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Mais que um documento, o 
Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador-Bahia 

resume um processo em andamento, 
que busca traduzir a alma desta Capital.

Novo normal
Foto Tércio Campelo
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Elevador Lacerda, Praça Cairu 
e Mercado Modelo
Foto Tércio Campelo
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MENSAGEM 
DO PREFEITO 
DE SALVADOR

Antônio Carlos 
Magalhães Neto
PREFEITO MUNICIPAL

Salvador representa o encontro entre passado e futuro. aSalvador é a 
essência da diversidade. Salvador representa o que nos falta, hoje, 

em todo país e ao redor do mundo.

Viver o presente de Salvador é uma condição única que os soteropolitanos, seja os de 
nascimento, seja os de opção, compartilham com os turistas.

Para melhorar o que já é bom, a Prefeitura de Salvador escolheu parceiros especiais para 
planejar o futuro do turismo em nossa cidade. O Plano Estratégico de Marketing Turístico 
é um início, e já viabiliza o refinamento neste encontro entre nossa hospitalidade e os 
desejos daqueles que fazem o maior destino turístico da Bahia, um dos maiores destinos do 
Nordeste e do Brasil.

Nestes tempos, quando desenhamos um novo mundo, a comunicação é essencial. E este 
plano considera o momento global – aprimorar as experiências atuais dos turistas, preparar 
as visitas futuras e já estabelecer este vínculo positivo para todos, por meio de recursos 
modernos que valorizam a cultura, a história e a natureza de “ser Salvador”.

A rede do pescador, uma imagem que representa metaforicamente o sistema que sustenta 
nossa economia, reforça mais um nó, o turismo – atividade essencial, encarada de forma 
tão profissional na cidade do Salvador.

Sejam bem-vindos!
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MENSAGEM DO 
SECRETÁRIO DE CULTURA 
E TURISMO DE SALVADOR

Elaborar um plano estratégico de marketing turístico é um desafio. Sendo 
a porta de entrada para um estado com as dimensões e a complexidade 

da Bahia, a responsabilidade fica maior. A parceria torna-se, então, 
ingrediente essencial, e em meio a um amplo processo participativo, cientes 
que Salvador é parte do turismo mundial, o mundo é nosso limite.

Meses de trabalho, milhares de parceiros envolvidos, intermináveis fontes em análise. 
Séculos de história, exemplos fundamentais em nossa prática de bem receber. E a cultura 
deste pedaço da Bahia, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Um ótimo trabalho. 

E então, para apimentar ainda mais o desafio, a pandemia da COVID-19. O mundo 
desacelera. Os laços de solidariedade e os frutos da criatividade soteropolitana se 
sobrepõem. E este trabalho incorpora as primeiras pinceladas do esboço deste novo mundo 
– como parte do processo de criação, de algo que veio para ficar.

É neste contexto que apresentamos o presente planejamento. Um Plano Estratégico de 
Marketing Turístico que objetiva trazer mais turistas satisfeitos, alavancar ainda mais a economia 
local, promover o resgate histórico e cultural e estimular objetivamente o desenvolvimento 
sustentável – em pleno desafio imposto pelo isolamento social. O que nos estimulou a avançar 
ainda mais no uso de tecnologias, integradas ao capital social único que Salvador tem.

Salvador te espera! Até breve!

Pablo Barrozo
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
DE CULTURA E TURISMO



2. 
Elaborando o Plano 

Estratégico de 
Marketing Turístico 

de Salvador

Restaurante no Rio Vermelho
 Foto Amanda Oliveira
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O Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador 2020-2024 
é corajoso como a gente desta cidade, ancorado nos atrativos do 
destino turístico da capital baiana, enquanto desbrava suas poten-
cialidades ainda inexploradas.
Foi desenvolvido para harmonizar os programas soteropolitanos de marketing turístico idealizados 
para o futuro que já iniciou. Simples e objetivo, pauta-se em duas finalidades centrais e urgentes – 
impulsionar a visitação e aumentar a visibilidade de Salvador.

O Plano partiu de metodologia baseada em três fases clássicas: a análise, a estratégia e o plano 
operacional:

• A Análise é a fase orientada a mostrar a realidade objetiva: “o que somos, nossos recursos e 
produtos atuais, nossos mercados, tipologias e nichos”. Nesta fase, foram utilizadas como base as 
pesquisas e os estudos de mercado disponíveis, além de outras fontes secundárias;

• A Estratégia, que estabelece a situação futura em termos de posicionamento, mercados e 
produtos a priorizar e os canais de comercialização a otimizar; e

• O Plano Operacional com definição de ações, cronogramas, orçamentos, termos de referência, 
dentre outros.

Indo além, alinhando o respeito à tradição e diversidade com a constante inovação típica de sua gente, o Pla-
no se desenvolve por meio de duas orientações estruturais: a Estratégica, de longo prazo, que define como 
implementar o processo de transformação digital da cadeia de valor do turismo no município e da nova cultu-
ra organizacional do trade local, e a Tática e Operacional, de curto prazo, estabelecendo as ações necessárias 
para impulsionar a visitação e aumentar a visibilidade da marca Salvador como um destino turístico relevante 
no cenário nacional e internacional e, pioneiro, como DTI - Destino Turístico Inteligente no Brasil.



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR10

O plano foi desenvolvido considerando a amplitude territorial e seus componentes tangíveis, mas 
também inovou ao valorizar os aspectos intangíveis que permeiam as experiências de visitação como 
a questão da espiritualidade, da cultura das comunidades afrodescendentes e da hospitalidade do so-
teropolitano. Os efeitos da pandemia da COVID-19 foram devidamente absorvidos na fase conclusiva 
deste processo participativo de planejamento – reforçando estas duas premissas básicas.

O dia a dia no desenvolvimento participativo do plano envolveu:

• vários encontros com os stakeholders relacionados com a realidade turística de Salvador: 
seminários coletivos e entrevistas pessoais, que ocorreram de forma presencial nos quatro 
primeiros meses, quando puderam ser atualizadas e complementadas de forma virtual, em 
consideração aos efeitos gerados pela pandemia da COVID-19 (como no caso da apresentação do 
Plano de Trabalho no centro de eventos do Hotel Pestana Convento do Carmo em dezembro/2019, 
passando por workshop virtual com lideranças da comunidade afro descendente de Salvador em 
janeiro/2020, abordando “O Turismo em Salvador – Perspectiva Afro”, congregando lideranças 
locais e com relação com o destino na agenda do turismo e em projetos do BID), e ainda por 
meio de oitivas mais personalizadas com lideranças de entidades setoriais locais, além de alguns 
empreendedores do receptivo local e dos principais emissivos (dezenas operadoras de turismo) 
ou relevância estratégica na distribuição como algumas OTAS, em especial nos quatro primeiros 
meses do projeto.

• pesquisas presenciais e/ou virtuais junto a agências turísticas receptivas de Salvador e dezenas 
de operadoras turísticas dos principais mercados emissivos para o destino soteropolitano; 
inúmeras reuniões com órgãos públicos e da sociedade civil organizada com interface com o 
turismo municipal (como por exemplo SECULT, SALTUR, SECIS e COGEL), a exemplo das entidades 
associativas dos mais diversos segmentos do turismo e da cultura, destacando representantes 
das comunidades negras e lideranças de turismo comunitário de Salvador e do ecossistema de 
inovação de Salvador;

FIGURA 1: Processo de Elaboração 
do Plano de Marketing

encontros com 
os stakeholders

pesquisas presenciais 
e/ou virtuais 

diagnóstico profundo da oferta 
turística municipal e análise da 
demanda turística de Salvador 

estudo das evoluções e tendências 
do mercado turístico local, regional, 

nacional e internacional

elaboração de 
matriz SWOT

ESTRATÉGIAS 
E AÇÕES

Fonte: Horwath HTL, 2020
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• elaboração de matriz SWOT, validação com cenários Diagnóstico e Prognóstico, com o conjunto de 
atores públicos e privados do destino; em detrimento do evento presencial inicialmente previsto, 
tal consulta pública migrou para o ambiente virtual, devido ao advento da pandemia da COVID-19, 
decretado pela OMS ainda no mês de março/2020.

• diagnóstico profundo da oferta turística municipal, destacando infraestrutura de apoio ao 
turismo, políticas públicas setoriais, oferta de serviços turísticos e seus atrativos turísticos e 
recursos naturais e culturais;

• extensa análise da demanda turística de Salvador –segmentação atual e em termos de sua 
dinâmica de crescimento; análise da estrutura de promoção e comercialização dos produtos 
turísticos locais e uma complexa avaliação do grau de competitividade de Salvador em relação a 
vários destinos concorrentes nacionais e internacionais;

• os estudos contemplaram ainda evoluções e tendências do mercado turístico local, regional, 
nacional e internacional, e que poderiam prejudicar ou se constituir em oportunidades para o destino.

Desta forma, por meio de um hotsite em permanente contato com interessados  
(www.marketingturistico.salvador.ba.gov.br), com elevado grau de transparência e interação, as 
pesquisas em fontes secundárias, coletas primárias, vivência, conhecimento, interação e efetiva 
participação das partes interessadas não se restringiram ao “trade turístico”. O fenômeno turístico 
em Salvador foi abordado, então, a partir de vetores complementares que constroem esta diversa 
capital –  em atenção aos princípios de Transferência de Conhecimentos, Enfoque Prático, Com-
plementariedade, Realismo, Participação.

Desta forma, unindo sociedade civil, setor público, iniciativa privada, o plano foi desenhado para pre-
parar sua aplicação por todos atores que fazem o cotidiano do turismo. Ampliando sinergias entre 
governos (municipal, estadual e federal) e outras formas de gerir territórios, como os naturais e os de 
identidade cultural, o plano tem compromisso com a realidade – harmonizando recursos off-line e 
online. Resultando, assim, em detalhes: o que fazer, como fazê-lo, quando e onde fazê-lo, destacando 
quem são os responsáveis.

FIGURA 2: Plano Estratégico de 
Marketing Turístico de Salvador, BA

Fonte: Horwath HTL, 2020

Transferência de 
conhecimentos

Enfoque 
prático

Complemen- 
tariedade

Realismo

Participação

http://www.marketingturistico.salvador.ba.gov.br
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Com o início da pandemia de COVID-19, as tendências do turismo tiveram que ser repensadas e con-
sequentemente as estratégias a serem adotadas também – a exemplo das proposições de inovação 
e sustentabilidade, uso de novas tecnologias e definição de diretrizes para a retomada e a ampliação 
da atividade turística de forma segura, integrada e responsável. O plano harmonizou estratégias de 
longo prazo com as ações de curto prazo voltadas para a recuperação do turismo pós isolamento 
social. Neste contexto inédito, todos instrumentos para elaboração do plano foram adequadas, per-
mitindo validação do diagnóstico, do prognóstico e das estratégias, por meio de plataforma virtual em 
que dezenas de representantes do “trade” turístico, de órgãos públicos e da sociedade civil avaliaram, 
sugeriram aperfeiçoamentos e validaram o presente documento.

A fase propositiva foi consolidada em três eixos.

Todos os eixos estão associados a programas detalhados, contendo ações necessárias, responsáveis 
por essas ações, custos de sua implementação, prazo de suas consecuções e respectivos documen-
tos legais necessários à licitação de contratação dos serviços, quando necessário.

Dessa forma, tem-se a certeza de que é construído, em conjunto, o roteiro para fortalecer o turismo 
em Salvador e melhorar a qualidade de vida de toda população.

Este Plano Estratégico de Marketing Turístico está ancorado em uma abordagem mais ampla, garan-
tindo os fundamentos necessários para seu sucesso – contando com a participação dos atores da 
cadeia de valores do turismo.

Este Plano, parte do Componente II do Prodetur Salvador, instrumentaliza a gestão do turismo, fo-
mentando o aumento da renda e do emprego formal da população de Salvador, com ênfase na cultura 
local e nos afrodescendentes, e o aumento de gastos dos turistas em visita ao destino soteropolitano, 
mediante o incentivo ao turismo cultural e de sol e praia, a melhoria da infraestrutura e o apoio insti-
tucional à gestão do turismo.

FIGURA 3: Eixos do Plano de Marketing 
Turístico de Salvador, BA

Destino turístico 
inteligente

Marketing turístico 
responsável

“Novo Normal” - pós 
COVID-19

Fonte: Horwath HTL, 2020



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR13

O plano foi construído para:

Objetivos do Plano Estratégico 
de Marketing Turístico

Aumentar 
a relevância do destino Salvador 
nacional e internacionalmente. 
Nacionalmente, tornar Salvador o 
destino mais desejado do Nordeste. 
Internacionalmente, aumentar a 
consideração da cidade, elevando-a 
à posição de must-visit no Brasil;

Potencializar 
Salvador como a cidade pioneira 
em (DTI) Destino Turístico 
Inteligente no Brasil, aliado às 
políticas públicas e em apoio à 
inteligência de negócios do setor 
produtivo e em prol da experiência 
dos usuários e visitantes;

Fortalecer 
e aprimorar as inovadoras ações 
de marketing empreendidas 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo (SECULT), contribuindo 
para a competitividade e a 
sustentabilidade de Salvador no 
mercado turístico global; 

Contribuir 
com novo processo de coalizão 
das partes interessadas no 
desenvolvimento turístico local, 
seus processos de inovação e 
resiliência, curadoria e co-criação 
na oferta turística e serviços 
associados.

1 32 4



Lavagem do Bonfim 
Foto Amanda Oliveira 
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3. 
O Terroir do  

Marketing Turístico 
de Salvador
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Fonte: Horwath HTL, 2019

O turismo soteropolitano ocupa espaços bem definidos na capital 
baiana. Cada peça deste tabuleiro tem sua identidade. Este Plano 
Estratégico de Marketing Turístico focou nestes territórios e em 
suas relações para estabelecer o terroir do marketing turístico 
de Salvador. 
De forma estrutural, temos o seguinte desenho que contempla  
toda diversidade do receptivo em estudo:

• Centro Antigo, com destaque para o Turismo Cultural;

• Orla da Baía de Todos-os-Santos, contemplando atividades de Turismo Cultural, 
Religioso, Náutico, Ecoturismo e de Sol e Praia: trecho do Farol da Barra até o final de 
São Tomé de Paripe;

• Orla Oceânica, com atividades de Turismo Cultural, de Sol e Praia, de Negócios 
e de Esportes: trecho Farol da Barra até o final da Praia do Ipitanga;

• Ilhas, contemplando o Turismo de Sol e Praia, Náutico, Ecoturismo e Cultural: 
Ilhas dos Frades, Ilha de Maré e Ilha de Bom Jesus;

• Parques, com desenvolvimento de atividades de Ecoturismo, Turismo 
de Esportes e Cultural: Parque de Pituaçu, Parque da Cidade, Parque São 
Bartolomeu, Parque dos Ventos, Parque das Dunas e Parque Metropolitano 
Lagoa das Dunas e Abaeté.

Ilha dos 
Frades

Ilha de 
Maré

Ilha do Bom Jesus
dos Passos

SALVADOR

Centro
Antigo

Farol
da Barra

Praia do
Flamengo

Baía de 
Todos os 
Santos

Igreja do
Bonfim 

Rio 
Vermelho

Orla da Baía de 
Todos os  Santos

Orla 
Oceânica
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De maneira focada no terroir turístico de Salvador, o plano:
• Reforça atributos da cidade (sincretismo, história, cultura, gastronomia, Sol & Praia) e fortalece novos 

atributos (cidade sustentável, humana, moderna e inteligente), ampliando a percepção de que há 
muitos motivos para visitar Salvador (cidade de experiências multissensoriais e diversificadas). Essa 
percepção deve ser estimulada em turistas, operadores e agências nacionais e internacionais;

• Aumenta a relevância de Salvador como destino Sol & Praia, com o bônus de uma experiência 
integrada em história e cultura;

• Destaca o Centro Histórico enquanto Patrimônio da Humanidade, e Salvador enquanto Cidade 
Criativa da Música – UNESCO – e sua distinção como metrópole nacional: contemporânea, diversa e 
responsável;

• Incentiva a oferta de serviços turísticos criativos e focados nas experiências;

• Integra os visitantes com a população local em troca de experiências verdadeiras e inclusivas, não 
apenas encenadas para os turistas contemplarem passivamente;

• Valoriza ações coletivas, em especial aquelas desenvolvidas pelas comunidades periféricas do 
núcleo histórico tradicional de Salvador;

• Incrementa o emprego e a renda gerados pelo setor turístico para a população em geral e em 
especial para a população afro descendente;

• Incrementa os gastos e a permanência média dos turistas no município;

• Gera maior demanda nos períodos de baixa estação reduzindo assim a sazonalidade da população 
flutuante da cidade;

• Prioriza a oferta de produtos turísticos ambientalmente sustentáveis como mergulhos na Baía 
de Todos os Santos para observação de embarcações naufragadas, passeios na Praia da Ponta de 
Nossa Senhora de Guadalupe, na ilha dos Frades, detentora do selo Bandeira Azul, concedido pela 
Foundation for Environmental Education (FEE); 

• Incentiva o turismo de negócios, recolocando Salvador na rota de feiras, congressos, simpósios, 
a nível nacional no médio prazo e a nível internacional no longo prazo, devidamente adaptados em 
função da COVID-19.

INCREMENTA O EMPREGO 
E A RENDA GERADOS 
PELO SETOR TURÍSTICO 
PARA A POPULAÇÃO EM 
GERAL E EM ESPECIAL 
PARA A POPULAÇÃO AFRO 
DESCENDENTE
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Reunindo estas ações previstas no Plano, são apresentados três eixos de planejamento do 
Marketing Turístico de Salvador:

1. Marketing para Turismo Responsável;

2. Construção de Destino Turístico Inteligente; e

3. Recomendações para a operação dentro do “Novo Normal” – em atenção ao  
Pós-Pandemia da COVID-19.

Neste contexto, a consolidação do terroir turístico de Salvador conta com uma agenda,  
assim apresentada no Plano:

Plano Estratégio de 
Marketing Turístico 
concluído e aprovado 
pelos setores 
público e privado do 
turismo, devidamente 
divulgado e legitimado 
pela comunidade 
soteropolitana.

Ampliação em 20% do 
número de operadoras 
turísticas nacionais 
e internacionais que 
oferecem produtos 
turísticos de Salvador. 
Salvador lidera como 
destino no NE no 
cenário pós-COVID-19.

Ampliação em 30% do 
número de serviços e 
atrativos monitorados 
em termos da satisfação 
do usuário e de 50% 
do público atingido 
pelos vários canais de 
comunicação digital do 
turismo de Salvador.

Ampliação em 10% do 
gasto médio diário dos 
turistas e de 10% sua 
permanência média em 
Salvador. Consolidação 
do aplicativo de vendas 
integrado ao site do 
destino, contribuindo 
na distribuição plena da 
oferta turística e na gestão 
responsiva dos atores 
locais.

Ampliação em 20% do 
número de empregos 
no setor turístico e 
em 10% do número 
de afrodescendentes 
em cargos gerenciais 
nas empresas do setor 
turístico. Salvador é 
referência nacional e 
internacional como 
Cidade e Destino Turístico 
Inteligentes.
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 Perfil socioeconômico 
do turismo em Salvador

Igreja Nosso Senhor do Bonfim 
Foto Amanda Oliveira 
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O município de Salvador, capital do estado da Bahia, foi fundado em 
29 de março de 1549 com a finalidade de sediar a “capital” do Brasil 
Colônia e manteve o status por mais de 200 anos, até 1763, quando 
essa função passou à cidade do Rio de Janeiro. 
Esta longa história política, associada ao fato de ser o centro populacional e polo catalisador das ati-
vidades econômicas da Bahia, proporcionou um rico legado de patrimônio cultural material e imaterial 
que constitui um dos pilares da atividade turística. Outros pilares derivam dos atributos geográficos 
ímpares no Brasil e da criatividade e espírito empreendedor dos soteropolitanos.

