
 
 

INPG – INSTITUTO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA 

MBA EXECUTIVO EM GERENCIAMENTO DE MARKETING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CARNAVAL COMO PRODUTO DE MARKETING 
Case Carnaval de Taquaritinga- SP 

 
 
 
 
 

LEONARDO OLIVERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araraquara 
2008  



 
 

INPG – INSTITUTO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA - UNIARA 

MBA EXECUTIVO EM GERENCIAMENTO DE MARKETING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CARNAVAL COMO PRODUTO DE MARKETING 
Case Carnaval de Taquaritinga- SP 

 
 
 
 
 

LEONARDO OLIVERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Araraquara 
2008



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 
 
 
 

O CARNAVAL COMO PRODUTO DE MARKETING 
Case Carnaval de Taquaritinga- SP 

 
 
 
 

LEONARDO OLIVERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia de conclusão do curso 
MBA Executivo em Gerenciamento de Marketing 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aprovada por: 
 
 
 

Prof. Doutor José Antonio Rosa 
Orientador 

Doutor em Comunicação / Marketing pela USP 
  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me cedido a maior de todas as bênçãos, a vida, 

e por ter proporcionado saúde e tranqüilidade para que até aqui chegasse. 

Aos meus pais e familiares, por me guiarem com seriedade, e pelos ensinamentos que 

me foram dados. 

À minha namorada, Mayara Figueiredo, por toda ajuda na coleta de informações, pela 

substituição dos momentos de descontração pelos debates acerca deste trabalho e ainda pela 

revisão promovida no mesmo. 

Ao amigo incondicional, Ricardo Sartori, pelos momentos de descontração no decorrer 

do curso (e da vida), e pela ajuda na revisão deste trabalho. 

E finalmente aos professores que tantos ensinamentos passaram, pela competência e 

dedicação. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saber e não fazer é igual a não saber." 
Provérbio Zen 



 
 

RESUMO 

O trabalho apresenta idéias de como o Marketing de Turismo pode auxiliar um determinado 

evento a prosperar, de forma sustentável, elevando o conceito do município perante os 

visitantes e perante a própria população local. Utiliza as ferramentas de marketing disponíveis 

na atualidade para compor um cenário de melhoria no evento, atraindo maior demanda. 

Oferece ainda sugestões para a municipalidade melhorar o nível dos serviços turísticos 

oferecidos, trazendo novas oportunidades para o município. 

Palavras chave: marketing, turismo, eventos, planejamento. 

  



 
 

ABSTRACT 

This work shows ideas on how the Tourism Marketing can help a particular event to prosper, 

in a sustainable way, elevating the city concept to the visitor and to the local population. Use 

the marketing tools available at present to compose a scenario for improving the event, 

attracting more demand. It also offers suggestions for the municipality to improve the level of 

tourist services offered, bringing new opportunities for the city. 

Key-words: marketing, tourism, events, planning. 
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INTRODUÇÃO 

O turismo no mundo tem sido visto com bons olhos, por aquecer a economia, gerando 

renda para a população e para os governos. O turismo de eventos, além de gerar renda, eleva 

ainda o conceito do promotor do evento, neste case da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, e 

indiretamente, do próprio município. 

O presente trabalho tem por objetivo evidenciar as inúmeras possibilidades de uma 

estruturação turística por meio de ações de marketing para a festa de momo de 

Taquaritinga/SP, de modo a fomentar a economia local, atrair turistas e elevar o conceito do 

município, tornando-o um pólo do turismo de eventos. Evidencia também a necessidade de 

um planejamento turístico conciso e focado, de modo a não possibilitar a ocorrência de 

degradações ao meio, o que impossibilitaria a utilização futura do ambiente para o turismo. 

Através de uma revisão bibliográfica e por meio de uso de pesquisas já realizadas, o 

estudo analisa o ambiente atual e propõe, através de um Plano de Marketing, a utilização das 

ferramentas disponíveis hoje para alavancar o turismo de eventos, aumentando a renda do 

município. 

O presente estudo foi motivado pela importância que a festa exerce na região, sendo 

uma das únicas existentes, e desta forma, se tornando um evento com grande possibilidade de 

sucesso num futuro próximo, bastando para isso que seu planejamento tenha esta percepção, e 

faça uso de todas as ferramentas de marketing disponíveis atualmente. 
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1. TURISMO 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (2001), o “turismo compreende as 

atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do 

seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou 

outros”. 

Para Ruschmann (1995), o turismo é o maior dos movimentos migratórios da história 

da humanidade e caracteriza-se por sua taxa de crescimento constante. Desde as origens, o 

homem foi compelido ao deslocamento, por diferentes razões: caça, religião, comércio, 

guerras, lazer, entre outras.  

Segundo o IBGE (2008), as famílias pobres no Brasil somam 23,5% da população 

brasileira. O turismo, com a importância que representa no contexto econômico mundial pode 

e deve auxiliar na diminuição desses números e seus efeitos negativos, gerando renda e auto-

estima para a população, além de impactos positivos aos demais setores da economia regional. 

Na mesma velocidade que auxilia, o turismo também traz consigo fatores que podem 

ser prejudiciais e nocivos ao meio, caso não forem controlados com uma estratégia de 

responsabilidade social, de modo a minimizar os impactos negativos. 

Dentre as definições para tipos de turismo propostas por Cobra (2001), o Turismo de 

Eventos mostra-se como uma nova e importante oportunidade para os municípios criarem 

novas fontes de renda, aumentando assim, o poder econômico da população e do próprio 

município, uma vez que a renda gerada por turistas fica retida no município através do 

consumo de produtos e serviços, de impostos e de enriquecimento da população ligada ao 

setor. 

1.1. Turismo de Eventos 

Eventos despertam o interesse de pessoas, que conseqüentemente gera interesse acerca 

do destino onde o evento é realizado. Isso cria uma demanda por marketing de eventos e 

marketing de cidades. 

Conforme observa Meirelles (1999): 
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“Evento é um instrumento institucional promocional, com a finalidade de criar 
conceito e estabelecer a imagem de pessoas físicas, jurídicas, de produtos e 
serviços, idéias, por meio de um acontecimento previamente planejado, a ocorrer 
em um único espaço de tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja 
física, quer seja por meio de recursos da tecnologia.” 

A execução de um evento de sucesso está intrinsecamente ligada a um bom 

planejamento, de modo a divulgar e elevar o conceito de um local, ou município. 

Sendo considerada parte do turismo, evento, nada mais é que um incentivo, que gera 

renda e demanda ao município. 

Observa Ansarah (2001) que: 

“O turismo é a atividade econômica que mais cresce em nível mundial. Uma fatia 
da economia desse mercado se relaciona com o setor de eventos. Os impactos 
econômicos causados por esse segmento são inúmeros, além de reduzir os 
problemas de sazonalidade. O evento é um gerador de demanda para o núcleo. 
Gera empregos. Incentiva o investimento privado. Gera imposto e traz maior 
movimentação às cidades. O turismo de eventos é, pois, um investimento e não só 
eventual lazer ou diversão.” 

