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RESUMO 
 
 

O desenvolvimento é um processo complexo em que a participação dos diversos 
atores interfere em seu direcionamento, tornando assim importante o papel de cada 
elemento. O objetivo deste estudo é identificar dados da rede hoteleira de 
Franca/SP, especificamente sobre a ocupação desta rede no período de 2005 a 
2010, bem como a relação dos hotéis da cidade de Franca e seus aspectos 
econômicos, tal como percebidos por seus gestores. Para isso foi realizada uma 
revisão bibliográfica, em que se discutem princípios teóricos básicos como 
concepções de desenvolvimento local, turismo e hotelaria, a influência de 
determinadas atividades econômicas no desenvolvimento local. A seguir foi 
realizada uma pesquisa documental sobre o referido município e sua rede hoteleira. 
Posteriormente, sob a forma de entrevista semi-estruturada, foram coletadas 
informações e opiniões dos gestores dos hotéis identificados. Como resultado 
verificou-se que a rede hoteleira contribui para o desenvolvimento por proporcionar 
melhores condições aos hóspedes que vêm à cidade a trabalho e assim 
movimentam a economia local, através da geração de vagas de emprego e da 
arrecadação de impostos. Quanto aos gestores, percebeu-se que estes apresentam 
preocupações sobre a atividade hoteleira nas suas relações com a cidade, região e 
seu desenvolvimento e que já adotam alguns comportamentos responsáveis.  
 
Palavras-chave: meios de hospedagem; desenvolvimento local; gestão 
responsável; Franca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 

Development is a complex process in which the participation of the several parts 
involved interferes  in its direction, thus, making important the role of each element. 
The objective of this study is to identify data of hotels in the city of Franca/SP, 
particularly about the occupation of these hotels in the period between 2005 and 
2010, as well as the connection of the hotels to the economic aspects of the city, as 
perceived by their managers. A bibliographic review was carried out, in which basic 
theoretical principles are discussed such as local development conceptions, tourism 
and hotel accommodations, and  the influence of some economic activities in the 
local development. Then, a documental research was carried out about the referred 
municipality and its hotels. After that, information and the identified hotels managers’ 
opinions were collected in the form of semi-structured interviews. As a result, it was 
verified a contribution of the hotels for the development, since they provide better 
conditions for the guests who come to the city on business and, consequently, move 
the local economy by generating employment vacancies and tax collection. As for the 
managers, it was observed that they show concerns about  the hotel activity in 
relation to the city, region and its development and that they have already adopted 
some responsible behaviors.  
 
Key words: hotel facilities, local development, responsible management, Franca. 
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INTRODUÇÃO 
 

A hotelaria é um setor em constante transformação com o intuito de 

melhor atender às exigências peculiares de sua demanda. Na cidade de Franca/SP, 

esse setor está mais concentrado nos ramos de Negócios e Eventos, o que torna o 

fluxo de visitantes mais homogêneo do que em determinadas regiões, porém com 

taxa de permanência diversa em relação a outros segmentos. 

A elevada dinâmica do fluxo muitas vezes torna essencial que a 

primeira impressão do cliente, com relação aos serviços prestados, seja bastante 

positiva, por esse motivo, é importante que a rede hoteleira seja suficientemente 

bem dimensionada para atender a essa demanda e assim contribuir ao 

desenvolvimento local.  

O turismo, assim como diversos setores da economia, é composto por 

diferentes tipos de organizações. Dentre elas as empresas hoteleiras são as 

responsáveis por considerável parte do tempo que o turista passa no destino. Esse 

motivo reforça a importância de que o atendimento prime pela excelência, 

entretanto, o subdimensionamento desse serviço em especial pode afetar a imagem 

da localidade negativamente, reduzindo suas chances de ampliação ou mesmo 

manutenção de mercado, o que por sua vez levaria a um aumento de indicadores 

que interferem diretamente no desenvolvimento local, como o desemprego. Justifica-

se, dessa forma, a necessidade de um olhar mais atento a esse tipo específico de 

relação.  

O objetivo deste estudo é revelar como a evolução dos meios de 

hospedagem tem contribuído para o desenvolvimento da cidade de Franca-SP e 

qual a percepção dos gestores desse setor na cidade em questão.  

Por objetivos específicos deste estudo propõe-se identificar dados da 

ocupação da rede hoteleira de Franca, no período de 2005 a 2010, observar a 

relação dos hotéis da cidade com os seus aspectos econômicos e analisar como 

essa relação é percebida por seus gestores. 

A pesquisa tem natureza qualitativa e está subdividida em três partes: 

na primeira etapa foi realizada uma revisão bibliográfica, em que se discutem 

princípios teóricos básicos como concepções de desenvolvimento local, turismo e 

hotelaria, e a influência de determinadas atividades econômicas no desenvolvimento 

local. A seguir foi realizada uma pesquisa documental sobre o referido município e 
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sua rede hoteleira. Posteriormente, sob a forma de entrevista semi-estruturada, 

foram coletadas informações e opiniões dos gestores dos hotéis identificados, os 

quais se mostraram bastante prestativos e interessados no resultado final deste 

estudo, uma vez que há uma escassez muito grande de dados referentes ao 

desempenho do setor na cidade. Também, foi procurado auxílio junto ao secretário 

de finanças da Prefeitura Municipal de Franca que disponibilizou os dados referentes 

à arrecadação do Imposto sobre Serviço – ISS. Além de ter sido muito atencioso, 

mostrou interesse em ter acesso à conclusão do trabalho aqui exposto. 

Assim, o primeiro capítulo apresenta a hotelaria e as peculiaridades 

desse setor que vem se modificando no transcorrer da história, impulsionado por 

uma demanda em constante transformação. 

O segundo capítulo discorre sobre aspectos gerais do 

desenvolvimento, focalizando no papel dos gestores como atores fundamentais 

desse processo.  

O terceiro capítulo apresenta a cidade de Franca e suas 

peculiaridades, busca demonstrar a participação da hotelaria no desenvolvimento 

regional e analisa a hotelaria existente e as concepções de seus gestores, 

procurando observar sua contribuição para o desenvolvimento local. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 14

1 MEIOS DE HOSPEDAGEM NO CONTEXTO DO TURISMO: 

panorama geral 

 
 
1.1 A HOTELARIA COMO SETOR DO TURISMO 

 

O setor de Meios de Hospedagem ou Hotelaria é parte integrante e 

fundamental dos serviços turísticos ofertados, o que se justifica pelo fato de que, 

para todo deslocamento caracterizado como turístico – ou seja, mais de 24 horas de 

permanência – há a necessidade implícita de algum tipo de alojamento e, a menos 

que este seja realizado em domicílios particulares (casas de parentes, amigos ou 

segundas residências), será efetuado em algum estabelecimento da rede hoteleira. 

Por se tratar de uma atividade econômica, o turismo é composto de 

demanda, a qual se deve estar sempre atentos, com o intuito de perceber por quais 

motivos são usufruídos os diversos tipos de serviços turísticos, que integram a 

oferta. Sendo que o principal diferencial da oferta turística é que a maior parte dos 

serviços não poderão ser consumidos em outro local a não ser o da própria 

disponibilização, como exemplo, o serviço de hospedagem, entretenimento e o 

atrativo turístico em si, que só podem ser apreciados no destino (OLIVEIRA, 2002). 

Essa relação entre deslocamento e alojamento promoveu o surgimento 

dos meios de hospedagem que, segundo Torre (2001), se iniciou com os romanos 

durante o período de expansão do Império que, por ser demasiadamente extenso, 

exigia não somente o pouso nos destinos finais como também ao longo do percurso, 

o que por várias vezes era ainda acompanhado pela troca de montaria durante 

essas paradas, conforme retratado por Ignarra (1999). 

Consenso entre vários autores, incluindo-se Torre (2001) e Ignarra 

(1999), a precariedade dos estabelecimentos iniciais é marcante, tido apenas como 

locais para refeições e descanso, que em diversos relatos são caracterizados pela 

falta de conforto, higiene ou privacidade, bem diferente do que se conhece sobre a 

indústria hoteleira moderna.  

Para Ignarra (1999), o ideal de hospitalidade não surgiu com os 

romanos ou com o cristianismo, mas acredita tal Torre (2001), que esse ideal surgiu 

na Grécia antiga em razão dos Jogos Olímpicos. Durante os jogos, acreditava-se 
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que o próprio deus maior do Monte Olimpo, Zeus, descesse a terra para participar 

das festividades, disfarçado de mortal e assim, todo visitante era recebido pelos 

moradores locais com extrema cortesia e hospitalidade, pois qualquer indivíduo 

poderia ser a divindade. 

O ideal de hospitalidade pode ter surgido na Grécia conforme relato e 

os pousos durante a expansão do Império Romano, mas é depois das Cruzadas que 

surgem os primeiros estabelecimentos que unem esses dois ideais que, segundo 

Torre (2001), eram os hospitais, os quais na época não apresentavam a função 

conhecida nos dias de hoje e eram a princípio mantidos pelos reis e ricos.  

Mosteiros e algumas ordens religiosas tornaram-se hospitais sem fins 

lucrativos, para depois se transformarem meios de hospedagem de cunho comercial.  

A hotelaria seguiu a serviço das intenções dos conquistadores e do 

clero até o final da Idade Média. Quando, por motivos evolutivos, novas formas de 

usufruto deste tipo de serviço começaram a aparecer e mais uma vez a relação 

entre deslocamento e alojamento impulsionou a expansão da hotelaria.  