Salvador nasceu como cidade-fortaleza, com ruas ortogonais adaptadas ao relevo acidentado da pe-
nínsula. Partindo de uma área urbana consolidada no Centro Histórico, a cidade foi ampla e rapi-
damente ocupada no período 1950-1980. Com área total de 693,8 km² e população estimada de 
2.886.698 habitantes em 2020, Salvador é uma cidade densamente povoada. As limitações espa-
ciais contribuem para a redução populacional projetada na próxima década, porém Salvador continua 
experimentando um forte processo de ocupação do seu território, resultado de intensa expansão 
imobiliária, em grande parte voltada para atendimento das famílias de classe B, C e D, sem deixar de 
lado a demanda da classe A por imóveis de luxo – movimento claramente vinculado ao crescimento 
da importância do turismo. Um dos efeitos é o deslocamento do crescimento demográfico para os 
municípios da Região Metropolitana de Salvador.

O cenário vislumbrado deixa evidente a necessidade, no processo de planejamento estratégico de 
Salvador, de considerar essa região metropolitana como um todo, indo além da definição de metas e 
programas exclusivamente para a capital baiana.

Cabe destacar a melhoria do histórico quadro de alta concentração de renda e desigualdades econômicas 
e espaciais de Salvador. 

Fundação

29 de março de 1549

Área

693,8 km²

população estimada 

2.886.698 habitantes
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era de apenas 0,563 no censo 1991 e passou para 
0,759 no censo 2010 (ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano do município). Já 
o índice de Gini da renda domiciliar per capita caiu de 0,6449 em 2010 para 0,553 em 2016 (ou seja, quanto 
mais próximo de 0, menos desigualdade). A indústria turística, sendo um dos elementos motores do desen-
volvimento econômico municipal, pode e deve colaborar no combate à desigualdade econômica na cidade.

No censo 2010, a população negra de Salvador correspondia a aproximadamente 80% do total da 
população: é a cidade mais negra fora da África. Tal como no restante do Brasil, a população afrodes-
cendente é a que mais sofre com a desigualdade social, no âmbito nacional, gerada pela queda de ren-
dimentos do trabalho e pela subutilização da mão-de-obra. A taxa de pessoas desocupadas em Sal-
vador no 4º trimestre de 2019 era de 15,2% e aumentou para 17,5% no 1º trimestre de 2020 – como 
o turismo representa parte da movimentação econômica, a exemplos de outros destinos turísticos, 
entende-se que esta retração já evidencia uma resposta da demanda turística qualificada frente ao 
aparecimento e à expansão da pandemia da COVID-19 em escala global. Com sua evidente chegada 
em território nacional, ainda no final deste primeiro trimestre de 2020, esta pandemia agravou o de-
semprego, sendo que a retomada do turismo é fundamental para a economia soteropolitana voltar 
a crescer. Seguindo a linha verificada no período 2007-2017, o PIB de Salvador cresceu 123,5%.

Com efeito, a quarta cidade mais populosa do Brasil possui uma economia concentrada no setor ter-
ciário da economia (comércio e serviços), que representou cerca de 71% do PIB de Salvador em 2017, 
que foi da ordem de 62,7 bilhões de reais em valores correntes, o que representava cerca de 24% do 
PIB estadual e configurava o 9º maior PIB dentre as cidades brasileiras e o maior PIB da Região Nor-
deste. O PIB per capita naquele ano atingiu R$ 21,2 mil e, antes da pandemia, a consultoria McKinsey 
Global Institute colocava Salvador entre as 600 capitais do mundo que terão o maior crescimento em 
2025, com projeção de PIB per capita de US$ 12 mil.

De 2016 para 2017, a participação do turismo no PIB total de Salvador passou de 5,9% para 6,6%, resul-
tando em contribuição de R$ 4,1 bilhões ao PIB da cidade. Com base nos dados do IBGE e do Observató-
rio do Turismo da Bahia pode-se estimar que, mantida essa participação, o PIB turístico de Salvador em 
2019 chegaria a R$ 5,7 bilhões (8,2% do total). Entretanto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
(SECULT) estima que a participação do turismo no PIB de Salvador seja da ordem de 20%.

Crescimento do PIB 
2007-2017

123,5%

População negra  
de Salvador

80%

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 
(IDHM)

0,563
1991

0,759
2010
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 Oferta Turística – Diferenciais 
Soteropolitanos

Pelourinho 
Foto Fábio Marconi
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A localização de Salvador no Recôncavo Baiano é estratégica para 
captação de fluxos das regiões Nordeste e Sudeste.
Especialmente por via aérea (conectividade nacional e internacional, com respostas rápidas ao estí-
mulo de crescimento dos voos regulares e charters) e marítima (rota dos cruzeiros e ponto de parada 
para embarcações de recreio, em crescimento, demandando atentar para a questão da segurança de 
lanchas e veleiros na Baía de Todos-os-Santos).

Em termos de urbanização, Salvador apresenta como regiões mais valorizadas o Centro Histó-
rico e a Orla Oceânica. Com significativo número de residências secundárias, ocupam espaço 
crescente na oferta turística o veranismo e o mercado de locação temporária (como o Airbnb e 
o HomeAway).

A região central da península onde Salvador se situa apresenta contrastes de bairros novos e valo-
rizados que estão servindo de referência para processos de outros bairros, que estão passando por 
melhorias, adaptando tais experiências com base em suas próprias identidades. O turismo tem gran-
de papel neste processo de inclusão, de forma aliada aos recentes esforços da Prefeitura em realizar 
intervenções nessa área, visando a atração de visitantes ao centro, dinamizando a economia local, 
proporcionando a valorização do bairro, substituindo áreas não plenamente atendidas em processos 
anteriores de urbanização, na margem da Baía de Todos-os-Santos (BTS), por equipamentos como o 
Hub Salvador (coworking que funciona como um centro de inovação e ponto gravitacional da econo-
mia criativa do município).

Os bairros que concentram a população negra e os bairros que concentram a população de baixa 
renda, quando fora das áreas turísticas historicamente trabalhadas, possuem, no entanto, atributos 
socioculturais que favorecem iniciativas de turismo de base comunitária. As comunidades com maio-
ria de população negra serão beneficiadas pela implementação do Plano de Ações para o Desenvolvi-
mento do Turismo Étnico-Afro, que visa capacitar os atores turísticos, dar visibilidade a seus trabalhos 
e projetar a potência da cidade neste segmento. 
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Outra iniciativa em curso é o Novo Mané Dendê, programa de saneamento básico, viário, de reas-
sentamento, habitação, equipamentos de lazer e ações sociais que impactará 45 mil pessoas em 
cinco bairros muito carentes situados na Bacia do Rio Mané Dendê: Alto de Santa Terezinha, Itaca-
ranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela, na região do subúrbio ferroviário. O Rio Mané Dendê 
deságua na cachoeira de Oxum e Nanã, no Parque de São Bartolomeu, lugar de tradição e culto das 
religiões afro-brasileiras.

5.1. Atrativos Culturais
O processo histórico de colonização do Brasil deu a Salvador um legado indiscutível de patrimônio 
material, sobretudo o conjunto arquitetônico barroco tombado e reconhecido como Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO, e o patrimônio imaterial fruto da diáspora africana e in-
tercâmbios culturais. Destacam-se a música (Salvador é uma das cidades criativas do mundo 
declaradas pela UNESCO, na categoria Música), o carnaval, os eventos religiosos, a gastronomia 
típica, a capoeira, as danças, as artes plásticas, a literatura e a inclusão da população afrodescen-
dente como protagonista.

A localização privilegiada do Centro Histórico facilita a conexão entre esta e as demais áreas tu-
rísticas de Salvador. Possui uma relevante concentração de edificações de arquitetura religiosa, civil 
e militar do período colonial, algumas das quais permitem visitação de sua área interior. As principais 
vias são pontilhadas com imóveis de diversas fases da história da cidade. Cenário que representa uma 
infinidade de opções para a atividade turística.

Além disso, dispõe de dezenas de equipamentos culturais preparados para atendimento a visitantes 
domésticos e estrangeiros, como museus, teatros, galerias, bibliotecas e livrarias especializadas. La-
deiras com vistas privilegiadas da Baía de Todos os Santos, bem como ascensores que conectam as 
cidades alta e baixa, tornam o cenário dessa zona ainda mais pitoresco.
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Uma parcela significativa dos monumentos, edificações históricas e o próprio espaço urbano dessa 
área são protegidos por tombamento de nível Federal e/ou Estadual, além do citado reconhecimento, 
pela UNESCO, do Centro Histórico de Salvador (CHS) como um dos 1.121 sítios reconhecidos como 
Patrimônio da Humanidade, o que lhe coloca em um patamar diferenciado frente ao público visitan-
te, principalmente internacional.

No Brasil, o Centro Histórico faz parte de um seleto grupo de 22 sítios históricos e naturais com a 
mesma chancela, evidenciando sua relevância como parte importante do patrimônio histórico cultural.

A região possui a particularidade de ter bens intangíveis atrelados a seu patrimônio histórico e cultu-
ral físico. Os ofícios registrados, como as baianas de acarajé e os mestres de capoeira, são exemplos. 
O Samba de Roda, por sua vez, obteve o mesmo registro, e a música baiana de maneira geral ganhou 
o Brasil e o mundo com o ritmo denominado samba reggae.

Os negros africanos recriaram sonoridades com instrumentos de percussão muitas vezes improvi-
sados, como garrafas e pratos. Seus descendentes deram a Salvador a musicalidade dos tambores, 
surdos, taróis, repiques e timbales, criando um atrativo de enorme interesse para visitantes nacio-
nais e internacionais.

A gastronomia soteropolitana está baseada na herança africana, preservada pelos cultos do can-
domblé, e na sua fusão com a gastronomia indígena e portuguesa. A culinária local caracteriza-se, 
portanto, não apenas por peculiaridades no preparo e nos ingredientes, mas também por toda a an-
cestralidade impregnada nas receitas, mesclando herança colonial portuguesa, indígena e, predomi-
nantemente, africana. O SENAC criou recentemente o Museu da Gastronomia Baiana em seu restau-
rante-escola no Pelourinho.

Entre as áreas que formam o Centro Histórico está o Pelourinho, símbolo e síntese desta área de 
Salvador. Reconhecido nacional e internacionalmente, constitui-se na principal atração turística da 
cidade. Após ter passado por um processo de revitalização em meados da década de 1990, seguido 
de baixo aproveitamento em meados dos anos 2000, o Pelourinho ganhou novo dinamismo com os 
programas Pelourinho Dia e Noite e Revitalizar, iniciativas da Prefeitura de Salvador.

No Brasil, o Centro Histórico 
faz parte de um seleto 
grupo de 22 sítios históricos 
e naturais com a mesma 
chancela, evidenciando 
sua relevância como parte 
importante do patrimônio 
histórico cultural brasileiro.



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR25

O Santo Antônio Além do Carmo é um dos bairros mais antigos de Salvador (primeiros registros 
datam do século XVII), com igrejas e casarões centenários. As manifestações culturais no local eram 
pontuais, em geral religiosas, como a Trezena de Santo Antônio. A vocação carnavalesca, entretanto, 
sempre esteve presente nas figuras de blocos que ali nasceram, como o Coruja e Os Internacionais 
(hoje Bloco Inter). Com as intervenções no vizinho Pelourinho a partir de 1992 até os anos 2000, o 
Santo Antônio Além do Carmo foi alvo de valorização imobiliária e passou a abrigar pousadas, hostels, 
restaurantes, bares, cafés, galerias e ateliês, tornando-se um centro boêmio e turístico de Salvador.

Os Bairros da Liberdade/Curuzu, por sua vez, guardam as raízes das tradições africanas bem preser-
vadas. A zona é conhecida por abrigar a Senzala do Barro Preto, a famosa sede do Bloco Afro Ilê Aiyê.

Intervenções de requalificação urbana do Curuzu estão em andamento, e incluem a instalação de um 
busto em homenagem a Apolônio de Jesus, um dos fundadores do Ilê, nome de destaque na cultura 
baiana e fundador de outras duas agremiações afro. O conceito do projeto é transformar o bairro em 
um distrito de turismo comunitário a exemplo de Soweto (África do Sul), Brixton (Reino Unido) e Har-
lem (Estados Unidos), onde seja possível estimular o comércio local com bares, restaurantes, salões 
especializados em cabelo afro, barbearias, museus e centros culturais.

O Largo do Campo Grande é uma praça com monumentos e prédios históricos, centros culturais e 
outras entidades. No local estão situados o Complexo Cultural composto pela Concha Acústica e Te-
atro Castro Alves, o Teatro Vila Velha, o Palácio da Aclamação, importantes colégios e associações, 
como a “Casa d’Itália” e o Instituto Feminino da Bahia, que se situa nas proximidades. O Largo do 
Campo Grande tornou-se o ponto inicial do circuito mais tradicional do Carnaval de Salvador, o circuito 
Osmar. Esse percurso passa pelo Campo Grande e Avenida Sete, chegando até a Praça Castro Alves.

No que diz respeito à arquitetura religiosa do período barroco, essa região congrega diversas igrejas, as 
quais contêm em seu interior imagens, retábulos, talhas, móveis confeccionados nos séculos XVI, XVII, XVIII 
e XIX. Os acervos dessas igrejas compõem um vasto mostruário da arte sacra do período barroco.

Os Bairros da Liberdade/
Curuzu, por sua vez, guardam 
as raízes das tradições 
africanas bem preservadas.  
A zona é conhecida por 
abrigar a Senzala do Barro 
Preto, a famosa sede do 
Bloco Afro Ilê Aiyê.
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O bairro da Barra marca o local onde nasceu Salvador. Em 1501, o padrão de posse português foi 
instalado no local que mais tarde abrigaria o atual Farol da Barra e, em 1549, Tomé de Sousa desem-
barcou no Porto da Barra para fundar a primeira sede administrativa da colônia portuguesa. Sua im-
portância estratégica se materializa nos três fortes históricos e na Igreja de Santo Antônio da Barra, 
uma das mais antigas de Salvador.

É na região da Barra/Ondina e na região do Campo Grande que se concentra o centro do Carnaval 
de Salvador, uma das maiores festas de rua realizadas no Brasil com seus mais de dois milhões de 
foliões que circulam e se divertem em três circuitos oficiais – Osmar (Campo Grande/Praça Castro 
Alves), Dodô (Barra/Ondina) e Batatinha (Centro Histórico), bairros populares e ilhas. O tamanho e 
abrangência das festividades exige um grau cada vez mais complexo de organização, infraestrutura 
e logística, para dar lugar a uma nova cidade – a “Cidade do Carnaval”, que convive com a tradicional 
e cotidiana cidade do Salvador.

Os terreiros de Candomblé fazem parte desse conjunto de locais com potencial para visitação turís-
tica, é claro, respeitando-se os ritos impostos pela tradição. Eles estão tradicionalmente localizados 
em bairros populares com predominância de população negra, a exemplo de Engenho Velho da Fe-
deração, Mata Escura, Liberdade, Cabula, Subúrbio Ferroviário, São Cristóvão e Itapuã. Os terreiros 
se constituem em um misto de celebração de culto, moradia e espaço socioeducativo, nos quais são 
desenvolvidas diversas atividades comunitárias.

O trabalho de preservação das religiões de matriz africana tem permitido a salvaguarda e o tomba-
mento dos terreiros de candomblé. Atualmente a cidade de Salvador possui seis terreiros tombados 
pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional): a Casa Branca do Engenho 
Velho, o AxêOpô Afonjá, o Ilê IyáOmim Axé Iyamassé (Gantois), o Ilê MaroiáLáji (Alaketo), o Bate-Folha 
e o Ilê Axé Oxumaré

A capoeira, diante de seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, abre 
a perspectiva para a criação e consolidação de novos produtos turísticos culturais em Salvador, tendo 
em vista a forte presença desta herança africana na cidade.

Igreja da Ordem Terceira
Foto Fábio Marconi
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Na Orla da Baía de Todos os Santos situa-se o abrigo e o hospital de obras assistenciais de Irmã 
Dulce, no bairro de Roma. O local, ponto de peregrinação de fiéis, possui um Memorial, uma igreja, 
onde está situada a Capela das Relíquias (onde se encontra o corpo de Venerável Dulce) e o hospital 
das obras assistenciais de Irmã Dulce. O fluxo de visitantes no local vem crescendo de forma bastante 
significativa, e deve apresentar um incremento ainda maior nos próximos anos, em função da canoni-
zação de Irmã Dulce no segundo semestre de 2019, que a alçou ao posto de primeira santa brasileira.

O bairro do Rio Vermelho se consolidou como área de lazer noturno e gastronomia. Repleto de bares, 
é o bairro de vocação boêmia da cidade de Salvador. O Rio Vermelho foi beneficiado com o Projeto 
de Requalificação da Orla de Salvador, que dotou a área de novos espaços de convivência, revitalizou 
o Mercado do Peixe (rebatizado como Vila Caramuru, com restaurantes de diversas especialidades), 
além de implantar nova iluminação e pavimentação com piso compartilhado.

O Memorial A Casa do Rio Vermelho, onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai, é uma das principais 
atrações histórico-culturais da cidade. Foi estruturado com recursos da Prefeitura Municipal de 
Salvador e abriga um acervo que conta a história contemporânea da cidade.

No que diz respeito ao potencial histórico-cultural, há alguns monumentos tombados pelos Governos 
Federal e Estadual nas Ilhas.

Merecem destaque também a Casa do Carnaval da Bahia, os espaços culturais nos 2 fortes da 
Barra(Carybé das Artes e  Pierre Verger da Fotografia Baiana); as revitalizações da Praça da Igreja 
e da encosta do Bonfim, e da Ponta de Humaitá; a Casa da História e nova sede do Arquivo Público 
Municipal, o mais antigo do Brasil e a Casa da Música no Casarão dos Azulejos Azuis, que estão em 
fase de implementação. Dentre os eventos, a plataforma de festas populares, de dezembro até o 
aniversário da cidade em março, incluindo Réveillon com festival da virada com 5 dias de evento, 
Festival da Primavera, Maratona Salvador, entre outros.

Na Ilha de Maré apresenta destaque o ofício da renda de bilro, fazer típico desta localidade e que tem 
uma forte identificação com a paisagem natural local.

Esculturas de Jorge Amado 
e Zélia Gattai

Foto Amanda Oliveira
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A Ilha dos Frades, por sua vez, foi ocupada por jesuítas e também utilizada como entreposto de es-
cravos. Atualmente abriga um parque ecológico tombado pelo município, bem como alguns exempla-
res arquitetônicos do século XVI.

Nessas ilhas há remanescentes de comunidades quilombolas, além de fortes tradições gastronômi-
cas, com destaque para o doce de banana na palha e a moqueca de frutos do mar.