Eventos públicos, organizados pela municipalidade, quando realizados de forma 

satisfatória, acabam criando uma imagem favorável do município, abrangem a demanda, e 

estas acabam por associar os eventos realizados ao próprio município, além de provocarem o 

desenvolvimento local, aumentando o contato com as diferentes culturas, trazendo benefícios 

em todos os campos, desde o social até o econômico. 

Segundo pesquisa do Diagnóstico e Planejamento Turístico do Município de 

Taquaritinga/SP (2008)1, a cidade teve citada como principais eventos o seu carnaval com o 

Trio Elétrico Batatão e a Festa do Peão. Os mesmos foram citados como principais, e mais 

importantes para a divulgação do município. 

1.2. Eventos que Atraem Turistas 

Atualmente, todos os tipos de eventos são capazes de atrair turistas, bastando para isso 

que seja feita uma divulgação adequada, atingindo-se o público alvo, e claro, mantendo-se um 

nível de excelência aceitável para o evento. De nada adianta o evento atrair uma grande 

demanda se ele não tem por trás uma boa organização e uma infra-estrutura adequada. Neste 

caso, a propaganda negativa prevalecerá e o turista não retornará ao município. 

                                                 
1 Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. 



15 
 

O Brasil possui inúmeros casos de eventos capazes de atrair demanda suficiente para 

tornar a cidade dependente quase que em sua totalidade deste tipo de turismo. Alguns casos 

são: Oktoberfest, em Blumenau/SC, festa tradicional do sul, que ocorre no mês de outubro, já 

na sua 25ª edição, promovida todos os anos naquela cidade, que atrai cerca de 750 mil pessoas 

segundo matéria publicada no site G1 (2008); Carnaval de Olinda/PE, que atrai mais de 1 

milhão de foliões para a festa de momo, que é considerada uma das mais animadas do país, 

segundo Tsutsui e de Souza (2002); e ainda a Festa do Peão de Barretos/SP, considerada a 

maior do gênero na América Latina, que está em sua 53ª edição e conta com a presença dos 

melhores peões do mundo. A festa despeja na economia local mais de R$ 200 milhões, 

atraindo cerca de 800 mil turistas nos 11 dias de eventos, segundo notícia do site G1 (2008).  

 

Figura 1 – Oktoberfest, em Blumenau/SC (Fonte: Site Jornal do Autódromo) 
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Figura 2 – Festa do Peão de Barretos (Fonte: Site Os Independentes) 

1.3. O que é necessário para o Turismo de Eventos Prosperar 

Um bom planejamento é fundamental para o sucesso de um determinado evento. 

Cesca (2008) relata que “evento é a execução do projeto devidamente planejado de um 

acontecimento, com o objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização 

junto ao seu público de interesse”. Desta forma, é necessário que, previamente, o grupo 

responsável pela organização do evento esteja reunido, de modo que, através de pesquisas, 

informações, dados de anos anteriores e idéias, seja possível traçar um objetivo a ser 

alcançado com o evento. Como normalmente o evento visa elevar o conceito do organizador, 

neste caso do município de Taquaritinga (Poder Executivo), deve-se traçar a forma com que 

isto irá ocorrer, respeitando-se todos os prepostos a fim de que o ocorram o menor número de 

impactos ao ambiente, tornando a festa um atrativo turístico sustentável e com ganhos para 

todos os lados. 

Contudo, o planejamento turístico deve se ater ao Plano Diretor Municipal 

Participativo, de modo que as políticas públicas municipais de turismo obedeçam às diretrizes 

e normas estabelecidas pela legislação municipal vigente, através do uso ordenado do espaço 

e responsável dos recursos disponíveis, além da participação da comunidade local na tomada 

de decisão. 
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Segundo o Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257, de 10 de Julho de 2001): 

“estabelece que o Plano Diretor é um instrumento para garantir a todos os 
cidadãos do município um lugar adequado para morar, trabalhar e viver com 
dignidade, proporcionando acesso à habitação adequada, saneamento ambiental, 
ao transporte e mobilidade, ao trânsito seguro e aos serviços e equipamentos 
urbanos.” 

Ainda de acordo com Matias (2001), “o turismo de eventos, para se desenvolver, não 

necessita somente de espaços que possibilitem a realização dos eventos, mas também de 

meios de hospedagem e transportes, que são a base de sustentação da atividade turística”. 

Desta forma, há a necessidade de uma infra-estrutura para a manutenção desses eventos. De 

nada adianta o município planejar o evento em si se não há um foco secundário (porém não 

menos importante) em toda infra-estrutura que o cerca, seja na busca por empreendimentos 

hoteleiros, no auxílio aos estabelecimentos de alimentação (por meio de cursos para 

aprimoramento), como também no apoio aos turistas que buscam os eventos (através de 

centros de informações ao turista). 

Também é de fundamental importância uma boa ação de marketing, para que a 

demanda interessada neste tipo de turismo saiba da existência do evento e se sinta atraída por 

ele. Para essa tarefa, é necessária a aplicação das ferramentas de marketing disponíveis hoje, 

adaptadas para o turismo.  
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2. SISTEMAS DE MARKETING APLICADOS AO SETOR DE 
TURISMO 

Segundo Cobra (2001), “O turismo é hoje uma importante fonte de receita, e a 

compreensão das oportunidades de mercado permite direcionar estratégias de marketing”. 

Seguindo essa premissa, pode-se afirmar que quanto melhor for o planejamento aplicado ao 

evento, melhores serão os resultados das estratégias de marketing aplicadas, o que acarretará 

numa maior concentração de receita. 

2.1. O Produto “Evento” 

Em um evento, é importante torná-lo algo consumível, indispensável para as pessoas, 

tal como ocorre atualmente com festas já conhecidas.  

Conforme observa Cobra (2001): 

 “Cada serviço oferecido ao mercado deve combinar aspectos tangíveis 
perfeitamente identificados e valorizados pelos consumidores, (ao nível do 
consciente) com aspectos intangíveis (valorizados pelos consumidores ao nível do 
inconsciente), que as pessoas não vêem, mas que contenham uma vasta 
quantidade de prêmios, visando agregar em seus serviços, um atendimento que 
encante seus clientes, levando-os se possível, ao deslumbramento...” 

Desta forma, é importante que se crie o evento de forma a torná-lo algo consumível ao 

turista, indispensável a ele. A melhor forma de se conhecer quais são os aspectos tangíveis e 

intangíveis é por meio de uma pesquisa motivacional, de modo a saber quais são os símbolos 

(ou qualidades) que o público reconhece no evento. 

Uma sugestão que pode ser adotada para aumentar o deslumbramento dos visitantes 

seria aproveitar o espaço destinado aos ambulantes (atualmente chamado de área de 

alimentação) e incentivar a venda de souvenires confeccionados pelos moradores de 

Taquaritinga2. Deste modo, se criaria uma Área de Conveniência, que contemplaria além dos 

alimentos e bebidas, a venda de lembranças e souvenires aos turistas utilizando esta mesma 

mão-de-obra especializada, criando mais uma oportunidade de renda aos artesãos. 