Desta vez são as inovações tecnológicas dos meios de transporte que 

motivam o crescimento da rede de hotéis, uma vez que, com maior capacidade de 

passageiros e velocidade, aumenta o número de Unidades Habitacionais – Uhs, 

necessárias e as distâncias percorridas, fatos que influenciam na quantidade e na 

localização territorial. (TORRE, 2001). 

E é assim que, durante o século XIX, surge a indústria hoteleira 

moderna e o Hotel Tremont House, em Boston, é considerado o primeiro 

estabelecimento nos moldes conhecidos atualmente.  

Não sem motivo, esse fato se dá nos Estados Unidos, tendo em vista a 

grande importância atribuída a esse país pelo crescimento e modernização dos 

meios de hospedagem. A ligação americana com o setor hoteleiro é fortemente 

representada pelas diversas inovações surgidas neste país, como por exemplo, os 

hotéis de Las Vegas ou da Disneyworld que passaram de mero serviço turísticos 

complementares a atração principal (TORRE, 2001). 

No Brasil, de acordo com Bonfato (2006), o cenário hoteleiro começa 

sua transformação exatamente no início da década de 1970, quando a rede 

americana Hilton instalou seu primeiro hotel no país. Desde então o setor vem 

perdendo cada vez mais as características de negócio familiar e se mostrando uma 

atividade lucrativa e atraente a investidores de médio e longo prazo.  



 16

Essa evolução é marcada também pela falta de apoio financeiro por 

parte das agências de desenvolvimento nacionais durante a década de 1980, o que 

somado aos altos juros da época dificultavam os investimentos em tal setor. 

Entretanto, o crescimento do turismo de negócios contribuiu para o surgimento dos 

flats, em número tão grande que acabou superando o de hotéis de lazer. 

O autor ainda salienta que apenas a partir da estabilização econômica 

proporcionada com a implantação do Plano Real em meados de 1990, houve uma 

retomada do crescimento na área. 

O cenário econômico nacional possibilitava assim investimentos de 

médio e longo prazo e desestimulava as aplicações especulativas, essa mesma 

estabilização proporcionou a diversificação vocacional dos negócios e aumento do 

poder aquisitivo, fatos que aqueceram o mercado turístico de modo geral, mesmo 

não contando ainda com o apoio financeiro das instituições públicas. 

Essa profissionalização da área tratada por Bonfato (2006) ocasionou o 

surgimento de outras fontes de investimentos como fundos de pensão, pequenos 

investidores e grandes construtoras. Essas novas entradas no mercado foram a 

princípio bastante comemoradas, mas geraram um excedente de oferta em pouco 

tempo, o que de certo modo serviu para realinhar as forças de mercado, eliminando 

os concorrentes mais fracos ou menos preparados.  

De modo geral, prevaleceram as redes nacionais, internacionais e 

investidores com maior aporte de capital, mas algumas unidades hoteleiras 

independentes conseguiram se manter no mercado principalmente por que 

compreenderam as necessidades da demanda quanto a qualidade e diversificação 

dos serviços oferecidos. A hotelaria possui características bastante peculiares e que, 

se bem entendidas, podem suprir as necessidades da procura de modo mais 

eficiente. 

A hotelaria é um setor do turismo com considerável número de 

departamentos, cargos e diversidade de serviços aos clientes, fatores que juntos 

contribuem para o crescimento econômico da região onde se instala. Soma-se a isso 

a versatilidade do setor permitindo sua implantação, até mesmo em locais sem 

vocação turística, e aumentando suas possibilidades regionais. 

Em relação aos departamentos e cargos, pode-se verificar que mais do 

que um simples serviço componente do hotel, esses podem se tornar diferenciais 

importantes na competitividade e rentabilidade do empreendimento, alguns 
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departamentos têm a possibilidade de não apenas atender ao hóspede, mas 

também à população local, rompendo assim com a característica primária de apenas 

um lugar para descanso.  

Tal fato acontece com o setor de Alimentos e Bebidas que a princípio, 

de acordo com Hayes e Ninemeier (2005, p.204): 
[...] oferece muitas outras formas de funcionamento para os restaurantes, 
serviço de quarto 24 horas, operações de banquete e inúmeras alternativas 
de comida/bebida, incluindo bares para refeições rápidas (snack bars), 
coffeee breaks e serviço de refeições em convenções/encontros, comidas 
para viagem e serviço de catering fora do hotel, vending machines e posto 
de venda bebidas alcoólicas nas salas de estar. 
 

 Verifica-se então que mais do que somente ao hóspede esse setor 

pode atrair clientes que, mesmo não estando hospedados, usufruirão os demais 

serviços oferecidos. Em alguns hotéis o renome do chef e a versatilidade em criar 

eventos gastronômicos têm proporcionado maior visibilidade ao hotel e ganhos 

significativos. 

Essa possibilidade de expandir para extramuros o serviço pode ser 

verificado ainda em setores como o de eventos por meio da locação dos espaços 

internos destinados à sua realização. 

Entretanto, além do dimensionamento ideal dos equipamentos, é 

fundamental que os serviços oferecidos e o atendimento sejam de qualidade, fator 

essencial para a competitividade de mercado, e indispensável para motivar e 

impulsionar a expansão de qualquer setor. 
O espírito competitivo, até os dias atuais, continua predominante e constitui 
a principal força inspiradora e justificadora das estratégias das 
organizações. Parece difícil vislumbrar qualquer possibilidade estratégica 
fora do paradigma competitivo... A competitividade parece assumir dupla 
função e simultânea de meio e de fim. Ou seja, por meio dela se chega ao 
atingimento dos objetivos econômicos e financeiros, ao mesmo tempo em 
que ela própria torna-se uma finalidade, à medida que ser competitivo 
representa garantia de sucesso, aceitabilidade e credibilidade. (REJWOSKI; 
COSTA, 2003, p.107) 
 

Apesar da necessidade essencial da competitividade, a autora pontua 

que é possível fazê-la de modo menos predatório, principalmente, pois em turismo 

há a necessidade de certa integração e cooperação, uma vez que o produto turístico 

resulta do conjunto de vários elementos, e uma intensa situação de confronto não 

colaboraria para o setor. 
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As reflexões quanto às formas de se potencializar a competitividade 

recaem sobre as questões como a formação e capacitação dos recursos humanos e 

mais recentemente quanto ao aspecto de gestão de informação. 

 

1.2 OFERTA E DEMANDA 

 

A demanda hoteleira é composta por indivíduos com disponibilidade 

para viajar e que buscam, nos meios de hospedagem, suprir suas expectativas 

relacionadas às mais diversas motivações. O objetivo da viagem pode ser de caráter 

pessoal, dentre elas, férias, amizades ou família; com intenção profissional, ou até 

mesmo uma combinação dos dois.  

Pode-se ainda, de acordo com Oliveira (2002), ampliar a classificação 

de visitantes da seguinte maneira: 

• indivíduo que visita um destino por um período inferior a um ano em 

viagem de férias, motivado por assistência médica, preceitos religiosos, assuntos de 

família, competições esportivas, conferência e outras reuniões, estudos ou outros 

programas semelhantes; 

• tripulação de navios estrangeiros ou de aviões estrangeiros em escala 

no destino; 

• estrangeiros motivados por negócios que devem permanecer no 

destino por um período inferior a um ano; e estrangeiros que estejam trabalhando 

em empresas, mas sejam não residentes, permanecendo assim no destino por um 

período inferior a um ano, com a finalidade de dar suporte técnico a maquinaria ou 

equipamentos adquiridos de seu empregador; 

• trabalhadores sazonais, indivíduos que permanecem no destino 

visitado com objetivo único de desempenhar tarefas ou serviços de caráter 

temporário; 

• autoridades diplomáticas e consulares oficiais; 

• representantes de organizações internacionais que não sejam 

residentes do destino e que desempenhem atividade de duração inferior a um ano. 

Outra classificação, ainda conforme Oliveira (2002), mais focada no 

destino em si, divide os visitantes em: grupo A, pessoas que viajam para fora do 

país de origem com destino a outros pontos de atração turística ao redor do mundo; 

grupo B, pessoas que viajam para fora do país de origem, mas a atividade não 



 19

ultrapassa o continente; grupo C, pessoas que se deslocam somente dentro do 

próprio país de origem; e grupo D, aqueles que viajam dentro do país de origem, 

mas não excedem os limites locais de interesse próximos ao de residência. 

Os visitantes também são divididos conforme o tempo de estadia em 

turistas e excursionistas, sendo que os primeiros: 
São visitantes temporários que permanecem pelo menos vinte e quatro 
horas no país visitado, cuja finalidade pode ser classificada sob um dos 
seguintes tópicos: lazer (recreação, férias, saúde, estudo, religião e 
esporte), negócios, família, missões e conferência (OLIVEIRA, 2002, p.38). 

 

Enquanto os excursionistas podem apresentar os mesmos objetivos, 

contanto que permaneçam menos de 24 horas no local visitado. É claro que, para 

um destino isoladamente, os visitantes despertam maior interesse, pois com um 

tempo de permanência maior a possibilidade de consumo também será superior. 