5.2. Atrativos Naturais
Salvador apresenta atrativos naturais singulares, como as águas calmas da Baía de Todos os Santos, pro-
pícias aos esportes náuticos, os mais de 60 quilômetros de praias, grande diversidade de fauna e flora 
marinhas, manguezais, estuários e dunas da Costa Atlântica, os parques e ilhas que, com os remanes-
centes de Mata Atlântica, favorecem a prática do ecoturismo.

A Baía de Todos os Santos se localiza na parte baixa da falha geológica de Salvador e, com área total 
de 1.233 km2, constitui-se na maior formação deste tipo no Brasil, com ocorrência de naufrágios que 
oferecem condições para ampliação da prática de mergulho e da arqueologia marinha. Há grande di-
versidade de fauna e flora marinhas junto a expressiva extensão de recifes de corais, o que torna seu 
ambiente subaquático conhecido mundialmente. Todos esses fatores a tornam propícia a diferentes 
segmentos turísticos.

As três ilhas existentes na Baía Ilha dos Frades, Ilha da Maré e Ilha de Bom Jesus dos Passos – 
possuem hoje o mesmo status dos demais bairros da cidade. Com um patrimônio composto por be-
lezas naturais e recursos histórico-culturais, além do próprio diferencial de serem ilhas, apresentam 
forte vocação para o desenvolvimento e estruturação da atividade turística.

Suas características naturais conferem a essas áreas um significativo potencial para o desenvolvimen-
to do turismo de sol e praia. Na Ilha dos Frades, destacam-se a Praia do Loreto, Ponta de Nossa Senhora 
de Guadalupe, Praia da Costa, Tobá, Tobazinho e Paramana. A Ilha de Bom Jesus dos Passos caracteri-
za-se como área de veraneio para moradores dos municípios vizinhos, principalmente Madre de Deus.

Forte de São Marcelo
Foto Uiler Costa
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Na Baía, as águas abrigadas são ideais para a realização de atividades náuticas. A praia do Porto da 
Barra, localizada na orla, é a de maior e melhor avaliação entre os turistas e uma das praias urbanas 
de maior movimento do município. Adjacente ao Forte de Santa Maria, está o local da chegada de 
Tomé de Souza, o primeiro Governador-Geral do Brasil e fundador da cidade. As praias de Boa Via-
gem e da Ribeira, também possuem grande frequência de banhistas.

A Bahia Marina concentra as embarcações na Baía de Todos-os-Santos. Atualmente administrada 
pela Socicam, a empresa reformulou o logotipo para reforçar a identidade e atuação da Marina, au-
mentando sua proximidade com o público. Além disso, fez investimentos na expansão de sua estrutu-
ra e ampliação dos serviços, além de apoio e presença em eventos náuticos nacionais e internacionais.

Com cerca de 30 km de extensão, a grande faixa litorânea forma a Orla Oceânica de Salvador. Sua 
rica composição paisagística inclui coqueirais, restingas e dunas, representando um rico e singular 
potencial turístico, tanto para o segmento de sol e praia quanto para os segmentos de ecoturismo e 
esportes náuticos. Atualmente as praias da Orla Oceânica recebem grandes fluxos, compostos tanto 
por turistas e excursionistas, quanto pela própria população local. Essa área constitui um ativo funda-
mental de Salvador para fomento às atividades de lazer e turismo e, portanto, estratégias relaciona-
das a essas áreas devem ser feitas considerando o uso destes dois públicos distintos.

As praias constituem o grande recurso turístico dessa região. As praias de Itapuã, Armação, Rio 
Vermelho e Amaralina, além do desfrute do sol e praia, ainda contam com colônias de pescadores 
estruturadas. O Largo das Baianas, em Amaralina, passou por obras recentes de paisagismo, univer-
salização do acesso à praia, além de receber novos equipamentos que permitirão um maior uso do 
espaço por população e turistas.

Na década de 1990 esta região foi impactada positivamente ao sediar o Barra-Ondina, um dos circui-
tos do Carnaval de Salvador, que vai do Farol da Barra até o bairro de Ondina, oferecendo conforto 
e segurança exigidos pelos turistas de maior poder aquisitivo por meio de camarotes montados ao 
longo de todo o circuito.

Festa de Yemanjá
Foto Amanda Oliveira
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Os parques naturais da Região Metropolitana de Salvador despertam interesse principalmente do 
público local, porém o potencial decorrente de sua riqueza natural e dos valores simbólicos que pos-
suem enseja seu aproveitamento como produto, onde áreas verdes se conjugam a oportunidades de 
interação com os soteropolitanos, com destaque para:

• O Parques das Dunas de praias do Flamengo, que possui um rico ecossistema com a presença de 
Mata Atlântica, dunas, restingas e a maior lagoa de Salvador. 

• O Parque Metropolitano de Pituaçu que preserva importante remanescente de Mata Atlântica e 
abriga acervo de obras de arte do escultor Mário Cravo posicionadas na área de entrada do Parque.

• O Parque da Cidade Joventino Silva, conhecido como Parque da Cidade, localizado  no bairro da 
Pituba, com 720.000 m² de remanescentes de Mata Atlântica. 

• O Parque de São Bartolomeu, a maior reserva de Mata Atlântica, com 1.550 hectares, tem uma 
importância histórica e simbólica para Salvador. Foi palco do primeiro sermão público do padre 
jesuíta Antônio Vieira, em 1633, e de lutas de resistência à invasão holandesa. Foi, também, área 
de resistência quilombola, com destaque para o Quilombo dos Urubus. Este parque foi escolhido 
como uma das três áreas-piloto da Reserva da Biosfera de Mata Atlântica na Bahia, reconhecida 
pelo programa MAB da UNESCO.

• O Jardim Botânico de Salvador, com uma área de 17 dispõe da maior quantidade de espécies 
vegetais remanescentes da Mata Atlântica na Bahia, com 1.200 espécies catalogadas. 

• O Parque Natural Municipal Marinho da Barra, que ocupa uma  área de 322.142 m², entre os 
fortes de Santo Antônio (Farol) e Santa Maria, englobando três naufrágios que ocorreram na 
região da Barra nos séculos XIX e XX. Detentor de rica biodiversidade, já foram identificadas na 
área 70 espécies de peixes recifais e diversas espécies de invertebrados marinhos. O potencial de 
aproveitamento turístico está também na facilidade de mergulho para explorar os naufrágios dos 
navios Maraldi (1875), Germânia (1876) e Bretagne (1903) que estão em águas rasas, entre 4 m e 
12 m de profundidade e a menos de 150 m de distância da praia.
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5.3. Serviços Turísticos
Os serviços turísticos apresentam boa oferta de hospedagem e serviços de alimentação e entrete-
nimento, com destaque para o novo Centro de Convenções de Salvador. O uso de tecnologias da in-
formação e da comunicação, por meio de investimentos públicos e startups criadas no Hub Salvador, 
tende a melhorar a qualidade da experiência do turista na cidade.

Algumas agências de viagens de receptivo começam a oferecer, além dos tours tradicionais, uma 
gama de produtos baseados no Turismo Étnico-Afro para atender à demanda de interesses especiais. 
Entretanto, todos os setores necessitam de programas de qualificação da mão-de-obra e capacita-
ção dos atendentes nos idiomas espanhol, italiano, francês, inglês e alemão, uma vez que nativos 
dessas línguas representaram 85,2% dos turistas estrangeiros que entraram pela Bahia em 2019 
(62,6% só de língua espanhola).

Salvador é, como Lisboa, uma cidade com a parte alta e a parte baixa, composta por edificações his-
tóricas de riquíssimo valor, museus e estabelecimentos que oferecem variedade de serviços e opções 
de compras – um convite para caminhadas e paradas para contemplação da paisagem.

No que diz respeito aos meios de hospedagem, em 2019, Salvador oferecia como oferta total 16.920 
unidades habitacionais hoteleiras, com 37.319 leitos, agrupados em 411 estabelecimentos de meios 
de hospedagem.

A maior concentração dos equipamentos hoteleiros está na região da Orla Oceânica. Formada 
pelos bairros da Barra, Ondina, Itapuã, Flamengo e Rio Vermelho, essa região congrega cerca de 
81% dos meios de hospedagem. Em segundo lugar, destaca-se o Centro Histórico de Salvador 
(12,6%) e também a região de Pituba, Itaigara e Av. Tancredo Neves, com uma série de novos 
empreendimentos. O restante da oferta de hospedagem do município encontra-se bastante dis-
perso pelos demais bairros da cidade.

81%
dos equipamentos  
hoteleiros estão na  
região da Orla Oceânica.
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Sobre a infraestrutura das praias, os investimentos públicos e ordenamento da orla produziram efei-
tos positivos na experiência de moradores e visitantes, que contam com calçadões, ciclovias, ilumina-
ção, sinalização e serviços de alimentação estruturados conforme exigências regulatórias. Uma das 
carências detectadas, que representa oportunidades de investimentos privados, é a oferta de clubes 
de praia (beachclubs) no modelo encontrado em outras praias do litoral baiano e em outros destinos 
turísticos concorrentes, como Porto Seguro, Maceió e Fortaleza.

No corredor que compreende a região do Pelourinho até o Campo Grande, foram iniciadas em 
2019 obras de infraestrutura e revitalização, da Avenida Sete de Setembro, no trecho entre Casa 
da Itália/Praça Castro Alves e também da Rua Chile. Essas melhorias vieram após a inauguração de 
novos estabelecimentos considerados de padrão cinco estrelas, como o Wish Hotel da Bahia, Fera 
Palace e Fasano, localizados em edifícios históricos, tombados e recuperados, o que denota a ampli-
tude dos públicos-alvo em atendimento hoje no mercado local.

Aliado à amplitude quantitativa de seu parque hoteleiro e extra-hoteleiro, é importante destacar o uso 
de uma ferramenta de inteligência de mercado pela gestão municipal para ranquear a oferta de hospe-
dagem de Salvador. O Programa de Otimização de Performance (POP), por meio de um sistema forneci-
do pela ReviewPro, faz a captura, processamento e monitoramento de opiniões disponibilizadas através 
de resenhas sobre meios de hospedagem e atrativos turísticos, utilizando-as para ranquear hotéis e 
atrativos. Essa ferramenta tem se mostrado extremamente útil para a gestão da SECULT, bem como 
tem mobilizado parte dos empresários no sentido de melhoria e análise de concorrência contínuas.

O Aeroporto Internacional 
de Salvador foi reconhecido 
internacionalmente por sua 
gestão sustentável.

Capacidade é de 

15 milhões 
de passageiros ao ano
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5.3.1. Aeroporto Internacional de Salvador  
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Próximo à Praia do Flamengo, na Orla Oceânica, está localizado o Aeroporto Internacional de Salva-
dor - Dep. Luís Eduardo Magalhães (IATA: SSA). Encontra-se desde janeiro de 2018 sob concessão da 
VINCI Airports (integradora global que desenvolve, financia, constrói e explora 46 aeroportos), em um 
contrato de concessão de 30 anos. Os aportes já realizados ampliaram a capacidade para até 15 
milhões de passageiros ao ano.

O Aeroporto Internacional de Salvador foi re-
conhecido internacionalmente por sua gestão 
sustentável. A edição 2019 de “ACI-LAC Green 
Airport Recognition” distingue os esforços em-
pregados pelo aeroporto em matéria de eficácia 
energética e de gestão de riscos ligados à fauna 
selvagem, bem como a implantação de estação 
de tratamento de efluentes in situ.

O Aeroporto Internacional de Salvador coopera 
também com a difusão do turismo étnico-afro 
brasileiro e da economia criativa da cidade. Em 
novembro de 2018 (mês da Consciência Negra) 
acolheu apresentações musicais, ateliês, exposi-
ções fotográficas sobre temas da cultura negra, 
talk-show sobre o turismo étnico e o Afro Ino-
vação 2018, debate sobre o empreendedorismo 
afro-brasileiro e a economia criativa, reunindo 
vários especialistas e personalidades do setor de 
turismo.

Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães
Foto Will Recarey



Pôr do sol na Barra
Foto Amanda Oliveira
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6. 
Diagnóstico 

A organização institucional 
do turismo em Salvador



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR35

Salvador apresenta um forte setor governamental. A Prefeitura con-
ta com um planejamento estratégico integrado, elaborado no início 
das gestões 2013-2016 e 2017-2020, e cada órgão municipal atua 
com planos próprios sem descuidar da necessária articulação com 
os demais entes da Administração Pública e com os setores priva-
dos - empresarial e organizações não governamentais.
A cidade é reconhecida pelo planejamento e desenvolvimento da atividade turística, constituindo 
entidades fundamentadas em planos de médio e longo prazo, as quais contam com a contribui-
ção de instâncias participativas no processo de tomada de decisão.

Dois exemplos merecem destaque. O primeiro é o Plano Salvador 360, apresentado 
em março de 2017, o maior e mais audacioso programa de desenvolvimento 
econômico e de geração de emprego da capital baiana, composto por oito macro 
programas: Simplifica, Negócios, Investe, Centro Histórico, Cidade Inteligente, Cidade 
Criativa, Cidade Sustentável e Inclusão Econômica. Isto permite olhar para a cidade 
de Salvador de forma completa e abrangente, para atingir um grande objetivo em 
comum: garantir a melhoria da qualidade de vida dos soteropolitanos, em termos 
estruturais e processuais, beneficiando por extensão a atividade turística.

O segundo é o Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo Étnico-Afro de 
Salvador, apresentado em dezembro de 2019 - uma das principais políticas públicas 
de turismo da Prefeitura no esforço de geração de emprego e renda, combate 
às desigualdades sociais e raciais e apoio a um dos segmentos turísticos de alta 
potencialidade na região. 
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O plano objetiva a inserção da população afrodescendente da capital baiana na cadeia produtiva 
do turismo, bem como na valorização e reconhecimento da mulher negra em atividades 
relacionadas ao setor, por meio de quatro eixos:

• Informação e Negócios 
vitrine de produtos, serviços e produtores em plataforma digital e realização de rodadas de 
negócios de abrangência nacional e internacional;

• Capacitação e Renda 
qualificação de afro empreendedores e preparação para rodadas de negócios;

• Produtos Turísticos 
afros - novos e existentes, incluindo ação de fortalecimento da imagem das baianas;

• Ações Integrativas 
ações do Turismo Étnico-Afro com iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura 
através dos programas Salvador 360, Salvador Resiliente e o Programa de Combate ao Racismo 
Institucional-PCRI.

Um conjunto de órgãos, entidades e instâncias de governança tem sido responsável por colocar 
planos, projetos e propostas em prática, trazendo um caráter profissional e perene ao turismo na 
cidade de Salvador.



7. 
Diagnóstico 

Sistema de Inteligência do 
Turismo em Salvador

Elevador Lacerda 
e Praça Cairu 
Foto Tércio Campelo
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Desde 2013, a política de monitoramento da atividade turística 
ganha corpo gradativamente, por meio da captação de dados 
secundários e cruzamento de informações voltadas para a capital, 
além de realizar continuamente trackings de pesquisa para analisar 
o perfil do turista que visita Salvador. 
Este conjunto de iniciativas fez com que a cidade aumentasse a sua pontuação no índice de competiti-
vidade turística, saltando de 43 pontos (2008) para 63 pontos (2015, ano da última aferição realizada 
pelo Ministério de Turismo). A média entre as capitais, nesse mesmo ano, foi de 44 pontos.

Compondo o ferramental de inteligência, destaca-se o POP (Programa de Otimização de Perfor-
mance), implantado em 2018 e que traz em tempo real dados de performance e avaliação de hotéis 
e atrações turísticas. Tudo isso tem alimentado o Observatório do Turismo de Salvador, cujo site foi 
recentemente lançado, em  março 2020 (observatorioturismo.salvador. ba.gov.br).

Outras possibilidades são estudadas para tornar Salvador um destino turístico inteligente, como por 
exemplo a “sensorização de atrativos” que poderá monitorar o comportamento de sua visitação e 
gerar informações estratégicas para seus gestores.

Salvador, tendo definido o turismo como uma das áreas prioritárias para o desenvolvimento eco-
nômico e social do município, conta com uma estratégia local de desenvolvimento turístico ali-
nhada às prioridades e diretrizes do planejamento turístico nacional e estadual. Tal importância 
do turismo é observada nos vários planos desenvolvidos pelo município como o Salvador 360, 
Salvador Resiliente e Salvador 500 e os planejamentos estratégicos integrados, elaborados no 
início das duas últimas gestões gestões 2013-2016 e 2017-2020 e que abrangem cada área de 
gestão do município.

Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo
Foto Amanda Oliveira
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O Programa Revitalizar busca estimular a revitalização do Centro Histórico de Salvador, com ações 
de restauração, recuperação, conservação e reforma de imóveis, tombados ou não, contribuindo para 
a preservação do patrimônio histórico-arquitetônico e gerando trabalho e renda com atividades de 
comércio e serviços e moradia. A área beneficiada compreende Barbalho, Centro Histórico, Comércio, 
Lapinha, Nazaré, Santo Antônio, Saúde, Tororó e partes dos bairros Barris, Centro e Liberdade. As 
estratégias do programa  baseiam-se em incentivos fiscais  para estimular o uso misto dos imóveis.

O Salvador 360 Cidade Criativa possibilita a Salvador estar na dianteira das cidades brasileiras que 
apostam no desenvolvimento digital, com destaque para as operações do Hub Salvador, inaugurado 
em abril de 2018, abrigando várias empresas que exploram possibilidades tecnológicas visando me-
lhorar a vida da população e dos turistas.

O Salvador 360 Cidade Inteligente executou importantes ações, destacando-se os aplicativos “Sal-
vador Bairro a Bairro” e “Prefeitura Vai de Táxi”, que visam facilitar a mobilidade, além de um novo 
canal de intermediação de mão de obra produzido em parceria com o CittaMobi. É o plano que abre o 
caminho para a estratégia de converter Salvador no primeiro Destino Turístico Inteligente do Brasil.

O Salvador 360 Cidade Sustentável promoveu, igualmente, ações relevantes: Manual Técnico de Ar-
borização Urbana; Disk Delivery Mata Atlântica, com recebimento de mudas em casa a partir de so-
licitação por telefone; Plataforma Digital de Conhecimento da Mata Atlântica; projeto Minha Árvore; 
revisão e simplificação das regras do imposto predial e territorial urbano (IPTU) Verde; e Caravana da 
Mata Atlântica.

O Salvador 360 Inclusão Econômica tem como um dos principais objetivos estimular o empreende-
dorismo na cidade. O principal programa da área de Inclusão Econômica é o “Negócio POP – Programa 
Popular Produtivo”, que contempla a formação de agentes de empreendedorismo que atuarão em 
80 escolas municipais e nas 10 Prefeituras-Bairro, desenvolvendo inúmeras ações e atividades de 
fomento ao empreendedorismo nestas comunidades.

O Programa Revitalizar busca 
estimular a revitalização do 
Centro Histórico de Salvador, 
com ações de restauração, 
recuperação, conservação 
e reforma de imóveis, 
tombados ou não.



8. 
Diagnóstico 

O ecossistema de inovação 
de Salvador como indutor do 

desenvolvimento turístico

Casa do Carnaval da Bahia
Foto Fábio Marconi
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A Associação Baiana de Startups (ABAS), criada em 2016, busca 
representar e fomentar os interesses da comunidade de inovação e 
empreendedorismo na Bahia. 
Salvador está inserida neste movimento por meio de ações no âmbito do Salvador 360 e outros pro-
jetos, como o Vale do Dendê, uma aceleradora de startups, destinada a fomentar ecossistemas de 
inovação e criatividade com foco em diversidade. Atuando especialmente no fomento ao ecossistema 
de Salvador (Bahia). Vale mencionar ainda o Espaço Colabore, implantado pela Prefeitura de Salvador 
no Parque da Cidade, sendo o  primeiro coworking público para microempresas, microempreendedo-
res individuais (MEIs), startups ou pessoas que possuam soluções de impacto social para a cidade, 
mas que também contribuam para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU,  tendo parceiros estratégicos como o Sebrae Bahia.