Outro ponto, conforme se pode notar ao buscar informações sobre o carnaval de 

Taquaritinga, é que não existe sequer uma nomenclatura exata para definição do evento. 

                                                 
2 Atualmente, a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, por meio da Coordenadoria de Cultura promove 

uma feira de artesanato semanal em diversos pontos da cidade, com a exposição e venda de produtos. 
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Somente existem nomes, que associados (Carnaval Popular, Carnaval de Rua, Batatão, Trio 

Elétrico Batatão), formam o que conhecemos como a festa de momo de Taquaritinga. Para 

solução desta questão, é necessário associar a festa típica (carnaval) com um nome de fácil 

percepção e lembrança, lembrando que normalmente deve-se abolir nomes que contenham 

conotação econômica, para evitar uma lembrança de pobreza e pouco aproveitamento. Como 

já existem os nomes, deve-se então normatizar a nomenclatura utilizada, como se segue 

abaixo: 

Trio Elétrico Batatão (ou CarnaTaquá) para designar o carnaval em si; 

Circuito do Trio para designar o espaço delimitado pelos portais (mesmo que não 

haja movimentação do caminhão); 

Área de Conveniência para designar o espaço reservado aos ambulantes que vendem 

alimentos e souvenires aos foliões; 

Desfile dos Blocos e Escolas de Samba para designar o corso que também ocorre no 

3º e 5º dias da festa de momo. 

2.1.1. A Marca de um Evento 

Marca, segundo a Lei de Propriedade Industrial (LPI)3, é todo sinal distintivo, 

visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de 

procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas 

normas ou especificações técnicas. 

De acordo com Aaker (1998), uma marca é, portanto, um nome diferenciado e/ou 

símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a 

identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar 

esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a 

origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que pareçam idênticos. 

Pinho (1996) porém ressalta: “atualmente, as marcas significam mais do que nomes. 

Elas sintetizam os elementos físicos, racionais emocionais e estéticos nela presentes e 

desenvolvidos através dos tempos”. 

                                                 
3 Lei Nº. 9.279/96, de 14 de maio de 1996, disponível na íntegra em http://www.inpi.gov.br/menu-

esquerdo/desenho/pasta_legislacao/lei_9279_1996_html (Acesso em 20 dez 2008). 
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A palavra marca é uma tradução do termo brand, cuja origem vem do arcaico 

norueguês brandr que significa queimar, isto porque era a forma como os fazendeiros 

marcavam seus animais para identificá-los. 

Seguindo os preceitos acima, pode-se afirmar que é de extrema importância a 

consolidação de uma marca para o evento, de modo a divulgá-lo de forma eficaz, e para que o 

mesmo fique gravado na mente das pessoas, trazendo consigo todos os sentimentos que o 

evento passa. 

2.2. A questão Preço 

O carnaval de Taquaritinga traz uma importante vantagem competitiva, pois não há 

cobrança de entrada para o evento. Qualquer pessoa pode participar, não havendo distinção de 

nenhum tipo. Mesmo sendo uma festa gratuita, os custos para realizá-la tendem a ser altos, 

pois é necessário alugar todo o equipamento de som, profissionais especializados, seguranças, 

alimentação para os trabalhadores, grades de segurança, subvenção (ajuda em dinheiro) aos 

blocos e escolas de samba, sem contar os valores gastos com a divulgação do evento. 

Desta forma, torna-se importante incluir no planejamento a distribuição de cotas de 

patrocínio, que podem ser passadas a médias e grandes empresas que se interessem por 

eventos desse tipo, atrelando a sua imagem ao próprio evento. Sendo assim, a empresa 

patrocinadora poderia, por meio de banners, logotipo em camiseta ou abadá e outros, fazer a 

sua divulgação usando o evento como veículo. Normalmente são cervejarias, confecções de 

renome e veículos de mídia que se interessam por este tipo de patrocínio, e em todos os casos, 

deve-se apresentar um material completo que apresente a festa, com dados e números 

atualizados ano a ano, para que o patrocinador possa mensurar o retorno que o investimento 

poderá trazer para seu negócio.  

É fato que períodos de turbulência econômica podem afetar novos investimentos em 

patrocínios por parte dessas empresas, mas a questão é que eventos desse porte não deixam de 

ocorrer por conta de crises, sendo assim, sempre haverá alguma empresa disposta a investir no 

público. 

2.3. Praça: uma nova experiência ao usuário 

A praça tem um importantíssimo papel no mix de marketing. Pois é a partir da Praça 

que o consumidor terá acesso a oferta do produto.  
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Inúmeras melhorias puderam ser notadas no decorrer dos anos no evento case deste 

trabalho. Inicialmente numa perua, depois num trator e só no final um caminhão com cara de 

trio elétrico. Foi dessa forma que o Trio Elétrico Batatão atraiu uma grande quantidade de 

foliões que se interessaram pela música, pelo agito e pela festa. Atualmente, ainda nessa linha, 

a organização criou portais de entrada, com decoração especial, além de ter uniformizado as 

equipes que trabalham na organização e na festa, como terceirizados. Seguindo este preceito e 

baseado nas técnicas de marketing, pode-se estruturar a festa para torná-la uma experiência 

para o usuário. Isto pode ocorrer através da adoção de alguns procedimentos, como se segue 

abaixo: 

• Utilização dos “portais de entrada” no evento; 

• Venda de abadás (com renda que pode ser revertida para alguma entidade 

assistencial); 

• Criação de áreas VIP, com a montagem e venda de camarotes que ficariam 

suspensos próximos ao Trio Elétrico; 

• Recuperação do pavimento asfáltico da rua, ou ainda adoção de um novo 

pavimento (uma opção seria o piso intertravado) para diferenciar o espaço do 

trio elétrico do restante da rua; 

• Utilização de iluminação artística para as noites de evento. 

 

Figura 3 – Exemplo de piso que poderia ser adotado para a Área do Trio 
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Tais e outras melhorias podem ser adotadas para tornar o evento uma experiência para 

o turista, de modo a trazê-lo mais e mais vezes para o local. 

2.4. Promoção do evento 

A promoção é a comunicação das informações entre quem vende algo e quem compra 

algo. 

Nickels e Wood (1999) propõem ainda, uma comunicação mais ampla do que a 

comunicação tradicional de marketing, a comunicação integrada de marketing - CIM 

envolvendo relacionamentos longos e duradouros não só com clientes, mas com os parceiros 

do canal, empregados e outros grupos de interesse. 

Segundo Nickels e Wood (1999, P. 320), “o objetivo da comunicação integrada de 

marketing é manter um diálogo com os clientes e outros grupos de interesse, permitindo que a 

empresa responda de forma rápida às suas necessidades e desejos em constante mutação”. 