Entretanto, há que se considerar o contingente de excursionistas uma vez que os 

mesmos podem sobrecarregar e comprometer o serviço de alguns setores da 

atividade turística. 
Nesse grupo, estão compreendidas as pessoas que participam de 
excursões de um dia e outras que cruzam as fronteiras com diversos fins, 
exceto o de exercer uma ocupação, bem como os passageiros de cruzeiros 
e os viajantes em trânsito que não pernoitam no local visitado (OLIVEIRA, 
2002, p.38). 
 

Dessa forma, se o excursionista não for considerado na pesquisa de 

demanda, excetuando-se os serviços relacionados diretamente à hospedagem, os 

demais serão prejudicados e podem afetar até mesmo a imagem do produto 

turístico. A infraestrutura de transportes, restaurantes, lojas de suvenires, locais de 

visitação, desembarcadouros marítimos são alguns dos exemplos de serviços que 

podem ser sobrecarregados. 

É importante enfatizar que a demanda turística não se classifica 

apenas pelo tempo de permanência no destino, mas por muitos outros fatores que 

também devem ser levados em conta. Ignarra (1999) segmenta a procura em alguns 

fatores como faixa etária, pois os interesses são diferentes em cada etapa da vida, o 

que interfere na escolha do destino; formas de acompanhamento, as opções de um 

indivíduo solteiro com amigos, serão diferentes das de um casal com filhos 

pequenos; nível de renda, além de indicar a possibilidade de aquisição de produtos 

mais ou menos caros, também se relaciona ao nível de exigência e/ou sofisticação 

do consumo. 
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Além dos fatores pertinentes ao indivíduo, existem aqueles referidos ao 

contexto espaço/temporal/social como o geográfico, que diz respeito à proximidade 

da origem com relação ao destino e está intimamente ligada ao próximo fator 

(tempo), pois localidades mais distantes exigem deslocamentos mais demorados, 

bem como maior dispêndio financeiro; duração da viagem, além de estar relacionada 

com a classificação de excursionista ou turista, deflagra mais ou menos opções de 

destino não somente por conta da distância ou poder aquisitivo, mas ainda aspectos 

como estilo de vida (workaholics têm dificuldade de se afastar do trabalho); 

motivação da viagem, talvez um dos fatores mais importantes e mais difíceis de 

mensurar devido à alta subjetividade, a escolha da viagem representa muitas vezes 

mais do que o simples descanso, ela é o resultado de toda a necessidade de seguir 

ou fugir da influência do meio, expressa em desejo, sonho e/ou status; local do 

turismo, as características do próprio atrativo irão influenciar o tipo de turista que 

optará por esse destino ao invés de outro; e por fim o meio de transporte está 

bastante relacionado com o tempo e a distância, podendo ser determinante na 

escolha final por razões financeiras, comodidade, status, segurança, entre outras. 

Existem outros fatores de segmentação utilizados por diversos autores, 

mas optou-se pelo modelo de Ignarra (1999 p.36 e 37), que, mesmo não sendo tão 

complexo quanto alguns, servirá ao propósito do estudo, já que este é mais focado 

na oferta. Para sua caracterização será utilizada a definição de Beni (2000, p.159) 

que diz: 
[...] a oferta em Turismo pode ser concebida como o conjunto dos recursos 
naturais e culturais que, em sua essência, constituem a matéria-prima da 
atividade turística porque, na realidade, são esses recursos que provocam a 
afluência de turistas. A esse conjunto agregam-se os serviços produzidos 
para dar consistência ao seu consumo, os quais compõem os elementos 
que integram a oferta no seu sentido amplo, numa estrutura de mercado.  
 

Percebe-se assim que a estrutura de mercado do turismo adotada por 

Beni é composta de oferta original e oferta agregada. A primeira diz respeito ao que, 

no entendimento de Ignarra (1999), equivaleria aos atrativos turísticos, ou seja, 

elementos da natureza e da peculiaridade da cultura local que por si só têm forte 

poder de atração, tornando-se assim o motivo principal do deslocamento do turista. 

As Cataratas do Iguaçu e o Maracatu são exemplos de atrativos, respectivamente, 

natural e cultural, bem como tangível e intangível. 

A oferta agregada de Beni (2000) está para Ignarra (1999) como a 

infraestrutura básica, os serviços públicos e os serviços turísticos. Esse tipo de 
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oferta se faz necessária por possibilitar ou incrementar a apreciação da oferta 

original. 

A infraestrutura básica de uma localidade é tudo aquilo que possibilita a 

existência dos outros serviços, por exemplo, para que haja o transporte público ou 

turístico é necessário que primeiro se tenha o caminho e, caso este seja 

pavimentado, aumenta-se o seu valor e qualidade do percurso, além de 

comodidade, segurança e evita-se que intempéries inviabilizem o deslocamento. 

Para o turismo, é um elemento fundamental para sua viabilização, já que sua 

estrutura necessita de alguns insumos básicos. 

Transportando esse quadro para a realidade, tem-se atualmente o caso 

da infraestrutura inadequada dos aeroportos e portos brasileiros que, já 

subdimensionados para a própria produção e movimentação interna do país, 

passam agora por grave crise com o advento dos eventos internacionais, os quais 

serão sediados pelo Brasil. Essa crise, é um problema grave para o Turismo, como 

vem sendo tratado pela mídia, e é ainda maior para o próprio crescimento 

econômico e possível desenvolvimento nacional. 

As condições da infraestrutura básica são determinantes para a 

existência dos serviços públicos que são aqueles comuns a qualquer localidade, 

seja ela turística ou não. Do comércio aos serviços de saúde e transporte, tudo que 

não for exclusivo ou preferencialmente destinado ao turista caracteriza-se como tal.  

Mas é importante ressaltar que, mesmo não sendo primordialmente 

voltado ao turismo, a infraestrutura básica é relevante para sua viabilização e seu 

mau dimensionamento também pode afetar o fluxo a médio e longo prazo, bem 

como a imagem da localidade. 
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2 HOTELARIA E DESENVOLVIMENTO 

 
O foco desse estudo está voltado a aspectos econômicos dos meios de 

hospedagem e sua relação com o processo do desenvolvimento. Entretanto, 

recentemente, tem sido bastante questionado o quão perverso se tornou a constante 

priorização dos interesses da produção. 

Portanto, faz-se importante o esclarecimento de como, através da 

história, o desenvolvimento econômico tem se estabelecido e suas consequências à 

sociedade que se refletem até os dias atuais.  

Inicialmente é relevante frisar que ainda hoje se utilizam os termos 

desenvolvimento, progresso e crescimento como sinônimos, quando na verdade não 

são. O desenvolvimento não deve ser entendido como um objetivo a ser alcançado 

por meios econômicos, mas como um processo composto por diferentes fatores, 

interligados e correlacionados de modo que o não funcionamento pleno de um, 

interfere em todo o sistema. 

Deve-se assim dissociar parcialmente a idéia de que crescimento 

econômico seja a única faceta que deva ser contemplada para que haja 

desenvolvimento. De fato a influência econômica tem exacerbado os limites da 

reflexão por muitos anos, sendo o tema central de debates mundiais acerca de como 

buscar o desenvolvimento por meio dela. Não se exclui toda sua importância, pois 

certamente esta é uma parte relevante do todo que compõe o complexo processo do 

desenvolvimento (SILVA, 2010). 

Como foi mencionado, o desenvolvimento deve ser entendido como um 

processo de caráter incessante, que sempre irá gerar novas demandas à medida 

que as anteriores forem satisfeitas. E essas necessidades são compostas por uma 

complexidade de relações entre aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, 

ambientais, etc. (SILVA, 2010). 

Sendo assim, essa complexidade de relações leva a reflexão sobre 

quais são os fatores que devem ser contemplados para se alcançar o 

desenvolvimento. Como forma de estabelecer um parâmetro, é possível utilizar 

aqueles que são estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como de primeira (civis e políticos) e segunda (econômicos, sociais e culturais) 

geração – sendo esses direitos negativos e positivos, respectivamente, do ponto de 
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vista da necessidade de ações para sua garantia – uma vez que o resguardo desses 

direitos levaria automaticamente ao desenvolvimento que posteriormente veio 

compor os direitos de terceira geração (FERREIRA E CASTRO, 2004). 

Vale relembrar que o conceito de desenvolvimento é algo bastante 

recente, assim como as discussões a seu respeito, exatamente por ir contra muitos 

dos preceitos existentes na sociedade atual, os quais não visam à equidade, fator 

essencial para o desenvolvimento. 

Em contrapartida o progresso, desde o principio, tem suas raízes 

ligadas ao aspecto econômico. Segundo Furtado (2000, p.9): 
As raízes da ideia de progresso podem ser detectadas em três correntes do 
pensamento europeu que assumem uma visão otimista da história a partir 
do século XVIII. A primeira delas se filia ao Iluminismo, que concebe a 
história como uma marcha progressiva para o racional. A segunda brota da 
ideia de acumulação de riqueza, na qual está implícita a opção de um futuro 
que encerra uma promessa de melhor bem estar. A terceira, enfim, surge 
com a concepção de que a expansão geográfica da influência européia 
significa para os demais povos da Terra, implicitamente considerados 
“retardados”, o acesso a uma forma superior de civilização. 

 

Percebe-se assim o quão antigo são os modelos impostos e seguidos 

até hoje, e através dessa reflexão é possível começar a questionar a real 

necessidade desses modelos. Essa indagação se intensifica na medida em que se 

aprofunda na história econômica. 