O eixo Cidade Criativa baseia-se no desenvolvimento digital, a partir do Hub Salvador que permi-
te a várias empresas explorarem, em um único espaço, possibilidades tecnológicas que viabilizem 
a melhoria na vida da população e dos turistas a partir de aplicativos de serviços. O espaço físico foi 
implantado no bairro do Comércio, com bela vista da Baía de Todos os Santos, propício ao coworking.

Assim, o ecossistema de inovação de Salvador apresenta uma série de possibilidades para incremen-
tar o marketing do destino e o turismo de negócios e eventos, tornar Salvador uma “smartcity” e 
contribuir para a geração de informações estratégicas para gestão de empresas turísticas, criando 
oportunidades de negócios no turismo e em diferentes setores da atividade econômica.

A cidade de Salvador pode atrair centenas de “nômades digitais”, profissionais de inovação do mundo 
todo que buscam locais criativos, com bom clima e com opções culturais para viver temporariamente. 
Países do sudeste asiático, como a Tailândia tem atraído muitos desses profissionais que tem um 
lifestyle pautado na busca por lugares agradáveis para visitar e trabalhar.

A cidade de Salvador pode 
atrair centenas de “nômades 
digitais”, profissionais de 
inovação do mundo todo 
que buscam locais criativos, 
com bom clima e com 
opções culturais para viver 
temporariamente. 



9. 
Diagnóstico 

Análise dos Produtos 
Turísticos

Forte de São Marcelo
Foto Uiler Costa
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A pesquisa da Horwath HTL com operadoras e agências de recep-
tivo constatou o predomínio do consumo de pacotes, passeios or-
ganizados (barco, praias, mergulho etc.) e city tours (panorâmico, 
noturno e histórico), além de produtos voltados para a participação 
em eventos, como o Carnaval. 
Tais produtos atendem os turistas que estão no destino, como também são opções de lazer e excur-
sionismo aos moradores de Salvador, que formam um mercado consumidor expressivo.

Tomando por base a pesquisa sobre a oferta de produtos turísticos que englobam Salvador nos sites 
de operadoras turísticas e OTAs (Online Travel Agencies), percebe-se que a caracterização da cidade 
como “portão de entrada” do polo Baía de Todos os Santos continua válida, somando-se a ela al-
gumas particularidades mais recentes no que diz respeito à configuração do mercado de oferta de 
viagens organizadas:

• Nos cruzeiros marítimos, Salvador raramente apresenta escalas superiores a um dia; e

• Esforço crescente de integrar Salvador em roteiros incluindo destinos do interior e do litoral 
da Bahia e de outros estados do Nordeste.

Constata-se ainda que os produtos que possuem competitividade nacional e internacional são 
produtos “industriais”, ou seja, colocados no mercado através de uma rede de distribuição e co-
mercialização estruturada, e ainda são geradores de parte significativa de fluxo turístico e de receitas 
advindas do turismo na cidade de Salvador.

Ilha dos Frades 
Foto Fábio Marconi
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Há pacotes turísticos direcionados a diversos perfis de público, indo desde opções com hospedagem 
em hotel de luxo e serviços diferenciados, até pacotes com hospedagem em hotéis de categoria sim-
ples. A consolidação de Salvador como Destino Turístico Inteligente integra estas opções de forma 
automatizada, otimizado o turismo atual e ampliando possibilidades.

Há grande importância dos operadores de viagens online na comercialização de pacotes turísticos 
para Salvador, o que corrobora para a necessidade premente de desenvolvimento e aprimoramento 
dos sistemas de estatísticas do turismo, websites e ferramentas de marketing digital, para dar apoio 
ao esforço de marketing e comercialização das empresas do setor de turismo. Isso tem sido feito, no 
âmbito da gestão pública municipal, por meio das ações do Observatório do Turismo e do Marketing 
Digital, e deve seguir sendo aprimorado.

Os preços dos pacotes oferecidos pelas operadoras são competitivos em relação às demais capitais nor-
destinas, que são as principais concorrentes de Salvador no mercado de viagens organizadas. Infere-se, 
ainda, que a concorrência de opções de hospedagem fornecidas por serviços como Airbnb e HomeAway 
possa estar impactando nos preços dos pacotes turísticos que englobam a cidade e sua região adjacente.

Além desses pacotes estruturados, oferecidos prioritariamente para o mercado nacional de média 
e longa distância e para o público internacional, as agências de receptivo ainda oferecem diversos 
produtos locais, consumidos por este público e por turistas regionais e viajantes independentes.

Enquanto as operadoras de São Paulo, Curitiba e Florianópolis oferecem pacotes “padronizados”, há 
operadoras em Salvador ofertando roteiros regionais que contemplam experiências para o soteropo-
litano, o baiano ou o turista vivenciar Salvador, incluindo transporte, guia de turismo, roteiros gastro-
nômicos ou equipamentos turísticos.

Já as agências de receptivo buscam oferecer os produtos tradicionais do destino Salvador (tours 
panorâmicos, tours históricos, praias e passeios náuticos), inclusive a novidade de voo panorâmico. 
Percebe-se o despertar para a relevância da oferta de produtos relacionados ao segmento cultural, 
especialmente o turismo étnico afro-brasileiro e o turismo de base comunitária.

Há pacotes turísticos 
direcionados a diversos 
perfis de público, indo desde 
opções com hospedagem 
em hotel de luxo e serviços 
diferenciados, até pacotes 
com hospedagem em hotéis 
de categoria simples.
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Com relação às estratégias de divulgação e comunicação adotadas, as empresas pesquisadas pos-
suem websites e redes sociais. Além destes, utilizam ferramentas do Google para impulsionar seu 
website nas pesquisas de potenciais clientes, rádios, assessoria de imprensa e empresas de marke-
ting digital. Participação em feiras e eventos do trade turístico e parcerias com operadoras no Brasil e 
exterior, entre outras, também foram mencionadas.

As estratégias adotadas por essas empresas levaram a uma necessidade premente de aprimora-
mento dos sistemas de estatísticas do turismo, websites e ferramentas de marketing digital, para dar 
apoio ao esforço de marketing e comercialização das empresas do setor de turismo.

Isso tem sido feito, no âmbito da gestão pública municipal de Salvador, por meio das ações do Obser-
vatório de Turismo e do Marketing Digital.

Conclui-se afirmando que o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo 
Baía de Todos os Santos (PDITS-BTS) englobou uma análise dos produtos turísticos da região em 
2012, que ainda serve de referência. Salvador continua sendo oferecida em pacotes similares aos 
destinos concorrentes do Nordeste, onde muitas vezes a briga se dá pelo preço - pois a estrutura de 
serviços é basicamente a mesma. Ou então Salvador acaba sendo apenas o ponto de chegada e de 
partida de roteiros, para outras regiões turísticas do estado, o que gera permanência do turista na ci-
dade de 1 ou 2 dias, no máximo, prejudicando o efeito multiplicador de emprego e renda do turismo.

Algumas empresas de receptivo e de hotelaria começam a oferecer serviços baseados em experiên-
cias, seja com foco nos recursos naturais, seja envolvendo os ativos imateriais da cultura afrodes-
cendente. Mas isto ainda é incipiente, e as tendências da demanda turística mundial podem colocar 
Salvador no radar dos travel designers - especialistas que planejam a viagem dos sonhos, levando 
em consideração as características, desejos e expectativas de cada viajante. O objetivo é aproveitar e 
viver o destino verdadeiro seja numa viagem single, familiar ou temática. Neste sentido, ao unir sus-
tentabilidade, diversidade e tecnologia, Salvador pode oferecer muito mais, dando ao travel designer 
condições para traçar um itinerário independente sem deixar de incluir as principais atrações desta 
cidade de experiências multissensoriais e diversificadas. A atual estratégia de marketing digital tem 
caminhado positivamente nesse sentido.
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Demanda Turística – O que procuram 
em Salvador nos dias de hoje ?

Festa em Itapuã 
Foto Fábio Marconi
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O fluxo total de turistas em Salvador apresentou taxa de crescimento 
anual média de 7,3% entre 2016-e 2019. Em números absolutos, 
o fluxo aumentou de 8,0 milhões de turistas em 2015 para 
9,9 milhões de turistas em 2019, representando uma variação 
positiva de 23,5% no período. 
As taxas anuais de ocupação hoteleira estavam também favoráveis: aumento de 10 pontos percen-
tuais no período 2016-2019, passando de 53,18% para 63,53%. Contudo, as boas perspectivas para 
2020 foram frustradas a partir da segunda metade de março com a pandemia da COVID-19. O se-
gundo semestre será de recuperação, com a reabertura do destino e as ações de marketing em curso 
e as ações concebidas no presente Plano.

Com efeito, o fluxo turístico de janeiro a julho de 2020 caiu 53,4% em relação ao mesmo período 
de 2019. Em números absolutos, Salvador recebeu 2.672.500 turistas nesses 7 meses, uma perda 
de 3.059.465 turistas quando comparado a 2019. A cidade perdeu quase 5 vezes o fluxo adicional que 
ganhou entre 2018 e 2019. Nas taxas anuais de ocupação hoteleira também caíram drasticamente 
no período de janeiro a julho de 2020: de 62,75% para 29,09%, uma redução de quase 34 pontos per-
centuais face à 2019. De abril em diante, o percentual de ocupação hoteleira não passou de um dígito.

O mesmo baque se deu no movimento de aeronaves e passageiros no Salvador Bahia Airport, que 
sofreu uma redução de 42% nos pousos e decolagens e de 43,1% no volume de passageiros, compa-
rando-se janeiro a junho de 2020 com igual período de 2019. O grande impacto se deu no 2º trimestre 
de 2020: na soma dos meses de abril a junho, houve redução de 91,6% no volume de passageiros 
domésticos e 99,8% no volume de passageiros internacionais em relação ao 2º trimestre de 2019.

Salvador recebeu 

2.672.500 
turistas nos primeiros  
7 meses de 2020.
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Salvador não contava mais com o status de ter o principal aeroporto do Nordeste, devido à concor-
rência dos aeroportos de Recife e de Fortaleza, este último particularmente no que se refere a voos 
internacionais por força do hub criado pelas empresas GOL/Air France/KLM. No entanto, a ampliação 
da capacidade para 15 milhões de passageiros/ano com a implantação de um novo terminal de pas-
sageiros e com a requalificação do antigo terminal, configura uma vantagem competitiva que poderá 
reverter o quadro atual.

A pandemia do Covid-19 vem impactando significativamente o fluxo de turistas da cidade: entre 
janeiro e outubro de 2020, houve uma queda de 58,5% de visitantes em relação ao ano anterior. 
Em uma realidade anterior ao Covid-19, a proporção de turistas domésticos (90%) e estrangeiros 
(10%) se manteve estável até 2019 e a Pesquisa Perfil e Satisfação do Turista (Observatório do 
Turismo de Salvador, 2019) considerou esta amostra ao investigar os períodos de alta, média e baixa 
estação, correspondentes aos meses de fevereiro, maio e setembro. Dos turistas brasileiros, 56,8% 
são moradores do interior do Estado da Bahia, seguido por São Paulo (13,4%), Rio de Janeiro (4,7%), 
Pernambuco (3,6%), Minas Gerais (3,6%), Distrito Federal (2,7%), Ceará (2,2%), Sergipe (1,9%), Paraná 
(1,8%) e Rio Grande do Sul (1,5%).

A proximidade de acesso e a facilidade de transportes terrestres, além dos vínculos familiares, justificam 
a magnitude e relevância dos fluxos intraestaduais no mercado turístico de Salvador, exigindo a elabo-
ração de estratégias de produto e promoção diferenciadas. A continuidade do crescimento do turismo 
de curta distância é uma tendência que reforça ainda mais a importância dos viajantes intraestaduais, 
especialmente para a retomada do turismo em face dos efeitos negativos da pandemia da COVID-19.

Em relação aos turistas internacionais, a Argentina é o principal país emissor de turistas para 
Salvador (25,6%). Entretanto, vem apresentando uma variação muito grande devendo-se levar em 
conta a crise econômica que prejudica seu mercado emissivo nos últimos anos. Um grupo de países 
europeus aparece em seguida, oscilando de segunda a sexta colocação ao longo deste período: a Es-
panha partiu de 5,3% em 2014/2015 para 9,9% em 2019; a França foi de 7,6% em 2014/2015 para 
9,3% em 2019; a Itália de 5,8% para 7,2%; Portugal de 5,2% para 7,0% no mesmo período; e a Alemanha 
que apresentou o maior decréscimo, partindo de 13,0% em 2014/2015, chegando em 5,8% em 2019.

90% 
brasileiros

10% 
estrangeiros

PROPORÇÃO DE TURISTAS

Dos turistas brasileiros 
Interior da Bahia  56,8%
São Paulo 13,4%
Rio de Janeiro 4,7%
Pernambuco 3,6%
Minas Gerais 3,6%
Distrito Federal 2,7%
Ceará 2,2%
Sergipe 1,9%
Paraná 1,8%
Rio Grande do Sul 1,5%
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Vale destacar que foi perguntado ao turista estrangeiro por qual cidade chegou ao Brasil (desembar-
que). Quase a metade (49,7%) declarou ser Salvador o portão de entrada, o que sinaliza o potencial 
do Salvador Bahia Airport para receber voos regulares e charters do exterior. Em seguida aparece São 
Paulo (Guarulhos) com 24,5%, Rio de Janeiro com 12,4%, Belo Horizonte (Confins) com 2,9% e Foz do 
Iguaçu com 2,3%. Daí se percebe o potencial de roteiros integrados com estes destinos, cujos atrativos 
são competitivos no mercado internacional.

Lazer é o motivo de viagem predominante entre os europeus que viajam ao Brasil, variando de 
22,5% para os portugueses até 47,5% para os franceses, segundo a pesquisa do Ministério do Turismo 
(MTur) e FIPE/USP. Dos turistas internacionais que visitaram o destino a lazer, 76,5% o fizeram com 
motivação de sol e praia, indicando que todo o potencial histórico-cultural e natural da cidade de Sal-
vador não vem sendo explorado da forma correta.

A origem dos turistas estrangeiros que visitam Salvador mostra nítido predomínio dos turistas 
sul-americanos (59,3% do fluxo em 2018). Esse público vem apresentando um crescimento signifi-
cativo desde 2014 (ano da Copa do Mundo no Brasil, que teve uma das sedes em Salvador), impulsio-
nado por fatores como: melhor custo-benefício da viagem para Salvador em relação a outros destinos 
sul-americanos e mundiais, melhoria da acessibilidade para o destino e ações de marketing focadas 
nesses mercados-alvo, que devem ser mantidas e/ou ampliadas.

A Bahia é o sexto maior portão de entrada de turistas estrangeiros no Brasil e o maior da Região Nordeste, 
mas vem perdendo espaço para Pernambuco e Ceará. Há que se considerar a definição de estratégias que vi-
sem a uma comercialização conjunta do destino Salvador com os principais portões de entrada de turistas no 
Brasil e destinos conhecidos internacionalmente, como por exemplo Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu.

Segundo dados do MTUR/FIPE, pouco mais da metade dos visitantes internacionais (59,7%, em 2018) 
faz uso da oferta hoteleira organizada da cidade, composta por hotéis, flats e pousadas; 6,1% dos tu-
ristas se hospedam especificamente em estabelecimentos do tipo resort.

Novo normal
Foto Tércio Campelo
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A influência de plataformas como Airbnb e HomeAway na escolha dos meios de hospedagem dos 
turistas estrangeiros que visitam Salvador ainda é pequena. Enquanto no total do Brasil, 15,9% dos 
turistas declararam se hospedar em imóveis alugados, em Salvador esse percentual foi de apenas 4%, 
segundo estudo MTur e FIPE/USP (2018).

Com intenso crescimento a partir de 2017 e alta aprovação, para turistas domésticos e estrangeiros 
- especialmente nos meses de verão - Salvador possuía, em 2019, 4.867 propriedades cadastradas 
nestas plataformas (mais de 90% do Airbnb), oferecendo em média 1,8 quarto com capacidade média 
de 5,1 hóspedes – concentradas nas áreas turísticas de Salvador, onde são privilegiadas as áreas do 
Centro Histórico, e às margens da Baía de Todos- os-Santos, Barra e Orla Atlântica.

Seguindo a tendência global, no que diz respeito à demanda por hospedagem em apartamentos e casas 
das plataformas Airbnb e HomeAway, dados da AIRDNA MARKET MINDER16 indicam uma procura cres-
cente por tais opções de Hospedagem, o que impactará o mercado hoteleiro local. Este assunto trará des-
dobramentos em toda cadeia do turismo receptivo, como transporte, alimentação e acesso aos atrativos.

No primeiro trimestre de 2019 as locações cresceram 38% sobre igual período de 2018, mas desta-
ca-se que foi de 124% o aumento entre 2017 e 2018. Os números mostram uma demanda crescente 
nos demais trimestres dos anos, especialmente nos meses de verão.

Sobre a demanda de cruzeiros marítimos, a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) es-
timava que, durante toda a temporada de 2019/2020, Salvador receberia 63 escalas de navios e 
176.301 visitantes, a grande maioria no período de dezembro a março (79,4% das escalas, concentrando 
86,9% dos passageiros), acentuando a sazonalidade do destino. Predominariam as escalas de um dia, 
com duração média de 13,5 horas e a média de 2.798 passageiros por escala, cujos gastos impactam sig-
nificativamente a economia da cidade. Entretanto, com a pandemia da COVID-19, os dados da CODEBA 
referentes aos navios de cruzeiro para o ano de 2020 tiveram que ser revisados, uma vez que a tempora-
da seguiria até meados de abril e o primeiro caso confirmado em Salvador aconteceu na segunda semana 
de março. Assim, com o encerramento da temporada em 11/03/2020, Salvador recebeu 53 navios, cerca 
de 10% a mais que as atracações da temporada passada (2018/ 2019). Entretanto, a capacidade de pas-
sageiros destes navios (153.465) foi 3,5% menor que o número da temporada passada.

Com o encerramento da 
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Quando se trata de incremento do turismo em Salvador, verifica-se o resultado do trabalho de longo 
prazo na promoção e estruturação feito durante algumas décadas. Seus resultados têm reverberação 
até os dias atuais. Unindo continuidade das boas tradições com inovação, foi o primeiro destino brasi-
leiro a contratar uma agência especializada em marketing digital. Há perspectivas promissoras para o 
futuro: estão previstos R$ 17 milhões de investimento em marketing e promoção nos próximos anos.

O aumento da demanda é fruto da execução transparente de políticas públicas que propiciaram 
a realização de parcerias financiadas pela SECULT com resultados significativos, como as ações 
realizadas com o trade, notadamente com ABIH-BA e Salvador Destination. Para exemplificar:

• O novo Centro de Convenções permitiu prospectar eventos até 2024. A Secult em parceria com 
a Vinci administradora do aeroporto, vem captando novos voos por meio de articulações com 
companhias aéreas na WTM, buscando por empresas lowcost e foco na América do Sul e a garantia 
de voos extras durante o período de alta temporada.