Percebe-se, contudo, na afirmação de Nickels e Wood (1999), que a comunicação 

(promoção) não se limita a simplesmente informar o mercado acerca de um produto/serviço; o 

que se pretende é desenvolver uma comunicação a fim de levar o consumidor à realmente 

adquirir o produto, satisfazendo a sua necessidade, e maximizando o lucro da empresa. 

Uma promoção que tem por objetivo atrair determinado grupo de turistas deve ter em 

mente o exato grupo que pretende atingir. A definição do target se torna importante para que 

todo o planejamento não se perca. Para definir o target, se faz necessária a aplicação de 

pesquisas de demanda (público que visita o evento), para determinar faixa etária, grau de 

instrução, sexo, forma de hospedagem entre outras informações. Com base nos dados obtidos, 

cria-se toda uma campanha de modo a atingir o público esperado, maximizando os 

investimentos em toda publicidade em torno do evento. 

Baseado nos eventos que atraem turistas, as melhores ferramentas de promoção para 

tal fim são: 

• Site do Evento 

Um site bem estruturado, com informações completas acerca do evento, fotos e 

vídeos, informações de hospedagem e alimentação são essenciais para que o 

turista se sinta encorajado a optar pelo evento para gozar de seu período de 

lazer e descanso. Como sugestão, o site da Prefeitura Municipal deveria ter 
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uma seção turística, que mostrasse de forma organizada todas as informações 

relevantes ao turismo local, e em especial sobre o Trio Elétrico Batatão, e que 

o site do mesmo fosse remodelado para oferecer dados históricos, fotos, vídeos 

e, a cada período, ser atualizado com as informações relevantes (datas, horários 

e outras) em relação ao do evento; 

• Outdoor, busdoor e painéis de estrada 

A utilização dessas mídias é um importante aliado para fixação da marca, 

lembrando ao turista sobre o evento e levando-o a se questionar sobre as 

vantagens de fazer parte do mesmo. 

• Rádio, TV e mídia impressa 

A utilização desses veículos, de forma ordenada e próximo ao período do 

evento, eleva o conceito do mesmo, atraindo ainda mais turistas. Por estar em 

jogo valores mais altos, devido aos custos com veiculação, deve-se fazer um 

plano de mídia coerente, para evitar gastos dispendiosos e erro no target. 
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3. TAQUARITINGA E SEU CARNAVAL 

Conforme observa Tsutsui e de Souza (2002): 

“A origem do Carnaval está na Europa, mas foi no Brasil que ele obteve uma 
adaptação e expansão inesperadas, jamais atingidas em sua região de origem. A 
partir da incorporação de elementos característicos da cultura popular brasileira, a 
manifestação sofreu modificações; transformou-se em símbolo da identidade 
nacional.” 

Taquaritinga está situada na região centro-oeste do estado de São Paulo, a uma 

distância de 333 quilômetros da capital do estado, fazendo limite com as cidades de 

Jaboticabal, Monte Alto, Fernando Prestes, Cândido Rodrigues, Matão, Santa Ernestina, 

Dobrada e Itápolis. O clima predominante na região é o tropical de altitude, com um inverno 

moderado e seco, e verão quente e úmido. Sua temperatura média anual é de 24º Celsius, com 

precipitação pluviométrica de 1.600mm.  

 

Figura 4 – Foto de satélite do município de Taquaritinga/SP (Fonte: Google Earth) 
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Figura 5 – Representação do Mapa de Taquaritinga 

Sua população é formada em grande maioria por descendentes europeus (italianos, 

espanhóis e portugueses). Parte da população também é constituída por um grande número de 

orientais (provenientes da imigração japonesa do início do século XX). Outras descendências 

são minorias no município. 

Taquaritinga é servida por importantes vias de acesso, que servem tanto para 

escoamento da produção agrícola e fabril, como também para facilitar a recepção de turistas 

provenientes de outras regiões. Podemos citar a Rodovia Washington Luiz (SP-310) e 

Rodovia Carlos Tonani (SP-333), Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (distante 

100Km) e Hidrovia Tietê-Paraná, no município de Ibitinga. 

Do ponto de vista econômico, o município conta com variada produção agrícola, com 

destaque para a produção de manga, laranja, limão e cana-de-açúcar. O município conta ainda 

com um moderno centro industrial, inaugurado em 2006, que atende a todos os requesitos da 

legislação vigente. Atualmente existem empresas instaladas neste espaço, entre as quais 

merecem destaque o Frigorífico Marba, Via Néctare Tecnologia em Alimentos, Cerealista 

Irano e Pacific Blue. Ainda em fase de implantação nesta área existem o Frigorífico Boi Bom, 

indústria alimentícia Ekma, Rede Recapex e Madeireira Straccini. 
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Atualmente Taquaritinga é conhecida pela denominação popular de “pérola da 

araraquarense” ou ainda “cidade pérola”. De acordo com Rodrigo Segantini (2008), Birigüi 

ficou conhecida por “Cidade Pérola”, nome dado por um jornalista de São Paulo, que veio lá 

em 1934. Na visita, fez uma crônica social do aniversário de Roberto Clark4 no jornal “O 

Maribondo” e usou a expressão “desta Pérola da Zona Noroeste”, se referindo à cidade. 

Anos mais tarde, alguém sugeriu que Taquaritinga fosse a Pérola da Araraquarense. O 

Professor Pastore5 não gostou, queria que o lema fosse Celeiro de Civismo, porém o primeiro 

caiu no gosto popular e o termo acabou sendo adotado. Antes do atual termo, Taquaritinga era 

conhecida como “Capital Mundial do Tomate” e “Terra da Laranja”, ambos devido ao grande 

potencial de produção das referidas culturas. 

Como atrativos turísticos, a cidade possui praças, monumentos e edificações com uma 

arquitetura do início do século XX. Também possui a Serra do Jabuticabal6, que possui um 

alto potencial turístico, segundo o Diagnóstico e Planejamento Turístico do Município de 

Taquaritinga/SP (2008), além do Parque Municipal de Lazer “Prefeito Ernesto Salvagni” e do 

Parque Municipal do Trabalhador “Dona Dinha Camassutti Baptista”. 

No que tange ao turismo de eventos, Taquaritinga se destaca pelos seus festejos 

carnavalescos, que ocorrem em fevereiro/março, atraindo mais de 125 mil pessoas nas 5 

noites e que conta nos últimos anos com uma versão “fora de época” para o mês de agosto, 

período em que o município comemora sua emancipação político-administrativa. O município 

também tem atrativos de menor porte, como a Festa do Peão, organizada pelo Clube de 

Rodeio “Os Pampas” também no mês de agosto. 

3.1. Estrutura Turística do Município 

Segundo Diagnóstico e Planejamento Turístico do Município de Taquaritinga/SP 

(2008), o município possui 3 hotéis, totalizando 111 unidades habitacionais com capacidade 

para 151 hóspedes, sendo que todos possuem a classificação de “hotel para viajantes”. Num 

âmbito regional, Taquaritinga é servida por hotéis de médio porte em Matão e Jaboticabal. 