A relação humana com a produção já se deu de várias formas, como 

de subsistência, feudalismo e o capitalismo. Na transição de uma para outra, os 

impactos sofridos pela sociedade sempre foram consideráveis. E à medida que os 

novos arranjos iam sendo internalizados, um novo processo de mudança se 

instalava aos poucos.  

De todas essas transformações, a mais relevante, e que trouxe maior 

alteração nas relações humanas foi o processo transitório do capitalismo comercial 

para o capitalismo industrial. Isso não significa dizer que necessariamente as 

relações no período anterior fossem éticas ou justas, mas pode se dizer que talvez 

menos perversas. 

Furtado (2000, p. 11) caracteriza o capitalismo comercial como um 

período em que: 
Produtos originários da agricultura senhorial, de manufaturas corporativas e, 
ocasionalmente, de economias coloniais penetravam nos circuitos 
comerciais e reforçavam o poder financeiro de uma classe burguesa cuja 
presença na esfera política se ia fazendo cada vez mais sensível. A 
apropriação do excedente social continuava a refletir a relação de forças da 
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classe burguesa (controladora dos canais comerciais) com os proprietários 
de terras, com os dirigentes das corporações de ofício e subcontratistas da 
produção. 

 

O autor descreve bem o formato das relações econômicas e sociais de 

uma época que iria mudar completamente a partir do incremento da industrialização. 

Até as forças dominantes foram rearranjadas quando: 
[...] mudanças fundamentais na organização da produção e na estrutura 
social começam a produzir-se com frequência crescente, à medida que as 
estruturas tradicionais de dominação são desmanteladas (caso das 
corporações) ou metamorfoseadas em elementos passivos (caso dos 
senhores das terras transformados em rentistas) (FURTADO, 2000, p. 11). 

 

A organização da produção citada pelo autor conduz a novas 

possibilidades de divisão do trabalho. A produção que antes era caracterizada pela 

especialização do produto ou de uma fase importante da produção cede lugar a uma 

divisão do processo em tarefas simplificadas, ampliando assim as possibilidades de 

uso de novas técnicas (FURTADO, 2000). 

Com isso o trabalhador se torna também um elemento simples na 

produção alienante e fragmentada, o qual pode ser descartado e substituído, 

perdendo assim o seu valor. A perversidade por trás desse novo processo de 

produção está exatamente na exclusão do homem dos interesses do capital 

(FURTADO, 2000). 

Essa lógica só se intensifica com o passar do tempo, com a introdução 

de novas técnicas e instrumentos que aumentam ainda mais a capacidade produtiva 

e diminuem em igual proporção a importância do homem no processo. Mas para a 

manutenção do ideal capitalista é preciso que o consumo também se intensifique e é 

através da imposição dos modelos, não só de crescimento econômico como de 

padrão de vida, que o incentivo acontece. 

Para se entender como essa relação entre o homem e o capital é 

bastante complexa e por vezes de difícil percepção, pode-se recorrer a Guattari 

(2000, p. 31), para quem “os indivíduos são o resultado da uma produção em 

massa. O indivíduo é serializado, registrado, modelado”. O autor revela de qual 

modo essa relação está cada vez mais entrelaçada nas escolhas humanas quando 

diz que: 
A ordem capitalística produz os modos das relações humanas até em suas 
representações inconscientes: os modos como se trabalha, como se é 
ensinado, como se ama, como se trepa, como se fala, etc. Ela fabrica a 
relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 
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com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o 
futuro – em suma, ela fabrica a relação do homem com o mundo e consigo 
mesmo. Aceitamos tudo isso porque partimos do pressuposto de que esta é 
a ordem do mundo, ordem que não pode ser tocada sem que se 
comprometa a própria idéia de vida social organizada (GUATTARI, 2000, 
p.42). 
 

Vale ressaltar que não é intuito desse estudo negar a ordem 

econômica mundial atual, mas salientar a importância de se refletir sobre a 

incessante busca desmedida em atender aos interesses do capital somente. 

Furtado (2000, p.38), concluindo sobre a nova visão de 

desenvolvimento, atem-se à teoria de Prebisch, e revela que “o subdesenvolvimento 

passou a ser visto como uma conformação estrutural do sistema econômico mundial, 

e não como uma fase evolutiva deste ou daquele de seus segmentos”.  

Com isso, entende-se a real necessidade de se reavaliar os padrões de 

consumo e de desenvolvimento almejados atualmente, pautando as futuras escolhas 

em preceitos mais éticos e justos. O desenvolvimento econômico é parte 

fundamental do desenvolvimento, mas não mais importante do que os outros 

componentes. 

Tão importante quanto o entendimento sobre a complexidade do que 

vem a ser o desenvolvimento é a compreensão da relevância dos atores do 

processo. Estado, sociedade civil e empresas devem interagir de modo a promover 

ações constantes, visando possibilitar o acesso equitativo ao desenvolvimento. 

Muito se tem discutido sobre as responsabilidades do Estado, sempre 

visualizado como o mais capacitado para esta finalidade, pois deveria representar os 

interesses de toda uma nação. Enquanto a sociedade civil, na maior parte do tempo, 

coloca-se na posição de vítima/refém dos jogos de mercado e ações 

governamentais, como se esse poderoso ator não tivesse força mais do que 

suficiente para mudar as atitudes dos outros dois elementos do trinômio. 

A empresa, é o ator mais relevante para esse estudo e, por muito 

tempo, se absteve da responsabilidade para com o desenvolvimento, justificando 

que seu papel seria o de promover o desenvolvimento econômico. 

Entretanto, o complexo processo do desenvolvimento não possibilita 

que somente uma parcela seja contemplada em detrimento das outras e a 

responsabilidade de sua correção delegada a outros atores. Esse comportamento 

vem gerando um círculo vicioso que além de não promover melhorias, pode gerar 

maiores distorções. 
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Tem-se questionado assim o papel dos gestores dentro das empresas, 

que mais do que visar ao lucro deve voltar seus olhares para atitudes mais pró 

ativas e éticas (GOMES; MORETTI, 2007). 

Essa discussão é característica do século XX e, segundo Gomes e 

Moretti (2007), tem seu início com as preocupações ambientais para só 

recentemente vislumbrar também aos aspectos sociais. E de fato tem se verificado 

ações concretas por parte das empresas, principalmente as de grande porte e as 

multinacionais. 

Uma vez verificado o potencial comercial que a imagem de empresa 

responsável pode vir a ter, muito se investiu em campanhas que, apesar de 

apresentarem objetivos bem intencionados, mascaram em muitas ocasiões apenas 

um jogo de marketing. 

No entanto, ações promovidas pelas próprias empresas demandam 

investimentos em mão-de-obra, desenvolvimento de material, atualização jurídica 

constante, enquanto a “terceirização” desse processo pode tanto amainar os anseios 

do público alvo, quanto reduzir o custo e possíveis problemas jurídicos. Dessa 

forma, muitas empresas têm optado por efetivar parcerias com ONGs – 

Organizações Não-Governamentais como forma de demonstrar sua preocupação 

para com a sociedade. 

Diante disto, Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2000), apud Gomes; Moretti 

(2007) designam quatro esferas de atuação das empresas, sendo elas: 

1) responsabilidade legal: que é o mínimo garantido pela legislação 

vigente; 

2) responsabilidade ética: quando a empresa vai além do esperado e 

exigido por lei, adotando atitude pró ativa; 

3) responsabilidade econômica: está ligado ao seu papel em essência, 

produção de bens e serviços e geração de empregos; 

4) responsabilidade filantrópica: refere-se às parcerias efetivadas com 

institutos, ONGs, etc. 

Verifica-se assim que há a possibilidade de envolvimento das 

empresas no processo do desenvolvimento em níveis diferentes e que cada um 

deles demandará maior ou menor dedicação dos seus gestores. Contudo, é 

importante salientar que, mesmo com o envolvimento intenso de uma empresa, seu 

raio de alcance é limitado no geral ao perímetro próximo a ela, havendo assim a 
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necessidade de convergência das ações dos diversos atores (GOMES; MORETTI, 

2007). 

Não se pretende, no entanto, que as empresas priorizem as ações 

socialmente responsáveis em detrimento dos lucros, mas reforça-se a necessidade 

de mais ética quando da tomada de decisões. Além do que, é possível tirar grande 

proveito dessas ações, consolidando a imagem da mesma como parceira e “amiga” 

do cliente, ampliando os lucros dessa forma (LOURENÇO; SCHRÖDER, 2003). 

É necessária observar o potencial de cada atividade econômica com 

relação ao desenvolvimento, como verificado com o turismo que, por seu caráter 

multifacetado, pode contribuir para o desenvolvimento local, seja como atividade 

econômica geradora de divisas ou como apenas oportunidade de lazer – direito 

social garantido pela Constituição Nacional de 1988 – já que o sentido de 

desenvolvimento é muito mais amplo. 

No âmbito econômico, como já foi dito, por meio de geração de divisas, 

emprego e renda serão revertidos em taxas e impostos e, ideologicamente, em 

benefícios à população de modo geral e não somente àqueles ligados diretamente à 

atividade turística em si. 

Do ponto de vista cultural, a atividade tem o poder de auxiliar na 

disseminação e perpetuação dos legados e tradições, bem como na formação de 

novas culturas, característica inerente à própria dinamicidade desta. Tanto para o 

visitante como para a comunidade receptora, o deslocamento desses continentes 

culturais denominados pessoas proporciona alterações culturais que devem ser 

tratadas com cautela, pois também podem acarretar processos de aculturação 

(BARRETO, 2007). 