• O convite a jornalistas especializados para realização de presstrips.

• A inscrição de praias baianas para obtenção de certificação de qualidade ambiental.

• O lançamento de campanhas associadas à cultura, a exemplo do Follow The Music.

• O estímulo à promoção da canonização de Irmã Dulce.

Mesmo considerando a vertiginosa queda experimentada pela aviação civil, em função da pandemia 
da COVID-19 em 2020, o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador é um indicativo 
da evolução da demanda turística, em especial doméstica de longa distância e internacional. No en-
tanto, o crescimento na demanda pelo aeroporto de Recife e a concorrência do aeroporto de Fortaleza 
indicam a necessidade de formas inovadoras e sustentáveis para tratar o turismo.
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A SECULT realizou pesquisa sobre os impactos da COVID-19 e os novos comportamentos dos turistas 
na cidade no período pós-pandêmico. A Pesquisa de Sondagem Turística, realizada entre os dias 9 e 
22 de julho com 1,6 mil entrevistados, revelou que Salvador lidera o ranking das cidades na intenção 
do turista para a próxima viagem dentro do Brasil com 9,87%, mais do que o dobro do registrado pelo 
Rio de Janeiro (4,62%). A seguir aparecem Recife (4,46%), Fortaleza (3,66%) e Natal (3,18%), concorren-
tes diretos no Nordeste.

O mesmo destaque ocorre com relação aos estados mais desejados: a Bahia lidera a intenção de 
viagens com 18,2%, seguida de São Paulo (11%), Rio de Janeiro (10%), Pernambuco (8%), Espírito (7,4%) 
e Minas Gerais (6,4%). O Ceará ficou apenas com 4,9% de intenções, apesar das facilidades de acesso 
com o hub aéreo e a reconhecida oferta de atrativos de sol e praia.

Constatou-se ainda que 35,8% dos entrevistados tiveram que cancelar suas viagens; 21,7% tiveram 
ajuda dos agentes de viagens para o cancelamento/remarcação; e 53% afirmaram ter vontade de 
viajar no pós-pandemia. Sobre os motivos para escolherem Salvador e Bahia como destinos para a 
próxima viagem, 29% acreditam que há muitas atrações em meio a natureza ou a céu aberto; e 15% 
destacam as praias desertas.

A diversidade de mercados de origem dos turistas domésticos para Salvador é característica que deve 
ser explorada na elaboração de estratégias de produtos e promoção diferenciadas, permitindo avan-
ços de certos segmentos enquanto outros são recuperados, como negócios e eventos.
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11.1. Como se promove e comercializa o turismo de Salvador?
Na atual gestão, a SECULT é a responsável pela política do setor de turismo e pela promoção do 
destino Salvador. A SALTUR é o órgão ligado à Secretaria e responde pela gestão do calendário de 
eventos da cidade.

Em 2017 foram realizadas ações de marketing voltadas ao trade emissivo, com ações promocionais 
nos principais mercados emissores nacionais e internacionais, participação em feiras e eventos, mis-
sões com embaixadas do Brasil nos Estados Unidos, na França, Portugal e Espanha e ações de patrocí-
nio. A partir de 2018, a atuação da SECULT passou a ser dirigida a uma campanha de marketing digital, 
com objetivo de melhorar a efetividade das ações promocionais do destino e aproximar seus esforços 
de seus públicos-alvo, utilizando o que havia de mais atual em relação a marketing e novas tecnologias.

A estratégia atual de marketing digital proposta pela SECULT está apoiada em 5 pilares: sol e mar, 
gastronomia, cidade da música, história e cultura e esportes náuticos.

Outro segmento importante para o destino é o Turismo Étnico-Afro (TEA), considerando-se a impor-
tância da população afrodescendente em Salvador e a imensa riqueza cultural que ela promove em 
termos de música, dança, gastronomia, moda, religiosidade, entre outros saberes e fazeres que inte-
gram o patrimônio cultural imaterial de Salvador.

As ações promocionais atuais do destino estão concentradas em:

• plataformas digitais, como o site do município www.salvadordabahia.com e o uso de redes sociais 
como Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Spotify e Deezer. Toda a promoção digital foi estruturada e 
centrada em branded content, por meio de produção audiovisual, textual e com imagens de alta qualidade 
com geração de conteúdo para as plataforma ao menos 3 vezes por semana. Suas campanhas exploram 
os ativos da cidade como museus, pontos turísticos, praias e serviços, usando vídeos, influenciadores, 
podcast, imagens e diversos formatos recomendados pelas plataformas. Com isso, a Prefeitura de 
Salvador ganhou um prêmio nacional em reconhecimento do trabalho que está desenvolvendo na frente 
de comunicação: o Prêmio Nacional do Turismo 2019, na categoria Marketing e Comercialização.

Carnaval 
Foto Peu Fernandes

http://www.salvadordabahia.com
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• participação nos principais eventos de negócios turísticos nacionais e internacionais e organização de 
roadshows nos principais mercados domésticos (São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros) e da América 
Latina. Participou também de várias missões, feiras e outros eventos nos Estados Unidos e na Europa.

• uso expressivo dos canais de distribuição tradicionais do setor (principalmente agências de 
viagens), embora exista uma grande demanda potencial para maior utilização de canais virtuais 
de informações e de comercialização.

Atualmente, as empresas de receptivo de Salvador se concentram em oferecer produtos voltados ao 
turismo de sol e praia e turismo cultural. Há críticas da gestão pública local e de parte do trade turísti-
co sobre a ineficiência do grau de inovação apresentado pela estrutura do receptivo da cidade.

O destino Salvador encontra-se bem posicionado e sua comunicação demonstra-se adequada a seus 
públicos-alvo. Entretanto, há um hiato entre os produtos promovidos pela SECULT e a oferta dispo-
nível nos canais de comercialização. Ao mesmo tempo, os operadores turísticos pesquisados pedem 
uma promoção institucional mais intensa por parte do destino.

Uma forma de promover uma maior integração entre o marketing de destino e os canais de comercia-
lização foi indicada por vários operadores pesquisados, que apontam a necessidade de intensificação 
das ações de treinamento dos agentes de viagem. Cabe destacar um potencial de crescimento para 
promoção internacional devido ao aumento de assentos nas companhias aéreas, registrado em 2019 
em um cenário pré-pandemia da COVID-19.

O mercado indica que a demanda internacional para Salvador pode ser ampliada através da promoção 
de roteiros integrados com Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Amazônia. Esta perspectiva, porém, frente 
ao quadro atual da pandemia da COVID-19 fica adiada para curto e médio prazos.

No que diz respeito ao mercado doméstico, uma pesquisa realizada com operadores nacionais apon-
tou de forma enfática que há necessidade de mostrar ao mercado brasileiro que Salvador se transfor-
mou substancialmente nos últimos cinco anos, tornando-se um destino turístico mais diversificado, 
com uma estrutura urbana mais moderna e segura.
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Por fim, cabe considerar a importância estratégica da parceria com atores importantes como os con-
cessionários GL Events, VINCI Airports e Socicam. A primeira, em função do início do funcionamento do 
Novo Centro de Convenções e Eventos de Salvador, que poderá colocar a cidade novamente no circuito 
nacional e internacional dos grandes eventos. A segunda, tendo em vista a expansão do Aeroporto de 
Salvador que ampliou a capacidade receptiva da cidade. A terceira, operadora do terminal marítimo dos 
cruzeiros e marina, em razão do grande potencial para o desenvolvimento do turismo náutico na cidade.

11.2. Quem Concorre com o Turismo de Salvador?
Para definição dos destinos turísticos concorrentes de Salvador, considera-se inicialmente uma análi-
se de segmentação turística em face aos produtos-chave deste destino. Em segundo plano, a posição 
de Salvador no estudo de competitividade dos destinos nacionais, o reconhecimento como patrimô-
nio mundial da UNESCO, a capacidade de oferta de meios de hospedagem tradicionais e não tradicio-
nais, a infraestrutura para realização de eventos (Centro de Convenções de Salvador), o acesso aéreo, 
os indicadores sociais da cidade, dentre outros critérios.

A segmentação turística elegeu os produtos turísticos sol e praia, cultural (incluso gastronomia e música), 
náutico, cruzeiros marítimos, eventos e religioso (este, um produto emergente, considerando-se a canoni-
zação de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira), como determinantes da concorrência nacional.

Consideram-se como os principais concorrentes turísticos nacionais com similaridades de produ-
tos turísticos estratégicos as cidades de Recife/Olinda e seu entorno, e Rio de Janeiro com Paraty 
e região de Ilha Grande. O grande diferencial de Salvador é o fato de que todos os produtos turísticos 
estratégicos estão na cidade ou muito próximos, facilitando tanto para os turistas quanto para as 
operadoras turísticas nacionais e internacionais o processo de formatação de produtos turísticos.

Segundo o último Índice de Competitividade do Turismo Nacional (MTur, 2015), observa- se que São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre são as principais cidades concorrentes de Salvador, que ficou em 
sétimo lugar no índice geral, tendo Recife a sua frente (sexta colocada). Em relação aos aspectos cul-
turais, Salvador obteve a melhor média entre todos os municípios avaliados.

O grande diferencial de 
Salvador é o fato de que 
todos os produtos turísticos 
estratégicos estão na cidade 
ou muito próximos.



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR57

A UNESCO tem em seu histórico a realização de atividades para a proteção e conservação do patrimônio 
natural e cultural ao redor do mundo, declarando os mais diversificados e relevantes municípios como 
Patrimônio Mundial. Em 2004, criou um novo diferencial para os destinos turísticos, a Rede de Cidades 
Criativas da UNESCO, com propósito de promover a cooperação com e entre as cidades em sete áreas: 
artesanato e artes populares; artes midiáticas; filmes; design; gastronomia; literatura; música.

Em 1985, a cidade de Salvador foi o quarto Patrimônio Cultural declarado pela UNESCO no Brasil, 
após a Cidade Histórica de Ouro Preto (MG), o Centro Histórico de Olinda (PE) e as Missões Jesuíticas 
Guaranis – Ruínas de São Miguel das Missões (RS). Salvador abriga, ainda, um Posto Avançado da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, a maior destas 701 reservas reconhecidas pela UNESCO em 
todo mundo (124 países), o Parque das Dunas.

Outro diferencial da cidade de Salvador é possuir a declaração de Cidade Criativa da Música, conquis-
tada no ano de 2015. Dos concorrentes nacionais, somente a cidade de Brasília tem dupla declaração: 
categorias Cultural em 1987 e Design em 2017.

No que diz respeito à oferta hoteleira, Salvador é a quarta cidade no ranking das capitais, à frente de 
todas as capitais da Região Nordeste (IBGE, 2016). Só São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília a superam. 
Cabe destacar a forte recuperação da demanda em Salvador nos últimos anos: no primeiro semestre 
de 2019 o volume de unidades habitacionais vendidas cresceu 14% em relação a igual período de 
2017, enquanto a taxa de ocupação nos 9 primeiros meses de 2019 alcançou 62,49%, cerca de 6,4 
pontos percentuais acima do mesmo período de 2017.

Outro fator preponderante para análise da concorrência é a logística aérea, ou seja, a disponibilida-
de de voos nacionais e internacionais de/para o aeroporto de Salvador (BA) e seus concorrentes. Nos 
últimos dez anos, o Governo Federal iniciou a concessão para a gestão de alguns aeroportos para ini-
ciativa privada, sendo Salvador beneficiada com a gestão de seu aeroporto a cargo da VINCI Airports, 
administradora de uma rede internacional de aeroportos.

Outro fator preponderante 
para análise da concorrência 
é a logística aérea, ou seja, 
a disponibilidade de voos 
nacionais e internacionais 
de/para o aeroporto de 
Salvador (BA) e seus 
concorrentes. 
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A VINCI assumiu em um quadro pior do que outros destinos concorrentes brasileiros - especialmente 
Fortaleza e Recife - no que se refere à oferta de voos domésticos e internacionais diretos para Salva-
dor, mas com potencial para captação de maior número de voos em função de um fator de destaque 
em relação aos concorrentes da Região Nordeste (Fortaleza e Recife): Salvador é a cidade mais próxi-
ma dos dois principais hubs de voos internacionais de e para o Brasil, o Aeroporto Internacional do Ga-
leão, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Para além das vantagens comparativas em relação ao transporte aéreo, a cidade de Salvador está 
mais próxima do que as demais capitais do Nordeste em relação às principais cidades emissoras de 
turistas no país, e é cortada pelas principais rodovias federais (BR) que fazem a ligação Sul-Nordeste. 
Tal fato lhe dá vantagem quando o modal de acesso é o rodoviário, pois está mais próxima dos centros 
emissores, com consequentes custos menores de viagem e boas condições de trafegabilidade.

Na identificação dos principais concorrentes internacionais foram considerados, além da segmenta-
ção turística, os seguintes critérios: características de infraestrutura; burocracias; economia; imagem 
e custos operacionais. Também se levou em conta o ranking da International Congress and Conven-
tion Association-ICCA. Os principais concorrentes internacionais na América Latina foram definidos 
com base nos seguintes tipos de produtos turísticos: sol e praia; cultural (incluso gastronomia e mú-
sica); náutico; cruzeiros marítimos; eventos; e religioso.

Como principais concorrentes internacionais estão Cancún (México) e seu entorno, que oferecem 
uma diversidade de produtos sol e praia, atividades náuticas e ponto de escala de cruzeiros marítimos 
que partem principalmente dos Estados Unidos, a riqueza do patrimônio cultural e arquitetônico e 
local para realização de eventos.

Buenos Aires também se destaca como um forte concorrente, pois é uma capital cosmopolita que 
só não oferece o produto sol e praia. Todavia é um importante destino para realização de eventos 
internacionais e possui uma gama de atrativos culturais, como a transformação da área do Puerto 
Madero como atrativo turístico. Conta ainda com facilidade de ligações com voos internacionais desde 
Oceania, Europa e América do Norte.

Restaurante no Rio Vermelho
Foto Amanda Oliveira
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Cidades das Américas do Sul, Central e Norte, como Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Montevi-
déu entre outras receberam titulações da Unesco, sendo que somente a Cidade do Panamá (Panamá) 
contempla todos os produtos turísticos definidos como estratégicos para Salvador (BA), sendo Patri-
mônio Cultural pela UNESCO, e também Cidade Criativa.

A cidade de Salvador, com as titulações atribuídas pela UNESCO - Patrimônio Cultural Mundial e Cida-
de Criativa na Música, além de abrigar um Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
do Programa MaB / UNESCO - pode se utilizar deste diferencial como estratégia competitiva, o que 
requer de imediato a integração com o projeto Salvador 360 e o Plano Diretor de Tecnologia (Cidade 
Inteligente) em implementação pela Prefeitura Municipal.

11.3. O Futuro Encontra a Tradição – Comunicação Digital e 
Tecnologia
Salvador apresenta significantes elementos para am-
pliar o seu diferencial no mercado nacional. O primeiro 
é o projeto Salvador 360 (http://360.salvador.ba.gov.br/) 
realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador. É estru-
turado em oito eixos principais com 360 medidas para 
acelerar o crescimento econômico e social da cidade, que 
potencializam as atividades diretas e indiretas do turismo 
em três aspectos: inovação, empreendedorismo e a des-
burocratização.

O segundo elemento de diferenciação é o seu website 
oficial https://www.salvadordabahia.com/, que segue a 
tendência mundial com breves explicações, excelente de-
sign gráfico, vídeos, informações do que fazer, interação 
com as redes sociais, entre outros.

O website oficial pode se 
tornar o principal website de 
comercialização de produtos 
e serviços turísticos de 
Salvador.

Pelourinho
Foto Fábio Marconi

http://360.salvador.ba.gov.br/
https://www.salvadordabahia.com/
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O website oficial pode se tornar o principal website de comercialização de produtos e serviços 
turísticos de Salvador, ampliando a participação de operadoras turísticas e agências de viagens 
locais, bem como, toda a gama de prestadores de serviços como meios de hospedagens, 
locadoras de carros, locadoras náuticas, gastronomia, entre outros, considerando-se os 
requisitos legais para tal.

 

 Acarajé da Dinha
Foto Amanda Oliveira 



Novo normal
Foto Tércio Campelo 12. 
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A construção de um moderno Plano de Marketing Turístico para 
Salvador não poderia desconsiderar tendências mundiais que 
emergem no segmento, especialmente quanto ao Pós-COVID-19, 
e considerando sua grande demanda internacional. 
Neste capítulo, foram condensadas as principais tendências identificadas a partir de pesquisas 
nacionais e internacionais.

No amanhã
Institutos de pesquisa nacionais e internacionais indicam tendências para o mercado turístico nos 
anos vindouros.

• Acentuada expansão da economia compartilhada. Airbnb e Uber são exemplos desta tendência. 
Outros serviços estarão disponíveis em sites que oferecem: carona (BlaBlaCar), hospedagem para 
visitantes (Coachsurfing), aluguel de barcos por um ou mais dias (BoatBound), contratação de 
passeios e guias locais (Viator). Esta tendência, em função da pandemia da Covid-19, pode sofrer 
alterações devido ao receio de compartilhar espaços com/de pessoas desconhecidas.

• Na hotelaria, prevê-se o crescimento dos Poshotels, um novo conceito de hospedagem que é um 
híbrido de posh (chique) com hostels.

• O turismo de experiências tende a predominar: turistas, principalmente os mais jovens, não 
querem apenas conhecer os famosos cartões postais, carregados pelo turismo de massa. 
Buscam novas experiências, tais como conhecer a rotina local, saborear pratos e bebidas típicas 
– preferencialmente na casa de algum morador local – aprender a cozinhar, fabricar sua própria 
cerveja, colher e comprar frutas. Segundo pesquisa da Smarttravel.News (2017), 74% dos jovens 
americanos priorizam experiências no lugar de produtos ou coisas.

Será importante controlar 
não somente as emissões 
de dióxido de carbono e a 
dependência do petróleo, 
mas, também, os problemas 
que podem surgir nos 
destinos de chegada, para 
que o turismo se torne cada 
vez mais sustentável.
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• Tem crescido entre os turistas a consciência das repercussões locais e ambientais daquilo que é 
apelidado de “turismo de massa”. Assim, será importante controlar não somente as emissões de 
dióxido de carbono e a dependência do petróleo, mas, também, os problemas que podem surgir 
nos destinos de chegada, para que o turismo se torne cada vez mais sustentável.

• De acordo com o levantamento da Booking (2018), 62% dos viajantes brasileiros indicam que as 
questões sociais nos possíveis destinos são um fator importante ao definir uma viagem; além 
disso, 66% preferem não visitar um lugar caso acreditem que isso impactará negativamente os 
moradores do local. Da mesma forma há forte consciência das questões ambientais, com 86% 
indicando que estão dispostas a reservar algum tempo de suas viagens para atividades que 
possam compensar o impacto que suas estadas têm na natureza.

Casa de Yemanjá
Foto Uiler Costa
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• Atentando a situações de overtourism nos destinos, há que se estabelecer políticas que 
amenizem a concentração de uso no tempo e no espaço, ainda mais fortalecido pelo afastamento 
social, decorrente da COVID-19.

• No Brasil, além dessas tendências globais, haverá crescimento do turismo de curta distância. A busca 
por viagens a lugares próximos será maior, assim como a valorização do regional. O turista brasileiro 
está buscando destinos mais próximos para passar as férias, e tem preferência por cidades praianas.