                                                 
4 Roberto Willian Clark nasceu em 13 de agosto de 1.854, na Escócia. Mudou-se em 1.912 para Birigüi. 

Tornou-se nome importante da agricultura local. Birigüi tinha no café sua principal atividade. Foi diretor-técnico 
da Companhia de Terras, Madeira e Colonização São Paulo, chegando, mais tarde, a ser seu presidente. Também 
foi político, presidindo o PRP - Partido Republicano Paulista. Faleceu em 1.938. 

5 Professor de física da cidade de Taquaritinga e  historiador. 
6 Formação rochosa que se estende por aproximadamente 4 quilômetros, nos limites da cidade, próximo 

à divisa com Monte Alto. É um dos poucos locais onde existe a camada original de Mata Atlântica, e que pouco 
foi afetada pela ocupação humana. 
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Com referência a área de alimentação, Taquaritinga possui 16 estabelecimentos, tais como 

restaurantes, chopperias e pizzarias, sendo que ao todo existem 2192 assentos disponíveis. 

Acerca de coordenação turística, Taquaritinga não possui nenhum Conselho ou 

Coordenação de Turismo, estando tais atribuições sob a responsabilidade da Coordenadoria 

de Cultura, que elabora e coordena a agenda de festividades municipais, controlando a sua 

execução, e é atualmente coordenada por Luis Carlos Soares. 

3.2. A festa 

O Carnaval de Taquaritinga se divide em três grupos principais, que são: carnaval de 

rua, carnaval dos clubes e carnaval das repúblicas. 

3.2.1. O Carnaval de Rua e dos Clubes 

A história do carnaval de rua e dos clubes remontam a década de 50, quando a festa se 

caracterizava pelo corso que descia a Rua Campos Salles, no centro da cidade, com festejos 

organizados e promovidos pela municipalidade, como se pode notar na Lei Nº 215, de 25 de 

junho de 1957, que dispõe sobre a concessão de auxílio em dinheiro à Comissão Encarregada 

de promover os Festejos do Carnaval de rua. Depois dos desfiles dos blocos, as pessoas iam 

para os salões do Clube Imperial, do Nipo Clube e do Grêmio Recreativo Henrique Dias. A 

partir de 1974, alguns amigos criaram um dos blocos mais conhecidos atualmente, o Batata 

Doce, denominação dada devido à cor roxa que identificava o grupo, que de posse de alguns 

instrumentos (normalmente emprestados de escolas e agremiações) se juntavam ao corso e 

animavam os populares que assistiam aos desfiles. Segundo Dib (2008), inicialmente o bloco 

não admitia mulheres. Somente após uma década as mulheres foram admitidas para 

abrilhantar o desfile. Com o passar dos anos, o bloco cresceu, passando a se chamar 

“Dissidência do Samba Batata Doce”, até que em 1983 alguns integrantes do bloco, entre eles 

Miguel “Dois Conto”, Guilherme Franco, Elias Dib Filho, “Betinho” Boseli e Giovanni 

Mársico resolveram criar um trio elétrico, embalados pela onda “Dodô e Osmar”, criada na 

Bahia poucos anos antes. No início, o trio era uma perua com alguns alto-falantes, passando a 

ser uma carreta puxada por um trator até que no final da década de 80 passou a ser 

comandado por um caminhão que foi pago pela população, através de doações. Ainda hoje, o 

carnaval se concentra na esquina das ruas Campos Salles com a Marechal Deodoro, com o 

trio elétrico e o carnaval do Clube Imperial, único sobrevivente dos clubes. Atualmente, Trio 

Elétrico Batatão é de propriedade da Associação dos Amigos da Cultura de Taquaritinga 
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(CULTA), mas a manutenção do mesmo fica a cargo da Prefeitura Municipal, que detém os 

direitos de utilização do mesmo. 

 

Figura 6 – O Trio Elétrico Batatão, no início da festa de momo, em 2008 (Fonte: Leandro Mira) 

Um fato curioso da festa de momo de Taquaritinga, é que até poucos anos atrás, não 

havia nenhuma banda tocando música ao vivo. Todo o som era gerado mecanicamente 

(playback) e embalava os foliões. Somente a partir de 2004 que o trio passou a contar com a 

apresentação de uma banda para tocar marchinhas no início da noite (das 21 às 23h) e 

esquentar a multidão para o comando dos DJ’s do trio. 

O passar dos anos fez com que a fama do carnaval de Taquaritinga se alastrasse entre 

os simpatizantes deste tipo de evento, fazendo com que o número de foliões só aumentasse. 

Segundo a organização do carnaval, em fevereiro de 2008, cerca 125 mil pessoas brincaram 

nas cinco noites. 



29 
 

 

Figura 7 – Segunda noite de carnaval de 2008, no Trio Elétrico Batatão (Fonte: Leandro Mira) 

Atualmente, por conta do aumento do número de freqüentadores e por solicitação das 

autoridades, a festa se estruturou, e o local dos festejos passa por uma verdadeira 

transformação no período carnavalesco. O tráfego de veículos fica proibido na região do 

carnaval, seguranças são contratados para evitar brigas entre os foliões, a área é toda 

delimitada e fiscalizada para se evitar a entrada de armas, drogas e qualquer material que 

possa ser utilizado em uma eventual briga, sanitários químicos são instalados em toda a área, 

entre outras ações são executadas para evitar qualquer transtorno aos freqüentadores. 

Ainda no entorno da festa, as forças policiais e o ministério público criam uma força-

tarefa, através do aumento do efetivo policial e da criação de uma base de apoio, onde os 

foliões que se envolvem em brigas ficam retidos até o final da noite, e ainda, dependendo da 

gravidade do caso, são autuados. Como pode se notar na Figura 8, o local é todo dividido por 

áreas previamente definidas, a fim de separar a área do trio elétrico da área de alimentação, e 

também a localização dos bloqueios para revista dos foliões. 
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Figura 8 – Esquema de localização do Trio Elétrico Batatão 

Ainda com o intuito de diminuir a incidência de delitos na região do trio, realiza-se o 

monitoramento por câmeras de toda a área, com foco principal na identificação de pessoas em 

atitude suspeita, e no flagra de brigas, para que sirva de prova e auxilie na busca por 

responsáveis. No ano de 2008 foram utilizadas 7 câmeras, com um total de quase 200 horas 

de imagens. 

Segundo a organização da festa, o público que comparece atualmente se estende dos 

10 aos 60 anos, está distribuído em praticamente todas as faixas econômicas, sendo que cerca 

de 70% são provenientes da própria cidade. Os 30% restantes são pessoas que buscam festas 

desse tipo e são atraídas pelo “boca-a-boca” feito pelos foliões de anos anteriores. 
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Outro clube que realiza festas desse tipo é o Clube Náutico de Taquaritinga, porém por 

sua sede de campo (local das festas) estar situada a cerca de 12Km da cidade, a festa se 

restringe ao período compreendido das 14 às 21h, não concorrendo, desta forma não 

concorrendo com a festa nas ruas. 