Pela ótica do meio ambiente também é possível notar interferência 

turística tanto positiva quanto negativa, e da mesma forma que ocorre com o 

aspecto cultural, o turismo tem o poder de sensibilizar os indivíduos dos dois lados 

da cadeia – receptor e visitante – quanto à importância de sua preservação e 

conservação para esta e para as futuras gerações (RUSCHMANN, 2000; DIAS, 

2006). 

Percebe-se assim que o turismo pode ser uma atividade rica em 

experiências que contribuem para formação do cidadão, não se tratando apenas de 

divertimento. Uma viagem tem o poder de aproximar culturas e realidades o que 

pode levar o turista à reflexão e, assim, à mudança de atitudes. 



 28

2.1 HOTELARIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Nesta etapa do estudo, foi realizado um levantamento dos dados 

referentes ao desempenho econômico do segmento hoteleiro no período de 2005 a 

2010. Para isso foram utilizados estudos disponibilizados pelo Ministério do Turismo 

– MTur, por meio de pesquisa anual junto aos empresários do setor turístico, o que 

resultou nos Boletins de Desempenho Econômico do Turismo. Estes documentos 

apresentam, além da análise geral do turismo, resultados especificados por setor. 

A compilação dos dados referentes ao desempenho econômico do 

turismo objetiva demonstrar o cenário no qual o segmento hoteleiro esteve inserido 

no período supracitado. Reforçando que o turismo é uma atividade econômica 

composta por diversos setores complementares, que agregam valor ao produto na 

medida em que exercem do melhor modo suas funções. 

É fundamental ressaltar também que, devido à insuficiência de dados 

oficiais sobre esta atividade hoteleira na região, optou-se pela análise do 

desempenho macroeconômico, por considerar que este é um reflexo da soma das 

partes componentes. 

Conforme dados do MTur, no ano de 2005, para 71% das empresas 

hoteleiras, houve crescimento do faturamento em relação ao ano de 2004; para 19% 

dos hotéis, não houve alteração deste quesito; e 10% indicaram queda de 

faturamento, resultando um saldo de resposta, ou seja, a diferença entre os pontos 

percentuais indicadores de crescimento e os de retração, de 61% com elevação 

média do faturamento de 10,3%. 

Quando verificado as alterações referentes ao quadro de funcionários, 

observou-se um aumento das contratações em 39% dos empreendimentos 

hoteleiros, enquanto 48% mantiveram o mesmo número de empregados, e 13% das 

empresas optaram pela redução do quadro de pessoal, em relação a 2004 (Boletim 

de desempenho econômico do turismo, jan/2006. p. 9). 

A oscilação da taxa de ocupação é a maior responsável pela variação 

do faturamento no setor hoteleiro. No 4º trimestre de 2006, foi registrado o menor 

índice em quatro anos com saldo de resposta de 30% referentes ao número de 

quartos vendidos no mesmo período dos anos anteriores. As marcas foram de 38% 

em 2005; de 57% em 2004; e de 39% em 2003. O reduzido saldo é resultado da 

diferença entre os 53% dos pesquisados que obtiveram expansão e dos 23% que 
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verificaram redução no número de quartos vendidos. Somente 25% acusaram 

estabilidade nas vendas.  

Na busca pela manutenção do faturamento, os empresários do setor 

hoteleiro optaram pela elevação das tarifas praticadas, o que proporcionou menor 

crescimento da taxa de ocupação em relação aos anos anteriores, o faturamento do 

último trimestre de 2006 fosse superior ao previsto que girava em torno de 11%. 

Sendo assim, 54% do segmento de mercado registraram aumento no faturamento, 

33% diminuição, resultando um saldo de 21%, índice positivo mesmo não superando 

a marca do 4º trimestre de 2005 (45%). 

Com relação à ampliação do quadro de pessoal, o saldo também não 

foi expressivo. No último trimestre de 2006, o saldo foi de apenas 10% de aumento, 

conseguindo superar a estabilidade registrada nos três primeiro trimestres, mas nem 

se aproximando do resultado do ano anterior. 

O segmento começava a sentir a influência da valorização da moeda 

nacional o que levou ao registro, no trimestre referido, da redução da demanda de 

hóspedes estrangeiros, com saldo de 2%, em relação aos anos anteriores (17% em 

2005, 46% em 2004 e 22% em 2003).  

Essa diferença de 15% não teria representado problema caso a 

demanda nacional tivesse apresentado crescimento, porém a procura doméstica se 

manteve praticamente estável, com ligeira redução, ficando na marca de 32%, 

contra os saldos de 35%, 38% e 11%, respectivamente, em iguais meses de 2005, 

2004 e 2003.  

Em grande parte o que manteve a média de hospedagem no 4º 

trimestre de 2006 foram os turistas de negócios, responsáveis por 48% do total. 

Aqueles motivados pelo lazer/passeio perfizeram um total de 31%, contra 14% de 

participantes de eventos como congressos/feiras e 7% por outros motivos (Boletim 

de desempenho econômico do turismo, fev/2007, p.10). 

Dessa forma, no quarto trimestre de 2006, em pesquisa realizada pelo 

governo federal com 430 empresas do setor de turismo, as representantes do setor 

de meios de hospedagem, de acordo com os índices apresentados acima, não 

atingem colocação significativa no quadro geral, onde 77% acusaram crescimento 

das atividades em comparação ao mesmo período do ano anterior, 9% disseram não 

ter verificado alterações e 14% perceberam diminuição do faturamento. O saldo de 

resposta resultante é de 63%, com uma variação média de faturamento de 20,2%.  
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No referido período, os segmentos turísticos que apresentaram saldos 

mais elevados foram os transportes aéreos com 100% de aumento do faturamento e 

com variação média de 42%; os parques temáticos e atrações turísticas obtiveram 

saldo 83%, com variação média de 16,0%; o setor de alimentos e bebidas registrou 

saldo de 44%, com variação média de 7,1%; bem como as operadoras que atingiram 

saldo igual de 44%, porém com variação média de 4,4%. O resultado mais baixo foi 

verificado no segmento de turismo receptivo que obteve 4% de saldo com variação 

média de -1,5%. 

Assim como ocorrido com relação ao faturamento, os índices 

apresentados pelo setor hoteleiro também não se destacaram no que diz respeito ao 

quadro de pessoal. No âmbito geral, verificou-se que 65% do mercado de turismo 

brasileiro ampliaram o número de funcionários, no período analisado, enquanto a 

redução foi observada por 14% do mercado, resultando assim em um saldo de 

respostas de 51%. Novamente os segmentos que apresentaram maiores saldos 

foram os mesmos, transporte aéreo com saldo de 100% nas contratações e parques 

temáticos e atrações turísticas com saldo de 54%, da mesma forma o menor 

resultado ficou com o segmento de turismo receptivo, registrando saldo -26%, 

indicando aumento nas demissões nessa área (Boletim de desempenho econômico 

do turismo, fev/2007, p.4). 

A partir do ano de 2007, o setor de meios de hospedagem iniciou um 

momento promissor na hotelaria nacional retomando índices de crescimentos 

constantes. Já no 4º trimestre do referido ano, o segmento hoteleiro confirmou os 

prognósticos empresariais, registrando expansão no faturamento com saldo de 31%. 

Ainda que menor do que o estimado, este valor é comemorado, tendo em vista o 

período de baixa referente ao ano anterior. Das empresas pesquisadas, 58% 

obtiveram crescimento no faturamento, 15% afirmaram ter registrado estabilidade, 

enquanto 27% apresentaram queda. 

Apesar do aumento do faturamento do setor hoteleiro esse percentual 

não foi suficiente para que o segmento ganhasse destaque no quadro geral. Assim, 

da mesma forma que no ano anterior, foi realizada uma pesquisa junto às empresas 

do setor de turismo para verificação do crescimento do mercado, sendo que nessa 

edição foram consultadas 778 empresas para comparação entre os quartos 

trimestres de 2007 e de 2006. 
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Como resultado, obteve-se a marca de crescimento do faturamento por 

77% das empresas pesquisadas, a estabilidade foi verificada por outras 11% e 

queda para 12% dos empreendimentos turísticos, gerando assim um saldo de 65%, 

ligeiramente superior ao ano de 2006, com variação média de 20%. 

Com relação ao saldo por segmento turístico, inversamente ao 

verificado na edição anterior, o resultado mais elevado foi registrado no setor de 

turismo receptivo que apresentou saldo de 89%, com variação média do faturamento 

de 16,7%; seguido pelo transporte aéreo com saldo de 84%, com variação de 

35,6%; e eventos com saldo de 76%, com variação de 18,9%. O resultado mais 

baixo foi detectado no ramo agências de viagens que obtiveram saldo de 26%, com 

variação média de 3,3%. 

Quanto ao quadro de pessoal, o setor hoteleiro verificou, no último 

trimestre de 2007, um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior do mesmo 

ano, mas inferior aos saldos registrados de 2003 a 2006, ficando com saldo de 13%. 

Esse índice reduz a média anual apresentada até essa data em um ponto 

percentual, consolidando 18% (Boletim de desempenho econômico do turismo, 

jan/2008, p.11). 