• A duração das viagens também tende a se tornar cada vez menor. Segundo pesquisa da 
Booking, 67% dos turistas brasileiros indicaram que pretendem viajar mais nos finais de semanas, 
ampliando o número de viagens de curta duração.

• Redes sociais, filmes, esportes e programas de TV também terão um papel importante no 
processo de escolha do destino da viagem. Ler blogs ou assistir a recomendações de youtubers 
serão fontes de ideias para 49% dos viajantes;

• O estudo “10 Principais Tendências Globais de Consumo 2019”, lançado pelo Euromonitor International, 
indica que entre as principais tendências relacionadas ao turismo estão as viagens experimentais 
(como “ano sabático”) e uma maior demanda por viagens personalizadas, roteiros de “transformação 
interna” e “experiências autênticas” em harmonia com os valores e desejos do viajante.

• Com a universalização do uso dos smartphones o viajante moderno quer ter a tecnologia na 
palma de sua mão.

• O turismo gastronômico também privilegiará as experiências. Quanto mais local, mais agradará 
aos consumidores.

• No pós pandemia haverá uma maior demanda por viagens de curta distância e também por 
modalidades de turismo que evitem grandes aglomerações.

Com a universalização do 
uso dos smartphones o 
viajante moderno quer ter 
a tecnologia na palma de 
sua mão.
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Restaurante no Rio Vermelho
Foto Amanda Oliveira
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13.1. Análise do ambiente
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) alcançou este plano durante sua elaboração. Em um 
cenário ainda incerto, às proposições estratégicas para o turismo de Salvador foram acrescidas novas 
estratégias e ações de resposta, visando fornecer uma linha de atuação que possa recolocar a cidade 
e seus atores o mais rapidamente possível na rota do desenvolvimento da atividade turística.

Analisados os ambientes externo e interno do turismo em Salvador, aspectos se destacaram como 
referenciais para as definições estratégicas propostas no plano.

OS PRINCIPAIS PONTOS FORTES 
DE SALVADOR QUE GARANTEM SUA COMPETITIVIDADE NO MERCADO TURÍSTICO:
• Salvador já vem se estruturando para a era do turismo digital com ações como a presença de 

startups desenvolvendo aplicativos voltados ao turismo em Salvador. Há também um plano de 
transformação de Salvador em Cidade Inteligente em andamento. A promoção institucional do 
destino já usa majoritariamente as mídias digitais e a comercialização dos produtos turísticos já 
é feita em parte por operadoras digitais. Já existe em uso aplicativo de controle de qualidade de 
atrativos e meios de hospedagem;

• Foi realizado em 2011 o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), 
atualizado em 2015;

•  Existência do Observatório do Turismo com a implantação de aplicativos que permitem monitorar 
o movimento em atrativos e meios de hospedagem;

•  Autonomia da SECULT na gestão do marketing digital do destino Salvador, através da contratação 
de agência especializada em marketing digital, a Usina Digital;

• Riquíssima presença de patrimônio histórico-cultural com monumentos, edificações, 
manifestações culturais, festas e eventos singulares;

Igreja do Bonfim
Foto Amanda Oliveira
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• A questão étnica, centrada nos afrodescendentes, é parte essencial do contexto deste patrimônio 
cultural, sendo reconhecida como cidade mais afro do Brasil; 

• Declarada pela UNESCO como Cidade da Música, a cidade conta com artistas de projeção nacional 
e internacional, considerados embaixadores da Bahia e de Salvador;

• Mais de 60 quilômetros de praias urbanas e nas ilhas, com ricas paisagens marinhas;

• Baía de Todos os Santos com características ambientais e geográficas singulares no mundo;

• Há diversidade da fauna e flora marinha, na costa de Salvador e na Baía de Todos os Santos;

• Grande volume de Investimentos em mobilidade urbana, urbanização da orla, remodelação de 
mercados municipais, transformando a cidade em uma Nova Salvador;

• Aeroporto Internacional reformado com novas ligações e infraestrutura;

• Porto remodelado para cruzeiros marítimos;

• Rede hoteleira e extra-hoteleira grande, variada e com novos projetos de hotéis de luxo;

• Gastronomia singular e sincrética e diversificada com rica oferta de restaurantes, bares e cafés;

• Apoio do Sebrae ao empreendedorismo de estabelecimentos de A&B e ao processo de 
alfabetização digital das agências de turismo;

• Sistema de Certificação Sanitária e de Saúde de medidas de prevenção à COVID-19 em 
implantação nos empreendimentos turísticos da cidade;

• Site do destino (salvadordabahia.com) bem estruturado e atualizado e com apresentação do 
conteúdo com linguagem moderna e em constante atualização;

• Hospitalidade singular do soteropolitano.

Elevador Lacerda
Foto Uiler Costa

http://salvadordabahia.com
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OS PRINCIPAIS PONTOS FRACOS 
DE SALVADOR EM RELAÇÃO A SUA COMPETITIVIDADE NO MERCADO TURÍSTICO SÃO:

• População afrodescendente não desfruta dos resultados sociais e econômicos do turismo, o 
que deverá ser endereçado pela implementação do Plano de Ações para o Desenvolvimento do 
Turismo Étnico-Afro;

• Apesar da criação recente de novos produtos, ainda são poucas as experiências inovadoras a 
serem oferecidas aos visitantes;

• Ausência de estudos de capacidade de carga e implementação de sistemas de manejo da visitação 
nos atrativos turísticos;

• Insuficiência de esgotamento sanitário;

• De maneira geral mão-de-obra informal e despreparada e carência de atendimento multi- 
idiomas em pontos turísticos e nos serviços oferecidos;

• Desconhecimento por parte das operadoras emissivas nacionais sobre melhorias do destino 
(revitalização urbana do centro, ampliação do aeroporto, novo centro de eventos, novos 
equipamentos turísticos, dentre outros);

• Há poucas ações de marketing e comercialização voltadas para o turismo de natureza.

• Ferry-boat precário;

• Poucas praias com infraestrutura de serviços que melhore a experiência turística

Festa de Yemanjá
Foto Amanda Oliveira
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AS OPORTUNIDADES PRINCIPAIS 
PARA O TURISMO DE SALVADOR SÃO:

• Incremento constante do fluxo turístico nos últimos anos, que foi interrompido em função 
da pandemia da COVID-19, mas que, passada essa epidemia, deverá retornar seu ritmo de 
crescimento;

• Interesse doméstico e internacional pelo Litoral do Nordeste;

• Crescente interesse dos países emissores pelo turismo cultural ofertado em Salvador e região;

• Crescente interesse pela cultura étnico-afro de Salvador;

• Novo Centro de Convenções e Eventos de Salvador, inaugurado recentemente, que poderá 
contribuir com o crescimento do turismo de negócios e eventos;

• Crescente busca pelo Turismo de Experiência, Turismo de Interesse Específico e do Turismo 
Religioso (igrejas católica e evangélica e religiões de matriz africana);

• O aumento da demanda por viagens de curta duração atrai atenção das regiões circunvizinhas;

• Preço das tarifas aéreas para Salvador mais baratas do que os concorrentes do Nordeste;

• Ampliação da oferta de assentos nos voos internacionais propicia aumento da demanda;

• Novas tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos dispositivos móveis conectados 
ampliarão a demanda e promoverão redução de custos;

Festa de Yemanjá
Foto Amanda Oliveira
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AS PRINCIPAIS AMEAÇAS 
AO TURISMO DE SALVADOR SÃO:

• Queda do número de turistas no curto prazo devido ao surto do novo coronavírus, e provável 
demora para a retomada dos níveis anteriores de fluxo turístico;

• Dificuldades financeiras para a maioria dos prestadores de serviços turísticos em função da 
pandemia causada pelo novo coronavírus;

• Crise econômica na América do Sul;

• Concorrência do segmento Sol e Praia em outros destinos do Nordeste (Maceió tem crescido);

• Concorrência do Centro de Eventos de Fortaleza cujo custo de locação das áreas é bancada pelo 
Governo do Estado;

• Forte concorrência da Colômbia, Equador e Caribe na captação de fluxos de americanos e europeus;

• Intolerância religiosa;

• Equívoco nas campanhas institucionais do Governo Federal.

• Imagem negativa do Brasil no exterior, devido ao alto número de casos e mortes causados pela 
pandemia e pelas queimadas e devastação da floresta amazônica.

Novo normal
Foto Tércio Campelo
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13.2. Objetivos de Marketing
Objetivos Gerais:

• Aumentar a relevância do destino Salvador nacional e internacionalmente. Nacionalmente, tornar 
Salvador o destino mais desejado do Nordeste. Internacionalmente, aumentar a consideração da 
cidade, elevando-a à posição de must visit no Brasil;

• Potencializar Salvador como a cidade pioneira em (DTI) Destino Turístico Inteligente no Brasil, 
aliado às políticas públicas e em apoio à inteligência de negócios do setor produtivo e em prol da 
experiência dos usuários e visitantes;

• Fortalecer e aprimorar as inovadoras ações de marketing empreendidas pela Secretaria de 
Cultura e Turismo (SECULT), contribuindo para a competitividade e a sustentabilidade de Salvador 
no mercado turístico global;

• Contribuir com novo processo de coalizão das partes interessadas no desenvolvimento turístico 
local, seus processos de inovação e resiliência, curadoria e co-criação na oferta turística e serviços 
associados;

Objetivos Específicos:

• Reforçar atributos da cidade (sincretismo, história, cultura, gastronomia e Sol e Praia) e fortalecer 
novos atributos (cidade sustentável, humana, moderna e inteligente), ampliando a percepção 
de que há muitos motivos para visitar Salvador (cidade de experiências multissensoriais e 
diversificadas). Essa percepção deve ser estimulada em turistas, operadores e agências nacionais 
e internacionais;

• Aumentar a relevância de Salvador como destino Sol e Praia, com o bônus de uma experiência 
integrada em história e cultura;
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• Destacar o Centro Histórico enquanto Patrimônio da Humanidade, e Salvador enquanto Cidade 
Criativa – UNESCO – e sua distinção como metrópole nacional: contemporânea, diversa e responsável;

• Incentivar a oferta de serviços turísticos criativos e focados nas experiências;

• Integrar os visitantes com a população local em troca de experiências verdadeiras e não apenas 
encenadas para os turistas contemplarem passivamente;

• Valorizar ações coletivas em especial aquelas desenvolvidas pelas comunidades periféricas do 
núcleo histórico tradicional de Salvador;

• Incrementar o emprego e a renda gerados pelo setor turístico para a população em geral e em 
especial para a população afro descendente;

• Incrementar os gastos e a permanência média dos turistas no município;

• Gerar maior demanda nos períodos de baixa estação reduzindo assim a sazonalidade da 
população flutuante da cidade;

• Priorizar a oferta de produtos turísticos ambientalmente sustentáveis;

• Incentivar o turismo de negócios com o novo Centro de Convenções e Eventos, recolocando 
Salvador na rota de feiras, congressos, simpósios, a nível nacional no médio prazo e a nível 
internacional no longo prazo;

Acarajé da Dinha, Rio Vermelho
Foto Amanda Oliveira
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13.3. Estratégias de Segmentação e Mercados-Alvo
Nos estudos e análises das demandas atual e potencial desenvolvidos identificam-se os segmentos 
turísticos potenciais de Salvador: Sol e Praia, Cultural, Náutico, Étnico-Afro, Ecoturismo, Esportes e 
Aventura, Arqueológico, Religioso e Negócios e Eventos.

Os segmentos de turismo Sol e Praia, Cultural e Visita a Amigos e Familiares possuem maior partici-
pação na demanda turística da cidade. Os segmentos que mostram grande potencial de crescimento 
são o turismo de Negócios e Eventos e Cultural, principalmente e, como segmentos de nicho, o Turis-
mo Étnico-Afro, Ecoturismo, Religioso e Náutico.

A compreensão da origem dos turistas que vêm a Salvador é fundamental para a definição da 
estratégia de mercados alvo:

• Para o Turismo de Sol e Praia, os mercados emissores principais são os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, o Uruguai, o Chile e os países da Europa Ocidental;

• Para o Turismo Cultural, os mercados emissores principais são os estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e o Distrito Federal e os países da Europa Ocidental;

• Para o Turismo de Negócios e Eventos, o mercado emissor principal é o centro-sul do país;

• Para o Turismo Religioso, os mercados emissores principais são a própria Bahia, Pernambuco e 
Sergipe;

• Para o Turismo Étnico-Afro, especialmente os EUA, Europa e África;

• Para o Turismo Náutico, o centro-sul do país representa também um nicho de mercado.

 

Igreja do Bonfim
Foto Amanda Oliveira
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A partir das várias pesquisas de caracterização da demanda existentes, nacionais e internacionais, fo-
ram desenvolvidos para este plano 26 possíveis segmentos de turistas levando-se em consideração 
aspectos geográficos, psicográficos, comportamento em relação à viagem, a época do ano em que 
cada um dos diferentes perfis visitam a cidade. 

Destes, foram priorizados os segmentos que apresentam nível de atratividade,  
sendo destaques para o foco das ações estratégicas:

• Brasileiros com interesses múltiplos

• Estrangeiros explorando o Brasil

• Viajantes com foco cultural

• Brasileiros com interesse na cultura afro

• Estrangeiros com interesse na cultura afro

• Devotos católicos

• Movidos pela fé – sincretismo religioso

• Participantes de eventos

PARA ESTE PLANO, 
FORAM DESENVOLVIDOS 

26 
segmentos de turistas

8 
foram priorizados 
sendo destaques para o foco  
das ações estratégicas
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Para relacionar os principais segmentos de turismo com os principais polos emissores de turismo 
para Salvador foi desenvolvida uma matriz. Desta maneira foi possível identificar os mercados prio-
ritários, secundários e os nichos de mercado para cada segmento de turismo que devem ser ex-
plorados nas estratégias de marketing:

FIGURA 5 Mercados Prioritários, Secundários e Nichos para o Turismo de Salvador
Segmentos de 
Turismo/  
Principais 
Emissores

Turismo de 
Sol e Praia

Turismo 
Cultural

Turismo de 
Negócios e 
Eventos

Turismo 
Religioso

Turismo 
Étnico-Afro

Turismo para 
visitar amigos 
e familiares

Turismo
Náutico

Bahia, 
Sergipe, 
Pernambuco

Secundário Secundário Secundário Prioritário Prioritário Prioritário

São Paulo, 
Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, 
Distrito Federal

Prioritário Prioritário Prioritário Secundário Secundário Nicho

Argentina, 
Chile, 
Uruguai

Prioritário Secundário

Estados 
Unidos

Secundário Prioritário Nicho

França, 
Alemanha, 
Itália, 
Portugal, 
Espanha

Prioritário Prioritário

FONTE: Horwath HTL, 2020 (Produto 6 - Estratégia de Marketing e Comercialização)
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Apesar de não prioritários, os segmentos de ecoturismo, esportes e aventura e arqueológico têm 
grande potencial de crescimento em Salvador. 

A existência de vários navios naufragados na Baía de Todos os Santos e ricos ecossistemas naturais, 
sobretudo nas ilhas, formam uma oferta capaz de atrair os adeptos dessas modalidades de turismo, 
que apresentam forte crescimento no mundo inteiro e ainda mais neste período de pós Covid-19, em 
que os turistas procurarão formas de turismo com menos aglomerações.

Baía de Todos os Santos
Foto Fábio Marconi
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13.4. Estratégia de Posicionamento
Salvador apresenta potentes diferenciais, representados por:

• O maior conjunto arquitetônico colonial da América Latina, cujo Centro Histórico é tombado 
como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO;

• Uma rica cultura imaterial pulsante e autêntica, inclusive possuindo o título de Cidade Criativa 
da Música pela UNESCO;

• Um conjunto vasto e valioso de patrimônio cultural material e imaterial, localizado em paisagem 
de rara beleza cênica, localizado junto à maior baía do Brasil - dotada de ilhas e patrimônio 
subaquático de naufrágios seculares;

• Uma cidade com 80% da sua população de origem negra, com uma cultura rica, diversificada 
e diferenciada, onde as religiões, as músicas, os vestuários, a gastronomia se misturam num 
sincretismo único no mundo – tais características indicam um posicionamento singular como 
destino sincrético e valorizador da diversidade e da acessibilidade a todos os tipos de públicos, 
possibilitando uma original experiência turística - elaborada, executada e administrada de forma 
colaborativa com as comunidades locais.

Características singulares e diferenciais de Salvador indicam aspectos que podem, de maneira sus-
tentável, posicionar a cidade de forma única e diferenciada perante os mercados-alvo: Destino 
Patrimônio Cultural da Humanidade, Cidade Criativa da Música e Capital Afrodescendente no Brasil , 
além do diferencial de destino de sol e praia com praias certificadas com Bandeira Azul e a presença 
de três ilhas urbanas com praias paradisíacas.

Ser identificada como um destino sustentável do ponto de vista ambiental, social, econômico e 
institucional, torna-se um fator que tende a se destacar no cenário Pós COVID-19 no Brasil e no 
mundo (como por exemplo, em novos padrões de conformidade exigidas pela OCDE e União Europeia 
– agrupamentos/acordos comerciais aos quais o Brasil intenciona se associar).

Destino Patrimônio 
Cultural da 

Humanidade

Cidade Criativa
da Música

Capital 
Afrodescendente 

no Brasil



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR78

Adicionalmente, condições de acessibilidade aérea, rodoviária e marítima, a ampla estrutura de co-
mércio e de serviços turísticos, moderna estrutura para a realização de eventos, balneabilidade em 
praias estruturadas e propícias ao turismo náutico, em um clima tropical durante o ano todo, a bio-
diversidade da Mata Atlântica, compõem o leque atributos e benefícios essenciais que embasam o 
posicionamento.

A hospitalidade ímpar de Salvador, o jeito de ser e de se relacionar com os visitantes, deve cada vez 
mais diferenciar a cidade como um destino turístico essencialmente humano, que inclui a ginga, flexi-
bilidade, movimento – reforçando seu caráter dinâmico, fluido, adaptável, que orienta a proposição de 
sua nova marca de destino turístico.

Por fim, alinhado a sua visão de futuro, Salvador também deve reforçar sua imagem como destino 
resiliente, contemporâneo e inteligente, balizado pela inovação, tecnologia e competitividade globais. 
De forma estrutural, são três pilares sustentam a construção deste Destino Salvador – interligados 
e não excludentes entre si. Estes pilares interligam o diagnóstico deste plano com a formulação de 
eixos das ações pensadas para o Marketing Turístico soteropolitano.

Os Pilares do Destino Salvador:

• Salvador contemporânea e inteligente, interligação, conexão e encadeamento de relações 
humanas e culturais que constroem um corpo vibrante. Isso é a nova inteligência do mundo digital 
e à qual todos tem acesso, a inteligência à serviço das pessoas. Salvador, capital da inovação 
criativa no Brasil. Holdings sociais, fomento a ecossistemas, inovação e criatividade, foco em 
diversidade;

• Salvador diversa e sincrética. A soma de tudo e de todos em Salvador multiplicou significados e 
criou uma territorialidade única, inesquecível para quem a visita, tanto para o brasileiro como para 
o estrangeiro. Arte e estética em constante dialética. Música, dança, pintura, escultura, literatura, 
culinária, vestuário e tantas outras expressões da cidade são sincréticas, africanidade brasileira, 
única e intransferível, Salvador constrói um importante capítulo na diversidade brasileira; 

Salvador 
sustentável e 

humana

Salvador 
diversa e 
sincrética

Salvador 
contemporânea 

e inteligente

1 2 3

Os Pilares do 
Destino Salvador
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• Salvador sustentável e humana. Cidade que salva. Aberta e de pura permeabilidade, por isso, 
tão humana. A sustentabilidade é uma meta e um comprometimento. O turismo é um real valor, 
aproxima e inclui a população em seus planos, pois cada um nesse contexto importa. Cada cidadão 
é a vivificação do que é ser soteropolitano. E da colaboração verdadeira entre os atores, cidadãos 
e agentes públicos, podem nascer soluções transformadoras.