3.2.2. A Festa nas Repúblicas 

As repúblicas de carnaval se caracterizam por grupos de amigos que se organizam, 

alugam um espaço (que pode ser uma simples garagem desocupada de uma casa, ou mesmo 

um espaço maior, como uma casa) para que possam ficar durante a festa, com a comodidade 

de um banheiro privativo próximo, comida e bebida à vontade e a segurança de um local 

fechado e com acesso restrito. 

Em Taquaritinga, as repúblicas de carnaval remontam o início do corso carnavalesco, 

na década de 70, quando as pessoas se reuniam na casa de um determinado componente do 

grupo para “se prepararem” para o festejo. De lá pra cá a questão se profissionalizou, 

principalmente por conta do trio elétrico, fazendo com que o aluguel de imóveis desocupados 

aumente até 2000% no período da festa, em alguns casos. Imóveis que são alugados por R$ 

600,00 mensais passam a ser repassados a R$ 2.000,00 somente para os 5 dias de festa. 

Mesmo assim, a quantidade de repúblicas vem aumentando ano após ano, chegando ao 

número aproximado de 55 no último carnaval, segundo a organização. 

Como não há normatização acerca das repúblicas, não há uma fiscalização por parte da 

polícia ou do ministério público, exceto nos casos de denúncia. Somente no perímetro da festa 

é que as repúblicas devem seguir orientações da organização, de modo a não permitir a 

entrada de objetos cortantes e nada que possa ser usado em alguma briga, sob pena de ter o 

espaço fechado por ordem do Ministério Público. 

3.2.3. Os Desfiles dos Blocos e Escolas de Samba 

Com o passar dos anos, o desfile foi se tornando cada vez mais grandioso, respeitando-

se neste caso a peculiaridade do mesmo. Por ser uma cidade de pequeno porte, o desfile 

poucas vezes tomou uma posição de disputa formal. O que impera, neste caso, é o corso, 

apreciado por um grande número de espectadores, que se espremem nas calçadas da Rua 

Prudente de Moraes para assistir as apresentações dos blocos, agremiações e escolas de 
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samba, dentre as quais podemos citar os blocos Batata Doce e Babadikiabo, repúblicas DNA7 

e CMS, além das escolas de samba Unidos da Vila, Batuqueiros da Vila, entre outros, que ao 

todo, somam mais de 50 grupos que desfilam sempre no domingo e terça-feira de carnaval, 

com a apreciação do prefeito municipal e demais autoridades. 

3.2.4. O Desfile de Bonecas 

Durante os anos 90, na primeira noite, antes do trio elétrico tomar posição e começar a 

festa, um grupo de amigos, liderados pelo Sr. Luiz Mirabelli8 (in memoriam), promovia um 

“desfile” no mesmo local do trio elétrico, caricaturando personalidades da cidade. O evento 

sempre atraia a atenção do público, que lotava toda a região antes mesmo do trio começar a 

festa. Sendo também algo de inúmeras reportagens da Rede Globo e da mídia impressa em 

geral, o desfile acabou retirado das festividades e não ocorre mais desde o ano de 2004. 

Informalmente, em 2008, o evendo foi incorporado ao desfile do bloco Batata Doce, por conta 

de seu tema “Vamos Brincar de Boneca”, satirizando a idade do bloco9. 

3.2.5. A versão Fora de Época do Trio Elétrico Batatão 

Para as festividades de comemoração político-administrativa do município, que ocorre 

todo mês de agosto, a municipalidade criou uma versão “fora de época” do Trio Elétrico 

Batatão, contando com todo aparato de segurança e organização já conhecida, somente 

ficando de fora o desfile de blocos, que não ocorre por conta dos grandes custos que 

envolvem a reunião de todas as agremiações, escolas de samba e blocos. Nesta versão, 

segundo os organizadores, que não tem uma data fixa, cerca de 15 mil foliões brincam em 

cada uma das duas noites. 

3.3. O poder público 

Historicamente, quem organiza e executa o carnaval no município, com exceção dos 

clubes, que organizam as próprias festividades, é a Prefeitura, por meio de uma comissão 

designada pelo Sr. Prefeito Municipal, que fica encarregada de solicitar, organizar e fiscalizar 

toda a festa. A municipalidade também se encarrega de auxiliar os blocos e escolas de samba, 

através de subvenções. 

                                                 
7 DNA – Dia e Noite Alcoolizados, república de carnaval fundada em 2005, que atualmente conta com 

cerca de 300 componentes. 
8 Luiz Mirabelli foi jornalista da cidade, criador do célebre jornal satírico-político “Incitatus”, que 

também fez parte do Bloco Batata Doce durante muitos anos, sendo seu mestre de bateria. 
9 O bloco Batata Doce foi fundado em 1973. 
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Descrição Valor Estimado (em R$)
Seguranças 9.500,00 
Alimentação 1.600,00 
Equipamento de Som 12.000,00 
Divulgação (produção e veiculação) 4.000,00 
Grades de Isolamento (para os portais) 4.400,00 
Monitoramento por câmeras 8.200,00 
Subvenções aos blocos e escolas de samba 10.000,00 

Total 49.700,00 
  

Quadro 1 – Gastos com o Evento 

Como se pode notar no Quadro 1, os gastos com o planejamento e execução da festa 

são de R$ 49.700,00, sendo que a totalidade dos recursos é originária da municipalidade. Tal 

investimento traz um significativo aumento na renda da população, que ganha na 

hospedagem, na alimentação e na venda de souvenires da festa. Todavia, existem maneiras de 

passar esse investimento a zero, desde que sejam criadas cotas de patrocínio e que estas sejam 

passadas a uma empresa especializada na organização de eventos. Desta forma, a prefeitura 

seria a promotora do evento, mas não seria ela (nem seus funcionários) que se envolveria 

diretamente na execução do evento. Como existe uma dificuldade jurídica acerca do fato de 

patrocinar-se uma festa, a prefeitura, por meio de uma lei específica, passaria os poderes de 

negociação de cotas diretamente para a empresa que executaria o evento, de modo a deixar 

nas mãos dela a responsabilidade pelos patrocínios e sua destinação. Por sua vez, um processo 

licitatório seria o responsável por normatizar a contratação da empresa, e de que forma ela 

possa trabalhar com esses patrocínios. 

3.4. O Marketing Existente 

Uma vez que o município não possui nenhum departamento ou secretaria de turismo, 

as ferramentas de marketing aplicadas à divulgação do evento são pouco utilizadas. Os 

poucos exemplos de comunicações disponíveis são: o site, que a cada período e atualizado 

com as informações relevantes ao carnaval do período e os pórticos que sinalizam a área nos 

dias do evento. A mídia mais utilizada e que afere maior eficiência é a espontânea, que ocorre 

principalmente com emissoras de TV, jornais da região e sites cobrindo o evento. Todo ano, 

emissoras de grande porte como Rede Record e Rede Globo e jornais como O Estado de São 

Paulo e Folha de São Paulo fazem chamadas com reportagens sobre o atrativo carnavalesco. 