No entanto, apesar do aumento no número de contratações, a hotelaria 

apresentou o menor saldo em comparação aos demais segmentos. A pesquisa 

observou que 66% dos estabelecimentos turísticos aumentaram suas contratações, 

24% mantiveram a estabilidade e 10% apresentaram queda, gerando um saldo de 

56%. Os segmentos de transporte aéreo com saldo de 84% e as operadoras com 

saldo de 66% foram os que apresentaram mais elevados resultados de contratações 

(Boletim de desempenho econômico do turismo, jan/2008, p.5). 

O ano de 2008 ficou registrado pela OMT – Organização Mundial do 

Turismo, como um período de turbulência e contrastes do setor em razão do cenário 

econômico proporcionado pela crise mundial. 

Para os meios de hospedagem foi considerado um dos mais delicados 

dos últimos tempos, entretanto o segmento hoteleiro no Brasil conseguiu encerrar o 

ano com resultados positivos no que concerne ao faturamento. No comparativo 

2007/2008, 66% dos hotéis indicaram aumento no faturamento, 27% se mantiveram 

estáveis e apenas 7% registraram redução, resultando em um saldo de 59%, quase 

o dobro do mesmo período de 2007. 
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Ainda assim, o aumento dos índices dos meios de hospedagem não foi 

suficientemente relevante para ganhar destaque no quadro geral onde se observa 

no comparativo entre as pesquisas sobre o faturamento de 593 empresas do 

mercado turístico, entre os períodos de 2007 e 2008, que 86% das pesquisadas 

registraram majoração do faturamento, 11% detectaram estabilidade e 3% tiveram 

redução, resultando em um saldo de 83% com variação média de faturamento de 

9,5%. Na análise por segmento, as maiores elevações foram percebidas pelos 

parques temáticos e atrações turísticas que obtiveram saldo de 100%, com variação 

média de 12,9%; pelo setor de transporte aéreo com igual saldo de 100%, mas com 

variação média de 9,6%; seguido pelas operadoras com saldo de 89% e variação 

média de 27,9%; e pelas agências de viagens, saldo de 74%, com variação média 

de 12,6%. 

Vale ressaltar que o comparativo foi realizado a partir do crescimento 

verificado durante todo o ano de 2008, e o bom desempenho do primeiro semestre 

contrabalanceia com o resultado menos favorável do final do segundo semestre. Em 

razão disso, a exposição do comparativo entre os quartos trimestres 2007/2008 deve 

esclarecer possíveis distorções. 

Dessa forma, fazendo a análise do trimestre mais afetado pela crise 

verifica-se que o faturamento do mercado de turismo no quarto trimestre de 2008 

aumentou para apenas 71% do setor, e o índice de estabilidade foi registrado por 

menos empresas, somente 5%, enquanto a redução do faturamento passou para 

24% dos empreendimentos, gerando um saldo de 47%, com variação média de 

15,4%.  

No referido trimestre, os maiores saldos de resposta sobre o 

faturamento foram detectados pelo segmento das operadoras de viagem com 85% e 

variação média de faturamento de 25,3%; seguido pelos parques temáticos e 

atrações turísticas com 75% e com variação média de 18,7%; índice próximo ao das 

agências de viagens que obtiveram saldo de 73%, com variação média de 12,2%. 

Os saldos mais baixos foram observados nos segmentos eventos, -43%, com 

variação média de -1,4%; e turismo receptivo, 1%, com variação média de -1,3%. 

No que concerne ao quadro de pessoal, o ano de 2008 foi um 

momento de demissões para a hotelaria. Apesar de 71%, ou seja, a maioria das 

pesquisadas, ter sinalizado que manteve seu quadro de funcionários, somente 13% 

dos hotéis indicaram aumento nas contratações, percentual menor do que o da 
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redução de empregados que ficou registrado em 16%, Isso resulta um saldo de -3%. 

Entende-se assim que parte do aumento do faturamento pode ser resultante do 

corte de gastos com recursos humanos. (Boletim de desempenho econômico do 

turismo, jan/2009, p.19). 

Esse saldo de resposta negativo, com relação ao quadro de pessoal, 

fez com que em mais um ano consecutivo a hotelaria configurasse entre os piores 

lugares no quadro geral. No comparativo anual 2007/2008, houve ampliação das 

contratações em 65% do mercado, 9% das empresas turísticas demonstraram 

redução, resultando um saldo de 56%. O segmento de transportes aéreos foi o que 

registrou maior saldo, 96%; as operadoras, 77%; e as agências de viagens, 53%. 

Esses três segmentos também foram os que apresentaram o maior faturamento do 

período, fato que pode indicar um crescimento real e não apenas a manutenção do 

faturamento por meio de estratégias como a redução do quadro de funcionários.  

Ainda no comparativo anual, os mais baixos saldos foram registrados 

nos segmentos parques temáticos e atrações turísticas, -37% e meios de 

hospedagem, -3% (Boletim de desempenho econômico do turismo, jan/2009, p.12). 

Recortando a análise no que tange ao quadro de pessoal no período 

referente aos 4º trimestres 2007/2008, nota-se que houve 51% de expansão nas 

contratações dos empreendimentos turísticos, 39% registraram estabilidade e 10% 

reduziram seu quadro de funcionários, resultando em um saldo de 41%. As 

operadoras apresentaram saldo de 97%, passando para primeira colocação; o setor 

de transporte aéreo obteve saldo de 62%; seguido pelas agências de viagens com 

49% de saldo e que manteve sua colocação. Os saldos em queda foram registrados 

no segmento de meios de hospedagem, -10%; e turismo receptivo, -6% (Boletim de 

desempenho econômico do turismo, jan/2009, p.11). 

O ano de 2009 pode ser visto pelo setor hoteleiro como um momento 

de sólido crescimento não só pelo faturamento registrado, o qual foi ligeiramente 

maior que o de 2008, mas pelas contratações. 

No 4º trimestre de 2009, em comparação ao mesmo período de 2008, o 

faturamento de 70% dos hotéis pesquisados acusou crescimento, outros 20% 

indicaram estabilidade e 10% registraram redução do faturamento, resultando um 

saldo de 60%, com variação média de 5,9%. Deve-se salientar no comparativo entre 

os quartos trimestres 2007/2008, quando a crise estava se iniciando, a variação 
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média do faturamento foi de 8,6% (Boletim de desempenho econômico do turismo, 

jan/2010, p. 13). 

Com esse percentual de faturamento, o setor de meios de hospedagem 

ganha destaque no quadro geral, onde verificou-se que para 40% do mercado houve 

crescimento do faturamento, enquanto para 34% não houve alteração, e outros 26% 

indicaram ter registrado diminuição do faturamento, gerando assim saldo de 14%, o 

menor de todo o período analisado por esse estudo, com variação média de 8,9%. 

Através da análise por segmento turístico, os maiores saldos foram constatados em 

operadoras, 80%; e meios de hospedagem, com os supracitados 60%. Contrariando 

os resultados anteriores e, em razão da crise, o setor de transporte aéreo assinalou 

redução no faturamento, bem como o de turismo receptivo. 

No que se refere à demanda do setor hoteleiro, houve uma expansão 

na procura doméstica, com saldo de 45%. Em contrapartida registrou-se a retração 

da demanda internacional com saldo negativo de 2%. 

Quanto ao quadro de pessoal o último trimestre de 2009, em 

comparação ao mesmo momento de 2008, demonstrou respostas mais positivas na 

hotelaria, sendo que 41% dos respondentes indicaram ampliação do quadro, 44% se 

mantiveram estáveis, e a queda foi representada por 15% (um ponto percentual a 

menos do que em 2008), gerando um saldo de 26%. 

Entende-se assim que apesar de não ter ocorrido relevante diminuição 

no número de empresas que apresentaram queda, um montante significativo delas 

optou por contratar, investindo no serviço. E na tentativa de manter o faturamento 

mais elevado, houve também uma elevação de preços pela maioria dos 

pesquisados, 56%, enquanto o restante, 44%, mantiveram o valor praticado. Como 

não ocorreu nenhuma redução de tarifas, o saldo final foi de 56% (Boletim de 

desempenho econômico do turismo, jan/2010, p. 14). 

Apesar do aumento das contratações ter sido bastante significativo 

para a hotelaria, no quadro geral, o setor não se destacou, mas também não 

configurou entre os piores índices. Observou-se assim um aumento para 38% dos 

empreendimentos turísticos, enquanto 50% preferiram cautelosamente a 

estabilidade e 12% registraram decréscimo, gerando um saldo de 26%. O segmento 

de parques e atrativos foi o que mais contratou com saldo de 76% (Boletim de 

desempenho econômico do turismo, jan/2010, p.7). 
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O ano de 2010 consolida a retomada do setor hoteleiro após a crise 

econômica mundial enfrentada principalmente na segunda metade de 2008 e em 

2009. Comparando o faturamento registrado no 4º trimestre de 2010 com o mesmo 

período do ano anterior, 80% do mercado consultado indicaram crescimento, apenas 

8% mantiveram estabilidade e 12% acusaram perda de faturamento. Dessa forma, o 

saldo atingiu a marca de 68%, o maior de todo período analisado neste estudo, com 

variação média de 10, 8%. 

O período também foi especialmente positivo para o quadro geral que 

retomou o saldo registrado em 2008, conforme já apresentado. A pesquisa anual de 

comparação de faturamento junto às empresas do ramo turístico verificou que para 

88% do mercado houve crescimento, 7% indicaram estabilidade, e 5% constatou 

queda do faturamento, gerando dessa forma um saldo de 83%, com variação média 

de 20,6%. Na análise por segmento, o de transporte aéreo voltou a crescer, assim 

como as agências de viagens, o de eventos foi o único a apresentar declínio de 

faturamento. Não foram disponibilizados os percentuais por segmento nesta edição 

da pesquisa do Mtur. 