Tal posicionamento deve se refletir na criatividade para o desenvolvimento de experiências enri-
quecedoras e ativas, na gestão adaptável, ágil e responsiva dos entes operadores e do seu sistema 
de governança do destino, cujas propostas de valor conjuntamente devem estar orientadas para a 
heterogeneidade dos perfis dos usuários e das mudanças sistemáticas de seus comportamentos 
de consumo.

A estratégia de posicionamento proposta para a cidade de Salvador permite:
• Alinhamento às tendências do turismo mundial;

• Engajar o turista à população em experiências verdadeiras;

• Reforçar o etos cultural da cidade;

• Propor um turismo criativo e de experiência;

• Reforçar o reconhecimento de seu Centro Histórico da cidade como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela UNESCO;

• Proporcionar a sensação de pertencimento da população;

• Valorizar ações coletivas;

• Proporcionar maior engajamento entre atores públicos e população;

• Criar ideias originais advindas da troca de conhecimento; 

• Aproveitar a oportunidade de aproximar-se aos preceitos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e atuar na vanguarda como valor humano, que será inevitável no futuro;

• Consolidar Salvador como o destino com melhores praias urbanas.

O turismo é um real valor, 
aproxima e inclui a população 
em seus planos, pois cada 
um nesse contexto importa. 
Cada cidadão é a vivificação 
do que é ser soteropolitano.
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13.5. Estratégia de Destino
Com o objetivo de firmar este posicionamento, a estratégia é transformar Salvador em Destino Turís-
tico Inteligente - um singular e pioneiro caso brasileiro - seguindo o conceito de que Destino Turístico 
Inteligente (DTI) está apoiado na inovação, na tecnologia, na sustentabilidade e na ampla acessibilida-
de para todos os tipos de públicos.

O tracionamento decorrente da implementação da estratégia de DTI possibilitará a consolidação 
do município em seu papel de concertador do sistema de turismo, melhor articulação e assertividade 
na interlocução com os demais entes públicos federativos (estadual e federal), bem como na assesso-
ria junto às partes interessadas locais, em toda a diversidade de empreendedores e empreendimen-
tos que tanto caracterizam a cadeia produtiva do turismo.

A maior eficiência de toda a oferta turística local, beneficiará o aprimoramento da qualidade da ex-
periência do público usuário e visitante, contribuindo para a competitividade do destino no mercado 
turístico globalizado e o desempenho do efeito multiplicador econômico da atividade, contribuindo 
para a geração de trabalho, emprego, renda e arrecadação.

13.6. Estratégia de Produtos e Serviços
A estratégia de produtos e serviços, em consonância com a transformação de Salvador em um desti-
no turístico inteligente, buscará a caracterização do usuário, em especial durante sua visitação na ci-
dade, tentando compreender a relação de sua localização no mapa digital, seu tempo de permanência 
e rotas de deslocamento ao longo de sua estada.

A verificação sistemática com geolocalização contribuirá no aprimoramento da caracterização 
das experiências turísticas vigentes, propiciando:

• Customização de massa de vivências de visitação, sejam analógicas, sejam digitais;

A estratégia é transformar 
Salvador em Destino 
Turístico Inteligente - um 
singular e pioneiro caso 
brasileiro.
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• Monitoramento da geolocalização nas áreas conectadas e sensorizadas da cidade; e

• Monitoramento ampliado e aprimorado de satisfação dos usuários (moradores e turistas).

A estratégia de produtos e serviços visa aprimorar a experiência do usuário, bem como a gestão da 
cadeia produtiva.

Outro esforço de aprimoramento dessa estratégia é o de consolidar o site salvadordabahia.com  
como fonte de consulta indispensável para a boa visitação/usufruto da cidade, moradores e turistas, 
constituindo-se em verdadeiro “hub dos hubs”.

Em consonância com as estratégias de segmentação e mercados-alvo, os tipos de turismo por moti-
vação prioritária a serem fomentados são: Turismo de Sol e Praia, Turismo Cultural, Turismo de Negó-
cios e Eventos, Turismo Étnico-Afro, Turismo Religioso e Turismo Náutico.

Vale destacar a ação de fortalecimento do POP Turismo (monitoramento de reputação e da qualidade 
de destino, serviços e atrativos turísticos), ampliada para toda a operação receptiva possível, no sen-
tido de potencializar a gestão responsiva de empreendedores e operadores locais, mediante verifica-
ção sistemática no nível de satisfação dos usuários de seus serviços prestados.

Três destaques são importantes nessas ações propostas: as praias inteligentes, roteiros inteligentes 
e as capacitações de requalificação, visando propiciar inovações da oferta de produtos e serviços.

Em consonância com as estratégias de segmentação e mercados-alvo, de posicionamento e de Des-
tino Turístico Inteligente, propõe-se que na reconstrução do imaginário de uma boa experiência na 
cidade, agregado ao valor cultural de Salvador, seja feito investimento na atratividade das praias, com 
melhorias fundamentais na infraestrutura e na tecnologia/ inteligência, como uma forma de recupe-
rar a posição de Salvador com relevância e diferenciação no segmento de turismo de sol e praia.

A capacitação deverá atentar às questões contemporâneas fundamentais, tais como a transforma-
ção digital, a economia circular e os Critérios Globais de Turismo Sustentável (GSTC), a acessibilidade 
universal, inovação e empreendedorismo, e os novos canais de distribuição.

Elevador Lacerda, 
visto do Museu da 
Misericórdia
Foto Amanda Oliveira

http://salvadordabahia.com
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13.7. Estratégia de Distribuição e de Comercialização
Com a chegada da internet e das várias ferramentas que foram surgindo nos últimos tempos o mer-
cado de compras de serviços de turismo foi amplamente alterado. A extensão e a velocidade das 
mudanças digitais geraram uma revolução na forma como muitas empresas da indústria são capazes 
de fazer negócios e criar acesso conveniente para seus clientes.

A importância dos operadores de viagens online na comercialização de pacotes turísticos para Sal-
vador é grande, e há a necessidade de um maior estreitamento das estratégias de marketing dessas 
operadoras com as estratégias de marketing do destino.

Para potencialização do que vem sendo feito de forma exitosa, recomendam-se ajustes no site da 
cidade, já bem estruturado e atualizado, com o objetivo de melhorar a experiência de navegação do 
usuário e na divulgação dos produtos de Salvador nas redes sociais, que se apresenta bem estrutura-
da, com linguagem atualizada e em constante atualização.

Um movimento necessário é o de captação de novos voos para Salvador. A partir da grande am-
pliação e modernização pela qual o Aeroporto de Salvador passou, a cidade está apta a atrair novos 
voos domésticos e internacionais tanto de linhas regulares, quanto de charters. Assim, deverá ser 
desenvolvida uma estratégia de negociação com as companhias aéreas para atrai-las a promover 
voos diretos a Salvador. Adicionalmente, o mercado indica que a demanda internacional para Sal-
vador pode ser ampliada através da promoção de roteiros integrados com Rio de Janeiro, Foz do 
Iguaçu e Amazônia.

Fundamental para as estratégias, a capacitação profissional dos profissionais que lidam com a co-
mercialização do destino Salvador demanda investimentos e iniciativas.

Para potencialização do que 
vem sendo feito de forma 
exitosa, recomendam-se 
ajustes no site da cidade.
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Praia do Rio 
Vermelho 

Foto Amanda Oliveira

13.8. Estratégia de Comunicação e Promoção
A estratégia central de Salvador será a de tornar a comunicação mais segmentada visando atingir 
diretamente os diferentes públicos alvo, sejam eles turistas (consumidores finais), clientes organiza-
cionais e intermediários. O objetivo é aperfeiçoar as políticas de comunicação já desenvolvidas atu-
almente, com eficiência para acompanhar as tendências do mercado mundial de turismo focadas em 
nichos, em Turismo de Experiência, em produtos inovadores.

Importante destacar que a estratégia de marketing digital é transversal a todas as estratégias de 
comunicação previstas, e integra conteúdo criado e desenvolvido nas redes sociais e site a partir da 
estratégia digital já implementada. A estratégia de marketing digital é fundamental para a estratégia 
de destino, de transformar Salvador em um Destino Turístico Inteligente.

O objetivo é aperfeiçoar as 
políticas de comunicação já 
desenvolvidas atualmente
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Eixos 
e Ações

Novo normal
Tércio Campelo
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O Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador está 
equilibrado em três eixos interdependentes entre si: 
Marketing Turístico Responsável, Destino Turístico Inteligente e 
Recomendações para o Novo Normal. 

Alinhado com as tendências mais contemporâneas do turismo sustentável, 
pensado antes da pandemia da COVID-19, e ampliado para o período atual, 
inaugurando o chamado “novo normal”, o primeiro eixo incorpora a visão 
crítica do turismo desde o Marketing Turístico – voltado a promover o 
turismo com consequências, o turismo inclusivo, o turismo protagonista e o 
“Turismo Responsável”.

De forma complementar, consolida-se Salvador como um território onde 
as informações servem ao ser humano, de forma articulada e imediata, 
que permitem o atendimento personalizado por meio de ações claramente 
coletivas - Salvador, o “Destino Inteligente” (segundo eixo). Por fim, todas 
propostas constantes no plano referendam as principais “recomendações 
para o novo normal” (terceiro eixo) focadas a viabilizar o novo modo de 
fazer negócios, decorrente de nossa convivência com o Sars-CoV-2, 
especialmente em um setor tão sensível quanto o turismo.

Plano 
Estratégico 

de Marketing 
Turístico de 

Salvador

Recomendações para 
o Novo Normal

Destino Turístico 
Inteligente

Marketing Turístico 
Responsável
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14.1. EIXO 1: Marketing Turístico Responsável
O Macro Programa de Marketing Turístico Responsável, sob o advento do cenário de convivência e 
de Pós-COVID-19, deve conciliar as preocupações, tanto sob a ótica do turismo receptivo municipal 
quanto pela perspectiva do visitante e usuários de forma geral, de “sobrecarga” do processo de visi-
tação (tradicionalmente na alta temporada), seja devido às preocupações sanitárias e vigilância global, 
seja pelas próprias condições de capacidade de experiências de qualidade desejadas, sob condições 
de operação em overtourism. Para isso, foram priorizados 3 focos de atuação estratégicos:

1 Live Marketing 2 Publicidade e Propaganda 3 Comunicação Digital

14.1.1. Promoção Turística - Live Marketing
A promoção turística (Live marketing) se dá pelas ações e eventos promocionais, bem como pelo 
desenvolvimento de seminários, workshops, encontros, congressos, lançamento, criação e desdo-
bramento de campanhas, promoção e ativação de produtos e serviços, participação/ organização 
de feiras e exposições, participação/organização de eventos, ações de relacionamento com públicos 
estratégicos, eventos turísticos, shows e manifestações culturais, ações em shopping centers, mer-
chandising, road shows, famtrips, presstrips e outras ações voltadas para a promoção turística.

As atividades propostas para a promoção turística são:

• Participação em eventos do calendário turístico nacional e internacional e criação e realização de 
eventos

• Marketing de Guerrilha que consiste na produção de vídeo case para promoção do destino que 
contará com uma experiência imersiva em realidade virtual realizada em locais fora de Salvador 
que ao finalizar a experiência se torna real e encanta a pessoa que passou pela ação;

Praia da Boa Viagem
Foto Amanda Oliveira
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• Promoção de eventos como hackathons e startups weekends, com o objetivo de incentivar a 
comunidade local para desenvolver eventos de inovação na cidade e contribuir para que empresas de 
receptivo turístico de Salvador atuais ou novas a serem constituídas ampliem o leque de produtos a 
serem oferecidos aos visitantes da cidade dentro do moderno conceito de turismo de experiências;

14.1.2. Publicidade e Propaganda
As ações de Publicidade e Propaganda tem por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, 
a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 
distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao 
princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou institui-
ções ou de informar o público em geral, tanto no mercado brasileiro quanto do mercado internacional, 
sobre o destino turístico Salvador. Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se: 

FIGURA 6: Ações de Propaganda e Publicidade

CAMPANHA 
NOVA SALVADOR
Criação, produção e 
veiculação de campanha 
para promover a “Nova 
Salvador” em nível 
nacional e internacional

BANCO DE  
IMAGENS
Criação e disponibilização 
de um banco de imagens 
turísticas segmentado 
para melhorar a 
promoção turística da 
cidade

CAMPANHAS 
COOPERADAS 
Desenvolvimento 
de campanhas 
publicitárias cooperadas 
segmentando-as em 
veículos especializados

OUTRAS  
DEMANDAS 
Outras demandas 
que colaborem com a 
promoção turística da 
cidade 

MATERIAIS 
IMPRESSOS 
Planejamento, 
desenvolvimento e 
produção de materiais 
impressos segmentados 
e logística para sua 
distribuição

Fonte: Horwath HTL, 2020 (Produto 8 - Plano Operacional)
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 ATIVIDADES PROPOSTAS

CAMPANHA “NOVA SALVADOR”
Criação, produção e veiculação de campanha para promover a “Nova Salvador”, em nível na-

cional e internacional, com o objetivo de comunicar as transformações de infraestrutura vividas por 
Salvador durante os últimos anos, que afetam a experiência dos turistas.

A campanha publicitária para promover a “Nova Salvador” pretende comunicar as mudanças realiza-
das na cidade de Salvador durante os últimos anos, que afetam a experiência dos turistas e envolver 
a população local nas atividades turísticas.

Os objetivos dessa campanha estão divididos em três abordagens:

1. Melhorar a imagem que os turistas têm de Salvador, especialmente daqueles que visitaram o 
município no passado e que não retornaram, mostrando que a “Nova Salvador” é uma cidade com 
uma estrutura e aparelhagem turística em um estágio de desenvolvimento no nível das referên-
cias mundiais;

2. Apresentar para a população de Salvador os benefícios gerados pelo turismo, tanto na questão 
econômica, geração de empregos e renda, como também para a preservação do patrimônio histó-
rico, da valorização da diversidade cultural, do sincretismo religioso, das práticas, hábitos e estilo 
de vida dos soteropolitanos;

3. Mostrar que um dos itens que mais agrada os turistas quando visitam Salvador é o “povo”, e 
esclarecer que isto está diretamente relacionado à questão da receptividade dos turistas, do jeito 
baiano de tratar as pessoas.

Novo normal
Foto Tércio Campelo
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A campanha “Nova Salvador” tem uma abrangência ampla, contemplando ações de Promoção Turís-
tica, ações de Propaganda e Publicidade e ações de Comunicação Digital. Para que esta campanha al-
cance os resultados esperados é imprescindível que haja uma verdadeira integração da comunicação.

METAS
• a pauta com a abordagem Nova Salvador deve ter a taxa de engajamento de 10% até o final do 

período útil de implementação deste plano, mostrando a aceitação do público ao conteúdo;

• crescimento de captura de leads com aumento mínimo de 30% ao mês;

• taxa de conversão de produtos de negócio deve ser no mínimo 1.5, mantendo o crescimento 
mensal de 30% no volume de acessos ao marketplace/loja; alcance (visualizações únicas) superior 
a 1.000.000 através dos posts publicados pela população;

• alcançar 10.000 de visualizações nos vídeos, com uma taxa de cliques no site tagueado que deverá 
acompanhar o vídeo no youtube mais o link de calltoaction no final do vídeo como anúncio, de 0,8 
de CTR. No mínimo 50% das pessoas assistindo, no mínimo, 50% de cada vídeo.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS COOPERADAS 
Desenvolvimento de campanhas publicitárias cooperadas segmentando-as em veículos es-

pecializados, com o objetivo de conquistar a adesão dos principais grupos do setor de turismo, entre 
os quais redes hoteleiras, companhias aéreas, operadores de turismo e agências de viagem, para reu-
nir um montante financeiro que seja suficiente para viabilizar o planejamento, produção, veiculação e 
avaliação de campanhas publicitárias cooperadas de Salvador nos mercados-alvo definidos.

META
• firmar ao menos 6 parcerias para a realização dessas ações cooperadas em 2021.

Farol da Barra
Foto Amanda Oliveira
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BANCO DE IMAGENS TURÍSTICAS 
Criação e disponibilização de um banco de imagens turísticas segmentado para melhorar a 

promoção turística da cidade e facilitar a busca por imagens representativas de Salvador que possam 
retratar os diversos atrativos turísticos para utilização da própria prefeitura e, principalmente, para 
que os parceiros do trade turístico, nacionais e internacionais, como agências receptivas, operadores 
de turismo, agências de viagem, companhias aéreas, empresas de cruzeiros marítimos, empreende-
dores locais do setor de turismo (hospedagem, transporte, guiamento, entretenimento, alimentação 
etc.), entre outros, possam utilizar essas imagens em seus materiais promocionais visando aumentar 
a exposição do destino Salvador.

META:
• aumentar o acesso ao banco de imagens em 30% até março de 2022.

MATERIAIS IMPRESSOS SEGMENTADOS 
Planejamento, desenvolvimento e produção de materiais impressos segmentados e logística 

para sua distribuição nos pontos turísticos da cidade, com o objetivo de gerar conteúdos relevantes 
e específicos para cada uma das principais motivações de viagem a fim de apresentar uma ampla 
gama de atrativos turísticos de segmento de turismo específicos, sugerir roteiros de visitas, facilitar 
a localização de atrativos, equipamentos e demais serviços turísticos e indicar fontes de informações 
complementares, de maneira a melhorar a experiência do visitante em relação ao destino Salvador.

Em relação aos materiais voltados ao trade, estes visam propiciar conteúdos relevantes tanto para a 
operacionalização de produtos turísticos, quanto para a sua comercialização, mostrando os benefícios 
de realizarem negócios no destino.

METAS:
• oferecer materiais impressos para 6 segmentos de turismo (cultural, sol e praia, étnico- afro, 

religioso, negócios e eventos, náutico) em 6 idiomas (português, espanhol, inglês, francês, alemão 
e italiano) a partir de março de 2021;

Carnaval
Foto Peu Fernandes
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• oferecer materiais impressos voltado para o trade em português e nos idiomas que serão 
realizados eventos para o trade semestralmente a partir de março de 2021.

• Outras demandas que contribuam com a promoção turística da cidade, como o objetivo de criar de 
outras soluções publicitárias que contribuam para a promoção turística de Salvador.

14.1.3 Comunicação Digital
A intenção é que as ações propostas de comunicação digital atraiam mais turistas para o destino e 
beneficiem toda cidade de Salvador com prioridade para os territórios foco do PRODETUR Salvador. A 
Comunicação Digital compreende as seguintes atividades:

MELHORIA DO SITE 
Melhoria do site com o intuito de continuar a evolução de interface de interatividade do web-

site de Salvador com os usuários, utilizando as ferramentas tecnológicas mais avançadas e adequa-
das para alcançar os objetivos determinados, bem como proporcionar ampla acessibilidade. O site é o 
elemento central da comunicação, portanto, ele precisa conseguir entregar a experiência há altura da 
cidade de Salvador, que é reconhecida por sua hospitalidade.