As outras ferramentas de marketing não são trabalhadas pela organização atualmente. 
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Figura 9 – Exemplo de pórtico, usado no carnaval de 2007 (Fonte: Assessoria de Imprensa) 

 

Figura 10 – Site do Trio Elétrico, mantido pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga/SP  

3.5. Perfil do Turista 

De acordo com a organização, o número de turistas vem aumentando ano após ano. A 

grande maioria é formada por jovens, com idade entre 18 e 28 anos, de ambos os sexos, que 
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se hospedam em hotéis da cidade ou em casa de parentes e amigos. Sua grande maioria busca 

o evento como motivo da viagem, porém outros buscam a cidade para descansar durante os 

festejos de momo, reduzindo assim o stress e aproveitando para descansar. 

Segundo Cobra (2001), o novo consumidor se caracteriza por ter mais problemas e ter 

mais stress da vida moderna, fruto de seu convívio numa sociedade moderna, principalmente 

nas grandes cidades, e que por esse motivo, está em busca de algo novo.  

3.6. Impactos Gerados pela Festa 

A grande aglomeração de pessoas em um só lugar acarreta em modificações no dia-a-

dia do local. O turismo traz transformações. Já dizia Mendonça (1999): “o turismo é 

considerado uma indústria e, assim como os demais setores da economia moderna, depende 

da apropriação e exploração da natureza e das sociedades locais”. 

Em Taquaritinga, o carnaval de rua ocorre no centro da cidade, local de construções 

antigas, edificações com mais de 50 anos em sua maioria, além de praças, alguns monumentos 

e muitas residências. Essa conjuntura, aliada à questão de que o evento atrai um grande 

público durante as noites faz com que exista uma grande possibilidade de desrespeito aos 

moradores, além de possíveis depedrações de patrimônio público e privado, e outros impactos 

de ordem negativa. Desta forma, as forças policiais agem, de acordo com a legislação vigente, 

coibindo tais atitudes de diversas formas, entre elas mantendo um policiamento extensivo nos 

locais de maior incidência de problemas.  

A alteração de local da festa já foi cogitada diversas vezes, segundo relato da 

organização, porém uma mudança brusca poderia descaracterizar os festejos de momo, já que 

historicamente utiliza-se o atual local, além do fato de um dos clubes (que promovem festas 

no mesmo período) está localizado dentro da área do trio, sendo considerado parte dos 

festejos, mesmo a prefeitura não sendo responsável por este evento em particular. 

Impactos secundários de ordem negativa também ocorrem, tais como alteração no 

tráfego de veículos, sobrecarga dos serviços de saúde entre outros. 

A minimização desses impactos depende da adoção pela municipalidade de uma 

política de apoio ao carnaval, normatizando, planejando e executando a festa de forma a 

torná-la menos abrasiva ao meio e mais segura aos visitantes. 

Algumas sugestões são: 
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• Isolamento das áreas classificadas como importantes para o patrimônio 

público, tais como praças e monumentos, por meio de grades de isolamento 

alugadas de empresa especializada e utilização de segurança para manutenção 

do local; 

• Criação de uma política de preservação do meio-ambiente, através de educação 

aos turistas para a utilização dos banheiros públicos, utilização das lixeiras 

disponíveis no local do evento; 

• Instruir os moradores quanto à necessidade e importância deste tipo de evento 

para a cidade, para que, cientes da necessidade, utilizem da cordialidade para 

com os turistas, ao invés da antipatia com os foliões; 

• Adoção de medidas que visem a melhora contínua da qualidade dos 

estabelecimentos alimentícios (restaurantes e lanchonetes) e busca pela vinda 

de novos empreendimentos hoteleiros, de modo a aumentar a quantidade de 

leitos disponíveis e mais do que isso, melhora na qualidade dos serviços. 

 

Figura 11 – Exemplo de grade isolando um espaço público 

Em contrapartida, positivamente existem inúmeros impactos. Os mais importantes são 

de ordem econômica, pois o atrativo injeta dinheiro na economia local, beneficiando tanto o 

poder público, que aumenta o recebimento de impostos, bem como a própria população, que 
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vê na festa uma fonte de renda extra. Culturalmente o impacto também é positivo, pois há 

troca de informações entre os turistas e a comunidade local. 

A adoção de uma política de incentivo ao turismo permite a educação da população, 

que ciente da necessidade de ser cordial, torna a cidade cada vez mais aconchegante a quem a 

visita. Este simples gesto pode aumentar o fluxo de visitantes, uma vez que a população terá 

ciência da importância do turismo para o município e os turistas terão motivação para voltar, 

uma vez que foram bem recebidos.  
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4. PLANO DE MARKETING DO TRIO ELÉTRICO BATATÃO 

Segundo Las Casas (2007, P.7), “o plano de marketing estabelece objetivos, metas e 

estratégias do composto de marketiong em sintonia com o plano estratégico geral da empresa. 

É toda a relação produto/mercado, que, em conjunto com outros planos táticos, forma o plano 

estratégico”. 

Las Casas (2007, P.20) ainda ressalta: 

“O plano de marketing é importante para as empresas, uma vez que é resultado de 
um processo de planejamento. O processo de planejamento toma forma no 
momento em que o administrador escreve o plano. Por isso mesmo, diz-se que um 
bom plano não valida uma idéia de marketing, mas uma boa idéia de marketing é 
validada com um bom plano. Ele é usado para concretizar a criatividade, a 
imaginação e a inovação.” 

Com base nessas afirmações, nota-se a importância de um planejamento completo do 

evento, de modo a tornar as ações mais claras e objetivas para os envolvidos na organização e 

execução do mesmo. 

4.1. Eventos de importância na região (a concorrência) 

Em Taquaritinga, destaca-se a Festa do Peão de Boiadeiro, que ocorre todos os anos 

no mês de agosto, além do carnaval, que ocorre anualmente em fevereiro/março e numa 

versão resumida, em agosto. Em Barretos, distante 111 Km de Taquaritinga, existe a Festa do 

Peão de Barretos, e que ocorre também no mês agosto. 

Festas do gênero carnavalesco, nos moldes como a que ocorre em Taquaritinga, 

somente em Votuporanga/SP, que fica a uma distância de 206 Km. De qualquer forma, esta é 

particular, diferentemente da festa de momo de Taquaritinga, que é totalmente gratuita. 

Somente fora do período carnavalesco é que existem festas do gênero, tais como 

CarnaRioPreto e Rio Preto Fest Folia, ambos da cidade de São José do Rio Preto/SP, distante 

126Km de Taquaritinga. 

4.2. Análise ambiental 

Empresa: Prefeitura Municipal de Taquaritinga (PMT) 

Evento: Trio Elétrico Batatão 
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Período: Anualmente, durante os cinco dias do carnaval (em 2009, de 20 a 24 de 

fevereiro). 