Com relação aos preços praticados durante o 4º trimestre de 2010, 

47% dos hotéis pesquisados disseram ter elevado o valor do serviço, 43% 

mantiveram as mesmas tarifas praticadas no ano anterior e 10% decidiram diminuir 

o valor das taxas cobradas, o saldo final foi de 37%, menor do que no comparativo 

2009/2008, fator que pode ter contribuído para o aquecimento do segmento. 

O quadro de pessoal na hotelaria apresentou um crescimento menor 

do que em comparação ao mesmo trimestre de 2009, entretanto o saldo de 33% foi 

mais elevado, devido à manutenção da estabilidade e diminuição da queda nas 

contrações, sendo atingidas as seguintes marcas, 38% de aumento nas 

contratações de funcionários, 57% de estabilidade no quadro de pessoal existente e 

apenas 5% de queda. 

O aumento das contratações também foi registrado no quadro geral, 

sendo que dos empreendimentos turísticos pesquisados, 73% afirmaram ter 

aumentado as contratações, enquanto 24% optaram pela estabilidade e 3% 

indicaram decréscimo, resultando assim em um saldo de 70%. Os segmentos de 

transportes aéreos com saldo de 98%; e parques temáticos e atrações turísticas 

com saldo de 95% foram os destaques positivos do trimestre (Boletim de 

desempenho econômico do turismo, mar/2011, p.11). 
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No que diz respeito à demanda pelos serviços de hospedagem houve 

uma pequena ampliação, na comparação entre os últimos trimestres de 2010 e 

2009, resultando em 61% de saldo para procura doméstica e 46% de saldo de 

hospedagem de estrangeiros. 

Em se tratando da segmentação do mercado, no período analisado em 

2010, 81% da demanda efetiva corresponderam aos hóspedes nacionais enquanto 

os 19% restante representaram os hóspedes estrangeiros, havendo assim uma 

ligeira elevação no percentual de visitantes internacionais em relação a 2009 quando 

foram registrados 83% de brasileiros e 17% de hóspedes estrangeiro; mas ainda 

não o suficiente para ultrapassar a marca registrada no mesmo período em 2008 

que registrou a marca de 77% de brasileiros e 23% de estrangeiros (Boletim de 

desempenho econômico do turismo, mar/2011, p.21). 

A partir da análise do desempenho econômico do setor hoteleiro no 

período de 2005/2010, é possível demonstrar graficamente o efeito das oscilações 

do faturamento sobre a manutenção do quadro de pessoal que, muitas vezes, sofre 

reduções na busca por melhor balanço contábil. Esse tipo de ação, no entanto, pode 

prejudicar ainda mais a qualidade dos serviços e consequentemente a imagem do 

hotel. 

Observa-se assim, no gráfico 01, que no comparativo de 2005/2006, a 

maior queda do quadro de pessoal, de 10 pontos, acompanhou a maior queda de 

faturamento, de 40 pontos. Pode-se dizer que não há relação entre a queda de 

pessoal com a queda de faturamento, mas, se verificado o faturamento hoteleiro nos 

anos anteriores a 2005, como demonstrado anteriormente,  percebe-se que esse já 

vinha apresentando certo declínio e justificaria a redução do quadro de pessoal na 

tentativa de minimizar a redução dos ganhos, que poderiam ter sido ainda menores 

se não houvesse o corte de pessoal. 

Porém, no comparativo 2007/2008, fica mais evidente o uso do artifício 

de diminuição de gastos com mão-de-obra como forma de elevar o faturamento, 

uma vez que, mesmo estando em um momento de ascensão dos ganhos, ocorreu a 

segunda maior queda no quadro de pessoal do período analisado neste estudo, o 

que pode ter sido  reforçado pela crise econômica mundial ocorrida em 2008. 

Nos dois últimos comparativos 2008/2009 e 2009/2010, ocorrem dois 

períodos de ascensão nas contratações que acompanhados do aumento do 

faturamento caracterizam um crescimento mais sólido do setor. 
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Gráfico 01: Meios de hospedagem – Faturamento x Quadro de Pessoal – 2005 a 2010. 
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3 UM ESTUDO DA REDE HOTELEIRA DE FRANCA 

 

 
3.1 A CIDADE E O TURISMO 

 

A cidade de Franca, objeto deste estudo, encontra-se situada na região 

nordeste do estado de São Paulo, distante da capital cerca de 400 km e da cidade 

de Ribeirão Preto cerca de 90 km. 

A história de sua constituição está relacionada a vários conflitos de 

interesse entre os atuais Estados de Minas Gerais e São Paulo, na época em que 

ainda eram capitanias, devido a localização privilegiada e a sua conformação 

geográfica (CHIACHIRI FILHO, 1986). 

Construídas no período colonial, três grandes estradas tinham grande 

representatividade para a então Capitania de São Paulo, ligando o litoral às regiões 

do Nordeste (Goiás, Mato Grosso), Leste (Minas Gerais) e Sul (Paraná e Rio Grande 

do Sul). A primeira é a mais relevante para este estudo, pois fazia a conexão entre 

Campinas, Mojimirim e Sertão do Rio Pardo, sendo esta última área a 

correspondente ao território onde hoje se encontra a cidade de Franca e região. 

Este percurso receberia os nomes de “Estrada de Guayazes” ou 

“Caminho dos Guayazes”, e a região também ficaria conhecida como referência 

quanto ao destino da estrada, sendo conhecida como o “Certão e Caminho da 

Estrada dos Guayazes”. 

Duas ressalvas devem ser feitas, primeiro quanto à grafia de algumas 

palavras que por terem sido retiradas de documentos antigos nem sempre 

correspondem à norma ortográfica atual. E a segunda, quanto ao significado do 

termo sertão, muito utilizado para caracterizar a localidade, esta palavra faz 

referência à escassez de povoamento do território em determinado período histórico 

e será substituído conforme ocorre o crescimento demográfico local. 

 “O Caminho de Guayazes” se iniciava em Mojimirim, passando por 

territórios que atualmente compreendem os atuais municípios de Mojiguaçu, Casa 

Branca, Tambaú, Cajuru, Altinópolis, Batatais, Patrocínio Paulista, Franca, Ituverava, 

Igarapava e se estendendo até alcançar o Rio Grande. 
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Essa estrada era a principal via de escoamento econômico da região e 

nela transitavam viajantes e comerciantes, comprando e trocando produtos pelo 

percurso. Nesta época a mercadoria de maior importância era o sal que se destinava 

ao estado de Goiás, sua relevância para a localidade se demonstrava através da 

denominação atribuída ao produto como o sal francano. 

Além disso, a via também permitia o acesso aos serviços 

administrativos e judiciais, na época alocados na Vila de Mojimirim, a qual a região 

era subordinada. A estrada também possibilitava a interação ao longo do trajeto 

entre os moradores dos pousos, formas típicas de povoamento utilizado pelos 

paulistas. 

A “Estrada dos Guayazes” tornava a região atraente ao povoador, 

mantendo-o na localidade como forma de garantir seu território através da 

humanização da paisagem. Os primeiros a ocupar a região foram os paulistas com 

seus pousos e depois vieram os mineiros com suas vilas. 

Em 1726, foram doadas as primeiras sesmarias no “Caminho dos 

Guayazes”. Esse período coincide com o de desbravamento impulsionado pelo 

descobrimento de minas em Goiás, fato que despertou o interesse daqueles que 

acreditavam na possibilidade da existência de ouro no caminho que levava às 

minas. Por esse motivo, houve grande procura e urgência pela solicitação de 

sesmarias ao longo do percurso. 

No entanto, as minas não se mostraram lucrativas como as 

pertencentes à Capitania de Minas Gerais, o que fez com que muitas das sesmarias 

solicitadas fossem abandonadas ou apenas visitadas por administradores, não 

proporcionando assim o povoamento desejado, como verificado em 1779 quando 

eram raros os habitantes do Sertão do Rio Pardo. 

Assim, os pousos iniciaram os pequenos núcleos populacionais 

existentes no transcorrer do século XVIII, vivendo em função da Estrada e dos 

“viandantes”, facilitando a movimentação e garantindo a subsistência no Sertão. Por 

isso, era comum a todo pouso que, na conformidade de sua construção, houvesse o 

denominado “ranxo de pasageiros”, espécie de alojamento destinado aos que 

transitavam pela Estrada e necessitavam de um lugar mais seguro para pernoitar. 

Pode-se dizer assim que os viajantes de negócios sempre impulsionaram a cidade 

desde sua criação. 
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Contudo, apesar do fluxo de pessoas, a população se manteve sem 

alterações demográficas consideráveis por cerca de 40 anos. De acordo com 

Chiachiri Filho (1986), em contagem realizada em 1779, existiam 17 pousos no 

território compreendido entre o Rio Pardo e o Rio Grande, e sua população somava 

um total de 174 pessoas. Os sete primeiros pousos perfaziam um total de 70 

moradores, essa área posteriormente abrangeria a Freguesia do Senhor Bom Jesus 

da Cana Verde dos Batatais. Os demais pousos somavam 104 habitantes e viria a 

pertencer à Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca. O baixo índice 

demográfico impossibilitava que os habitantes do Sertão do Rio Pardo estendessem 

sua ação povoadora para além dos limites dos pousos.  