Os objetivos a serem alcançados são: melhorar a experiência de navegação do usuário; ter maior retenção 
do público potencial dentro do segmento; aumentar a recorrência das viagens dos turistas e familiares; 
ter maior retenção do trade turístico; facilitar a recomendação de produtos; corrigir possíveis bugs do site.

METAS:
• aumentar a retenção de usuários no site em 30% na média dos meses no comparativo ano sobre ano;
• aumentar o número de visitas nas páginas de produto em 30% sobre o ano anterior;
• aumentar a quantidade de páginas indexadas pelos buscadores, principalmente o Google em 30% ao ano;

• ter uma área de treinamento até junho de 2021.

Restaurante no Rio Vermelho
Foto Amanda Oliveira
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AÇÕES DIGITAIS DE SUPORTE 
Ações digitais de suporte à campanha de divulgação da Nova Salvador e outras demandas 

que possam surgir ao longo do contrato (afiliados, buscadores, social ads, nativeads, influenciadores, 
parcerias, programática, mídias de canal direto, grupos de whatsapp).

METAS:
• a pauta com a abordagem Nova Salvador deve ter a taxa de engajamento de 10% até o final do 

período útil de implementação deste plano, mostrando a aceitação do público ao conteúdo;

• crescimento de captura de leads com aumento mínimo de 30% ao mês;

• taxa de conversão de produtos de negócio deve ser no mínimo 1.5, mantendo o crescimento 
mensal de 30% no volume de acessos ao marketplace/loja; alcance (visualizações únicas) superior 
a 1.000.000 através dos posts publicados pela população;

• alcançar 10.000 de visualizações nos vídeos, com uma taxa de cliques no site tagueado que deverá 
acompanhar o vídeo no youtube mais o link de calltoaction no final do vídeo como anúncio, de 0,8 
de CTR. No mínimo 50% das pessoas assistindo, no mínimo, 50% de cada vídeo.

REALIDADE VIRTUAL 
Implantação de vídeos de realidade virtual nos canais de comunicação sobre as experiências pro-

porcionadas pelos atrativos turísticos e a hospitalidade dos cidadãos soteropolitanos, bem como a orga-
nização citadina na recepção dos turistas. O principal objetivo desta ação é trazer uma experiência mais 
imersiva para o potencial turista através da interação com vídeos em tecnologia de realidade virtual.

METAS:
• produção de 5 vídeos, dentro de uma mesma temática de Salvador Moderna visando atingir mais 

de 600.000 visualizações nos vídeos publicados com essa tecnologia;

• implementar 5 filtros de stories e conquistar 100.000 pessoas usuárias.

Igreja do Bonfim
Foto Fábio Marconi
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ASSISTENTE DE VOZ 
Concepção e implementação de assistente de voz (chatbot) com o objetivo de desenvolver 

um sistema de inteligência artificial que seja responsável pelo atendimento aos turistas, ajudando e 
orientando-os a qualquer momento de suas viagens, de maneira ininterrupta (24 horas X 7 dias da 
semana), diminuindo o tempo médio de resposta e gerando maior satisfação aos clientes. Além disso, 
a assistente de voz, que será denominada SAL, deverá ser a “porta-voz” da campanha de lançamento 
da Nova Salvador, mostrando que a cidade é moderna e está preparada para receber os turistas de 
forma inteligente e eficiente, sem perder os traços de humanidade que a faz tão emblemática. Outra 
pretensão desta ação é incluir a comunidade local neste processo e mostrar que ela é fundamental 
para o turismo, sendo a comunidade responsável em contar as histórias de situações interessantes 
que presenciaram ou tomaram conhecimento.

METAS:
• reduzir o tempo de atendimento médio de todas as respostas para 1 minuto;

• alcançar a assertividade de 60% das respostas que tiveram feedbacks positivos e conseguiram 
resolver o problema do turista, na primeira fase de implementação de jornadas de diálogo;

• aumentar o número de pessoas atendidas com sucesso em 10% nos meses subsequentes ao 
lançamento.

IMPLANTAÇÃO DE COMUNIDADE GAMIFICADA 
Implantação de comunidade gamificada de embaixadores, através da criação e implementa-

ção de uma plataforma online que captura os engajamentos nas publicações oficiais do destino turís-
tico Salvador e pontua os participantes que se cadastraram na plataforma, criando uma competição 
saudável que estimula a interatividade.

A comunidade funcionará com um sistema integrado às APIs das principais redes sociais, como Fa-
cebook, Google, Instagram e Youtube, que captam cada interação feita pelos usuários dessas comu-
nidades.

Carnaval
Foto Peu Fernandes
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Por meio de técnicas de gamificação cada interação nessas redes sociais vale pontos, criando uma 
competição entre os usuários mais engajados que geram conteúdos e interagem sobre assuntos re-
lacionados ao turismo na cidade.

Além disso, haverá uma área específica para treinamento para o trade, também gamificada para in-
centivar a participação.

A comunidade gamificada de embaixadores tem por objetivo o aumento do engajamento e difusão do 
conhecimento e interesse pela cidade através do incentivo à interação nos posts dos canais oficiais e 
publicações pelos próprios usuários.

METAS:
• aumentar o retorno dos usuários ao site em 10% até março de 2022;
• aumentar a criação de conteúdo pelos usuários em 20% até março de 2022;
• aumentar o engajamento nas publicações oficiais em 25% até março de 2022.

ORGANIZAÇÃO DE COMITÊ DIGITAL 
Organização de Comitê Digital com os principais influenciadores e personalidades de Salva-

dor para criar fatos e ativações, darem sugestões de melhorias nas pautas de conteúdo e definição 
de ações, com os objetivos de criar fatos e ativações; sugerir melhorias nas pautas de conteúdo e 
ações; ampliar o alcance da marca e seu awareness, com foco em manter a comunicação inovadora 
e ter produtores de conteúdo e difusores em suas próprias redes de influência, sobre fatos e temas 
importantes para o turismo de Salvador.

METAS:
• produção de conteúdo de alta qualidade uma vez por mês por cada membro do comitê;
• conseguir propiciar um case de visibilidade por mês, tendo como parâmetro 50% acima da média 

de alcance dos últimos 365 dias;
• geração de documento de revisão trimestral das estratégias e táticas com proposições e sugestões 

para a agência.

Lavagem do Bonfim 
Foto Amanda Oliveira
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14.2. EIXO 2: Destino Turístico Inteligente
Os programas e projetos necessários para a transformação de Salvador em Destino Turístico Inte-
ligente, devidamente articulado com o PDCTI - Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente e 
integrado ao Observatório de Turismo de Salvador está estabelecido em cinco focos de atuação.

14.2.1. Objetivos do Macro Programa de Destino Turístico Inteligente

Objetivo geral do Macro Programa de Destino Turístico Inteligente:

• Catalisar a transformação digital do destino Salvador, contribuindo para a responsividade de 
seus processos de gestão e de marketing, na governança de seu sistema oficial municipal e de 
atores envolvidos no turismo local.

Como objetivos específicos do Eixo de Destino Turístico Inteligente, são contemplados:

• Articular a convergência de Salvador como Destino Turístico Inteligente, devidamente 
integrado enquanto Cidade Inteligente, e, colaborando com o desenvolvimento exponencial de 
sua capacidade institucional;

• Instrumentalizar o destino Salvador com tecnologias habilitadoras, de maneira responsável, 
fortalecendo o conceito do S-ST4D (Smart-Sustainable Tourism for Development), ou seja, do 
Turismo Inteligente e Sustentável para o Desenvolvimento;

• Fortalecer o ecossistema de inovação e de resiliência do turismo local, ancorado em nova cultura 
organizacional no âmbito da economia digital, novas habilidades e competências profissionais 
dela decorrentes e na experiência centrada no usuário.

FIGURA 7: Programas e Projetos 
do Eixo 2 - DTI

FONTE: : Horwath HTL, 2020 (Produto 8 - Plano Operacional)

Criação e 
implementação 
de plataforma 
de inteligência 
turística

Implantação de 
integração de 
Marketplace 
no site do Visit 
Salvador

Criação e 
implantação 
de Programa 
de Roteiros 
Inteligentes

Outras 
demandas que 
colaborem com a 
transformação de 
Salvador em DTI

Criação e 
implantação de 
Programa de 
Praias Inteligentes

5 focos de 
atuação



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR96

METAS:
• 2020/2021: Modelagem das intervenções de DTI previstas, provisionando recursos e ações da 

vertical Turismo no âmbito das proposições do PDTCI e integrado ao centro de inteligência turística 
municipal do Observatório do Turismo;

• 2021/2022: Desenvolvimento e implantação das intervenções de DTI previstas, balizado pelas 
melhores práticas globais e as condicionantes tecnológicas locais;

• 2022/2023: Favorecido pelas proposições de fortalecimento institucional do próprio PRODETUR/
Salvador, governança local é reconhecida como melhor DMMO - Destination Management & 
Marketing Organization do Brasil;

• 2023/2024: Salvador é referência nacional e internacional como Cidade/Destino Turístico 
Inteligente.

14.2.2. Atividades propostas dentro do Macro Programa

PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA TURÍSTICA 
Criação e Implementação de Plataforma de Inteligência Turística, integrada ao Observatório 

de Turismo De Salvador - OTS

O objetivo é implementar na cidade de Salvador uma plataforma digital horizontal que integre, no 
mínimo, ferramentas tecnológicas e modelos de gestão de destino turístico inteligente, inserção digi-
tal das PME’s do setor turístico, website 3.0 (semântica integrativa), empreendedorismo digital para 
setores que atuem direto e indiretamente no setor turístico e conversão com as ações com marketing.

METAS:
• Alavancar o padrão de serviços digitais e interatividade com os atrativos turísticos, equipamentos 

turísticos e infraestrutura de serviços; destacar o OTS como ferramenta indispensável para a 
elaboração de políticas públicas e monitoramento da atividade turísticas;

Praia do Porto da Barra 
Foto Amanda Oliveira
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• Aumentar a base de dados estatísticos primários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;

• Possibilitar aos órgãos públicos, iniciativa privada, trade turístico e a população em geral dados 
atualizados e dinâmicos, oriundos de fontes confiáveis; e, ampliar a divulgação de dados estatísticos 
armazenados no site do OTS;

MARKETPLACE NO SITE DO VISITSALVADOR 
Implantação de integração de marketplace no site do VisitSalvador e Criação e Implantação 

de Programa de Digitalização das Unidades Empresariais, com o objetivo de fortalecer a manutenção 
das organizações prestadoras de serviços turísticos e contribuir com sistema de distribuição digital 
e integrado com o VisitSalvador, apoiando o movimento de transformação digital dos atores locais.

METAS:
• Oferecer a possibilidade de “auto-cadastro” dos usuários potencialmente ofertantes de produtos 

e/ou serviços turísticos, previamente autorizados pelos órgãos competentes até 2021;

• Congregar 70% das organizações voltadas ao receptivo local e com registro no CADASTUR, até 2021;

• Consolidar 100% das organizações voltadas ao receptivo local e com registro no CADASTUR, até 
março/2022.

Restaurante em 
Santo Antônio Além do Carmo
Foto Amanda Oliveira
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PROGRAMA DE ROTEIROS INTELIGENTES 
Criação e Implantação de Programa de Roteiros Inteligentes, que consiste em prover as atra-

ções turísticas de Salvador com as tecnologias habilitadoras de IoTe de plataforma SaaS, visando apri-
morar as experiências de visitação e interpretação ambiental e/ou de base histórica em cada atrativo, 
e, simultaneamente e em tempo real, propiciar subsídios de BI desses locais de visitação, de maneira 
integrada na Plataforma de Inteligência Turística da SECULT.

METAS:
• Estruturar os roteiros inteligentes em no mínimo 80% do Centro Antigo (Centro Histórico, Santo 

Antônio, Liberdade e Curuzu) em 2021;

• Consolidar todos os roteiros inteligentes, em especial, do Centro Antigo (Centro Histórico, Santo 
Antônio, Liberdade e Curuzu), Rio Vermelho e Itapuã/Orla Norte, além das Ilhas pertencentes ao 
município (Ilha de Maré, Bom Jesus e Ilha dos Frades) até março/2022.

PROGRAMA DE PRAIAS INTELIGENTES 
Criação e Implantação de Programa de Praias Inteligentes, com soluções tecnológicas para dotar 

as praias e áreas adjacentes de novos produtos e serviços turísticos baseados na sustentabilidade, acessi-
bilidade e segurança. Esta ação visa também implementar, em parceria com o setor privado e alinhadas ao 
Salvador DTI, tecnologias e ferramentas para obtenção de dados dos usuários (turistas),da infraestrutura 
(qualidade água do mar, lixo produzido em tempo real, segurança, trânsito, certificação sanitária, acessibi-
lidade, outros) e dos prestadores de serviços turísticos, e converter os dados obtidos em inteligência para 
tomada de decisões entre gestor público, trade turístico e comunidade.

METAS:
• Implementação em 2021/2022 de projetos-piloto nas praias do Flamengo, de Stella Maris, Farol 

da Barra e Porto da Barra;

• Recomendação de implementação em 2022/2024 nas Praias de Itapoã e de Nossa Senhora (Ilha 
dos Frades).

Praia do Porto da Barra
Foto Amanda Oliveira 
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OUTRAS  
DEMANDAS 

• Outras demandas que colaborem com a transformação de Salvador em DTI

• O desafio da transformação digital de Salvador no universo da comunicação, amplia-se quando 
se constrói o conceito e a prática de Salvador como Destino Inteligente. Indo além das atividades 
previstas no Programa de Destino Inteligente e no Programa de Marketing Turístico Responsável, 
abrange também a complexidade de suas realizações ao longo de sua longa história, integrando 
resultados de outro contrato do próprio PRODETUR/Salvador, relativo ao Fortalecimento 
Institucional, visando aprimoramentos na atuação da SECULT e da SALTUR.

• De forma exemplar, este salto para a construção de um destino inteligente só é possível com o 
abraço do “trade” turístico e o envolvimento da sociedade civil organizada - operadores finalísticos 
de todos instrumentos que passam a funcionar articuladamente.

• Há oportunidades e ameaças também relativas à influências políticas-institucionais na articulação 
com entes governamentais estadual e federal, que poderão facilitar ou se constituir em entraves 
para seu bom andamento, o que também pode ocorrer no grau de engajamento do setor privado 
e organizações da sociedade civil estratégicos em tal coalizão.

Restaurante no Rio Vermelho
Foto Amanda Oliveira
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14.3 EIXO 3: Recomendações

Recomendação Detalhamento

1 Implementar segmentação das viagens de familiarização com grupos de indivíduos que sejam representantes 
e influenciadores de atividades específicas relacionadas aos segmentos de turismo oferecidos pelo destino 
turístico Salvador. Os segmentos de Turismo Étnico-Afro e o turismo de patrimônio cultural devem ser 
trabalhados para mercados internacionais específicos, enquanto os demais, para grupos nacionais.

2 Elaboração de sistema de mensuração de resultados das ações promocionais: campanhas 
publicitárias, road shows, viagens de familiarização, eventos, relações públicas

3 Estudo de remodelagem dos equipamentos nas praias, tais como quiosques de qualidade e 
estacionamentos.

4 Estímulo às empresas de receptivo a desenvolverem produtos voltados para o turismo de 
experiências, com o objetivo de propiciar aos visitantes de Salvador vivenciar novas experiências que 
tornem sua viagem mais enriquecedora do que um turismo unicamente contemplativo. Os produtos 
baseados em novas experiências para os visitantes podem contribuir para a ampliação do gasto e da 
permanência média dos turistas em Salvador. A ação também tem por objetivo estimular uma maior 
participação da população local na formatação destes produtos.

5 Estímulo às instituições credenciadas para ministrar cursos de guias de turismo, facilitando a 
transformação das lideranças comunitárias em guias locais.
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Recomendação Detalhamento

6 Promoção de eventos como hackathons e startups weekends, através do incentivo à comunidade 
local para desenvolver eventos de inovação na cidade, com o objetivo de posicionar cada vez mais 
Salvador como um centro de inovação no Brasil e principal referência do Norte e Nordeste.

7 Participação em eventos nacionais e internacionais do setor turístico e especializados em outros 
segmentos, considerando mercados emergentes (Chile, Estados Unidos, região Centro-Oeste do Brasil, 
etc.), alternando a participação em mercados emissores ano a ano visando atingir mais mercados 
emissores, e priorizando eventos especializados em segmentos (Boat Show no segmento do turismo 
náutico, Congresso Mundial de Arquitetos da UNESCO no segmento do turismo cultural, Festival Feira 
Preta no segmento do turismo étnico-afro, etc.).

8 Estabelecimento de parcerias com atores relevantes, atuando em conjunto com cada um dos 
parceiros, unindo esforços em termos de recursos financeiros, humanos, materiais e operacionais que 
possibilitem o aumento do número de eventos que utilizem o novo centro de convenções, a ampliação 
do número de voos e rotas aéreas e o crescimento do número de cruzeiros e de outros tipos de 
embarcações que utilizam o terminal marítimo.

9 Fomento de roteiros de estudos do meio, com ênfase nos ativos cênicos e arquitetônicos da 
cidade, também propiciados no período pós-quarentena por atividades ao ar livre, congregando o 
reencontro entre estudantes e familiares amigos em atividades extracurriculares de forma lúdica e de 
confraternização.

10 Em sistema de rodízio, propiciar a interdição temporária de vias públicas para atividades recreativas 
comunitárias, envolvendo serviços de hospitalidade tanto para população quanto para turistas e 
excursionistas que buscam interação e integração sociocultural.



15. 

Considerações 
Finais

Pelourinho à noite
Foto Fábio Marconi

PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR102



PLANO ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO DE SALVADOR103

Mais que um documento, o Plano Estratégico de Marketing Turístico de 
Salvador-Bahia resume um processo em andamento, que busca traduzir 
a alma desta Capital – fazendo uso do que existe de mais moderno 

para promover um destino turístico sem igual, fundeado na história do Brasil, em 
plena exuberância da natureza e da diversidade. Feito a muitas mãos, o Plano será 
implementado com todas mãos, pés, corações e mentes que farão do turismo em 
Salvador, exatamente o que se espera – um marco no turismo contemporâneo.

A pandemia da COVID-19 veio e manterá por muito tempo suas cicatrizes pelo 
planeta. Elaborar este Plano neste contexto foi um desafio, que exigiu refinar todo 
diagnóstico e todas propostas à luz deste “novo normal”. Todo empenho, esforço, 
equipe e energia do Plano serviu para ajudar a sociedade soteropolitana a entender 
estas mudanças e já entrar nesta nova era.

Atento às tendências do turismo, o Plano se destaca ao reforçar uma oferta 
diferenciada, presente em Salvador. Permitindo, dessa forma, a prática de experiências 
únicas pelos turistas, pelos moradores e pelos demais elos da cadeia produtiva do 
receptivo soteropolitano. Natureza, história, cultura, tradições, gastronomia, 
esportes, e muito mais – são tratados pelos mais modernos meios tecnológicos 
nos campos de inovação, comunicação, monitoramento, gestão urbana, gestão 
ambiental e desenvolvimento sustentável.

O Plano Estratégico  
de Marketing Turístico 
de Salvador-Bahia  
está completo, 
disponível para todos. 
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