4.2.1. O evento 

O carnaval de Taquaritinga recebe, a cada período, cerca de 125 mil pessoas, onde 

parte delas tem origem nas cidades da região, turistas que buscam nesse tipo de evento uma 

opção de lazer e descanso. A festa compreende o trio elétrico que funciona todas as noites, 

das 23h às 3h da manhã e o desfile dos blocos e escolas de samba, que ocorrem no domingo e 

terça-feira de carnaval. Por ser uma festa gratuita, o público local comparece em grande 

número. 

4.2.2. Análise da Situação Atual 

O evento, que ocorre desde 1983, atualmente é considerado um dos melhores do 

interior do estado de São Paulo. No entanto, por Taquaritinga não ser uma cidade voltada para 

o turismo, o evento fica sempre para segundo plano, não sendo alvo de um planejamento 

completo, e por este motivo, não possuindo grandes investimentos em marketing e/ou outras 

melhorias. 

4.3. Pontos fortes e fracos 

Aspectos Analisados Ponto 
Forte 

Ponto 
Fraco 

Infra Estrutura Turística   
Hospedagem (hotéis)  XXX 
Alimentação (bares, restaurantes e afins) XXX  
Informações do Turista  XXX 
Planejamento Turístico  XXX 

Evento   
Segurança XXX  
Conveniência XXX  
Limpeza  XXX 
Conservação do meio-ambiente  XXX 

Marketing   
Produto XXX  
Preço XXX  
Praça XXX  
Propaganda  XXX 
Promoção  XXX 
   

Quadro 2 – Análise de Pontos Fortes e Fracos do evento 



40 
 

4.4. Objetivos 

Como objetivo, planeja-se tornar a festa um grande atrativo turístico, fomentando a 

economia local, atraindo uma demanda cada vez maior, levando-se em consideração o 

crescimento de forma sustentável, de modo a não degradar o meio-ambiente, elevando-se 

assim o conceito do município perante o público em geral. 

4.5. Estratégia de marketing 

4.5.1. Público Alvo 

A definição exata do público alvo depende de uma pesquisa que deve ser realizada 

junto aos freqüentadores do evento, através de uma pesquisa de demanda a ser promovida 

pelo COMTUR ou órgão competente dentro da estrutura do município 

4.5.2. Posicionamento 

O evento deve ser posicionado como único na região com entrada gratuita, segurança e 

toda comodidade de um evento fechado, além de fazer alusão ao carnaval do nordeste, onde o 

uso do trio elétrico é uma marca registrada. 

4.5.3. Produto 

Adoção da Áreas de Conveniência, que assumiriam a função de venda de alimentos e 

souvenires aos foliões presentes, Normatização da nomenclarura utilizada, para facilitar a 

identificação do publico alvo com o “produto” evento. 

4.5.4. Praça 

• Utilização dos “portais de entrada” no evento; 

• Venda de abadás; 

• Comercialização de espaços VIP para o público, com bebidas e espaços de 

conveniência privativos; 

• Recuperação do pavimento asfáltico da rua, ou ainda adoção de um novo 

pavimento para diferenciar o espaço do trio elétrico do restante da rua; 

• Utilização de iluminação artística 

. 
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4.5.5. Promoção 

• Site do Evento 

• Outdoor, busdoor e painéis de estrada 

• Rádio, TV e mídia impressa 

4.5.6. Preço 

Não há cobrança de nenhum valor para a entrada no evento, sendo esta, uma grande 

vantagem competitiva a ser aproveitada. 

4.6. Estratégia do composto 

Produto: O evento a ser vendido é o Carnaval de Taquaritinga, com o Trio Elétrico 

Batatão, evento tradicional do interior de São Paulo, que atrai um público jovem, e que conta 

com um espaço fechado, com toda segurança e estrutura necessárias para a realização do 

mesmo. Taquaritinga é uma cidade acolhedora que possui bons locais de alimentação.  

Preço: Gratuito. 

Praça: Ocorre sempre no cruzamento das ruas Marechal Deodoro com a Campos 

Salles, com área de alimentação e conveniência, além de camarotes decorados, e toda 

estrutura carnavalesca. 

Promoção: Antes da festa, através do site oficial do evento, da utilização de outdoor, 

busdoor e painéis de estrada. A poucos dias do início do evento, utilizar-se-á veiculação de 

propaganda em rádio, TV, jornais e revistas. Durante o evento, com sinalização completa do 

Circuito do Trio e decoração no entorno. 

4.7. Plano de Ação 

Atividades Encarregado Período Orçamento (em R$) 

Outdoor  
(20 espaços) 

Agência de 
Propaganda 

contratada pela 
PMT 

Janeiro / 
Fevereiro/2009 

650,00 / 15 dias cada 
um. 

Painel de Estrada 
(1 espaço) 

Agência de 
Propaganda 

contratada pela 
PMT 

Anual 48.000,00 

Filmes de 15” na 
TV 

Agência de 
Propaganda Fevereiro/2009 15.000,00 
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contratada pela 
PMT 

Inserções em 
Rádio  

(150 inserções) 

Agência de 
Propaganda 

contratada pela 
PMT 

Janeiro / 
Fevereiro/2009 1.050,00 

Anúncio em 
Revista 

Agência de 
Propaganda 

contratada pela 
PMT 

Fevereiro/2009 5.000,00 

Site 

Agência de 
Propaganda 

contratada pela 
PMT 

Anual 2.500,00 

    
Quadro 3 – Plano de Ação 
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5. CONCLUSÕES 

Fica explícita a importância do marketing para que o Trio Elétrico Batatão prospere 

cada vez mais, não deixando de lado o planejamento turístico sustentável. Desta forma, 

Taquaritinga pode se tornar um pólo regional do turismo de eventos, trazendo renda e auto-

estima para a população. 

É de extrema importância, não só para o turismo de eventos, que o poder executivo 

atue, criando e promovendo a COMTUR, para que a mesma, com profissionais habilitados, 

seja capaz de promover o turismo local, criando um plano de marketing para o evento 

condizente com os objetivos a serem alcançados. 

No tocante ao evento, é necessário profissionalizá-lo ainda mais, buscando-se 

patrocinadores, melhorando o local, tornando-o uma experiência para cada visitante, 

despertando nele as melhores sensações, para que ele retorne ano após ano, elevando o 

conceito do município perante ele. 

Em apoio a essas ações, a municipalidade deve buscar a excelência nos serviços 

prestados pelo setor alimentício, bem como buscar novos empreendimentos hoteleiros e 

auxiliar a ampliação e a qualidade na oferta de leitos à disposição dos turistas. 

Com essas ações, e exemplos de ações semelhantes estão em toda nossa volta (vide 

eventos de sucesso no Brasil), Taquaritinga terá a chance de se tornar o local de um dos 

carnavais mais conhecidos do estado de São Paulo, automaticamente, tornando-a pólo 

turístico, facilitando assim não só a vinda de novos empreendimentos, mas também 

melhorando a qualidade de vida da população local. 
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