Por esse motivo, a migração dos mineiros para a região foi 

fundamental para seu crescimento. Os “intrantes”, ou seja, os mineiros que 

migraram para a região quando da decadência das minas das “Geraes” originaram-

se principalmente do Sul de Minas e do Triângulo Mineiro, em busca de terra para 

plantar e criar gado. 

Outro marco na história de Franca é a implantação da 

Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que depois passou a se denominar 

Ferrovias Paulistas S/A - FEPASA, e foi inaugurada em 05 de abril de 1887. 

Segundo Pavan (2005), sua importância se justifica, pois é a partir dela que ocorre 

um grande progresso na região, impulsionado pela cafeicultura, tornando-a 

conhecida nacionalmente como a cidade das três colinas. 

Com a crise de 1929, a região sofreu grande impacto por conta da 

produção de café para exportação. Além disso, as restrições às importações de 

produtos manufaturados culminaram por impulsionar o início do processo de 

industrialização na região. 

Porém, a cafeicultura em seu auge contribui também para a hotelaria 

como no caso do Hotel Francano que entra para a história da cidade como um dos 

marcos da presença da elite cafeeira na região central da cidade e de sua 

decadência. 

De acordo com o jornal Diário da Franca de 04 de novembro de 1978, 

por volta de 1924, foi iniciada a construção do Hotel Francano como forma de 

atender às demandas desta elite cafeeira por meios de hospedagem em razão do 

encerramento das atividades do tradicional Hotel Carbone. Para tanto, foi doada 

pela Prefeitura uma área retangular situada no antigo largo da Misericórdia. 
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O anuncio da construção do “Francano Hotel”, no jornal O Commercial, 

de 07 de junho de 1928, o colocava como sinônimo de progresso para cidade, 

salientando sobre sua privilegiada localização. Além disso, a publicação exaltava as 

características do prédio que deveria medir 42 metros de frente por 33 metros de 

fundo, com 12 quartos destinados a acomodação de casal, 25 para solteiros e 06 

apartamentos, todos com instalação de água fria e quente. O hotel disporia ainda de 

amplos salões de jantar, banquetes e bailes. 

O Hotel Francano foi inaugurado em 07 de setembro de 1928, sob a 

motivação da atividade cafeeira. E após décadas de funcionamento encerrou suas 

atividades em meados dos anos 80 quando seu prédio foi comprado e demolido, e 

posteriormente foi construída a principal agência do Banco Itaú da cidade de Franca. 

O café foi, portanto, produto econômico de grande importância para o 

desenvolvimento da cidade. No entanto, a crise de 1929 acaba por contribuir para a 

diversificação agrícola e as atividades artesanais, antes restritas à área rural, 

acabam por se tornarem a base principal da indústria da cidade e que se mantém 

até os dias de hoje como a mais importante, a produção coureiro-calçadista.  

Posteriormente, no final da década de 60, um processo de incentivo a 

novas exportações se pauta para além do café com a diversificação, tendo a soja, os 

sapatos e os produtos de couro como as apostas.  Esse processo gerou intenso 

desenvolvimento no setor secundário regional, ampliando a oferta de emprego 

industrial e, por decorrência, reforçando a tendência à urbanização.  

Como se pode notar durante toda a história de Franca, diversos 

produtos tiveram fundamental importância na economia local, sendo substituídos 

após crises por outros. 

Como já foi mencionado o inicio do povoamento da região em questão 

se deu exatamente por se tratar de rota comercial. Pode-se dizer assim que o sal foi 

o primeiro produto a contribuir para o desenvolvimento da cidade. Estando no 

percurso da “Estrada dos Guayazes” que mais tarde se tornou “Estrada do Sal”. A 

localidade recebia mais do que negociantes, acolhendo migrantes que 

posteriormente seriam fundamentais na implantação dos próximos ciclos produtivos 

(SILVA, 2010). 

A agricultura, mais especificamente o cultivo do café, é o próximo ciclo 

a se iniciar na região na segunda metade do século XIX. O que inicialmente era 
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cultivado para consumo próprio, em pouco tempo tornou-se o primeiro produto 

exportado de Franca.  

A importância o café é tão grande que o Governo Imperial e Provincial 

passou a incentivar o seu cultivo. Dessa forma, a produção que antes era pequena, 

cerca de 261 arrobas, em 1836, chega quase ao final do século somando um total 

60.000 arrobas, em 1877 (SILVA, 2010). 

Com o advento da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro essa 

produção aumentou ainda mais, no entanto, somente no período republicano é que 

seu cultivo invade as pastagens. E é por volta dos anos de 1920 que o café tem seu 

auge na região, atingindo a produção de 7.852.020 arrobas, representando 35,53% 

do total do Estado de São Paulo (SILVA, 2010) 

Braga Filho (2000, apud SILVA, 2010), compara dois períodos dessa 

expansão, segundo o autor, entre os anos de 1914 e 1915 havia cerca de 7.380.980 

pés de café na região, já entre os anos de 1929 e 1930 a expansão de 106,8% eleva 

esse número à marca de 15.285.400 pés de café. 

Mas ao final deste período, sucessivas crises internacionais afetam 

gravemente o mercado de café, pois sua produção era baseada na exportação. 

Desse período, somente os produtores com maior aporte de capital conseguiram 

permanecer ativos. O café na região ainda é um produto forte, sendo Franca 

considerada uma das maiores produtoras mundiais de café do tipo arábico, com 

uma produção de um milhão de sacas de 60 quilos no ano de 2007 (SILVA, 2010). 

Atualmente, o setor de maior destaque na economia local é o coureiro-

calçadista. Sua estruturação se iniciou juntamente com o fluxo de comerciantes de 

sal, mas nesse período não era visto como uma produção principal, sanava-se 

apenas a demanda dos tropeiros por artigos de couro (SILVA, 2010) 

No entanto, o conhecimento da técnica, juntamente com a 

disponibilidade natural na região de matéria-prima, fez com que, ao longo dos anos, 

essa atividade se fortalecesse e, durante a crise do café, essa produção passa de 

artesanal à industrial, permanecendo até os dias atuais. (SILVA, 2010) 

Franca, no início do século XXI, contava com centenas de indústrias de 

calçados de todo porte, mas foi, no final do século XIX que a indústria calçadista  se 

originou, por meio do desenvolvimento de atividades curtumeiras como a produção 

de artefatos de couro, como correia e arreios (CHIACHIRI 1986 apud SMITH 2000). 



 43

Já em 1831, quando Franca ainda era uma Vila, relata-se a existência 

da cobrança de uma taxa das fábricas de curtume marcando o início da atividade na 

região, que se confirmaria por meio de encomendas de botinas de mateiro 

destinadas a cidade de Casa Branca. 

Em razão da decadência da agricultura, a pecuária passa a ser uma 

opção ao homem do campo e a disposição de matéria-prima auxiliou na 

consolidação da atividade industrial coureiro-calçadista. E no ano 1890, Franca 

registra a existência de nove oficinas artesanais de sapato ou mesmo sapatarias, 

salientando a expressividade da atividade que se apresentava. 

Em 1910, já no século XX, o número de fábricas dobrou para 18, agora 

mais especializadas na produção de artigos como botinas e chinelões. Apesar da 

crescente importância desta atividade, esta ainda não era a mais relevante da 

cidade que ainda colhia os louros da produção cafeeira (PALMA, 1912 apud SMITH, 

2000). 

E, exatamente, visando atender aos sofisticados cafeicultores, o setor 

calçadista foi em busca de novas técnicas. O ano de 1921 é um importante marco 

na história dos calçados finos, produzidos com maquinário importado da Alemanha 

que impulsionou a produção de uma indústria especializada que passou a produzir 

150 pares por dia entre calçados finos e alpargatas diversas. Configurava-se assim 

a primeira indústria de Franca (COMÉRCIO DA FRANCA, 1999 apud SMITH 2000). 

Em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 

desencadeia-se a grande crise da cafeicultura e a produção de calçados passa a ser 

vista como uma alternativa. Dessa forma, durante a década de 30, verificou-se um 

processo de industrialização voltado à exploração coureiro-calçadista. Marcada 

principalmente pelo ano de 1936, quando são importadas novas máquinas da 

Alemanha e dos Estados Unidos com a intenção de ampliar a qualidade e diminuir 

os desperdícios e, portanto, o custo. 

Na década de 50, prevalece no Brasil, bem como na América Latina, a 

política desenvolvimentista que transfere ao Estado a responsabilidade pela 

promoção do processo de industrialização acelerada, garantida por meio de 

investimentos públicos, principalmente, no que concerne a infra-estrutura das 

cidades e em alguns setores considerados básicos da economia. 

Assim sendo, a industrialização de Franca é impulsionada por projetos 

desenvolvimentistas como as linhas de crédito facilitadas durante o segundo 
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governo de Getúlio Vargas (1951-1954), e assim ocorre uma veloz consolidação do 

setor industrial na cidade. (SILVA, 1998 apud SMITH, 2000). 

O incentivo do governo à industrialização permanece no governo de 

Juscelino Kubitschek, mas os empresários francanos não se beneficiaram apenas 

do apoio do Estado. Esses empreendedores buscaram nos Estados Unidos a 

modernização do processo fabril através da implantação da produção em série, mais 

conhecida como modelo fordista de produção. Desse modo, o sapato passa agora a 

ser produzido de maneira fragmentada e simplificada, facilitando o aprendizado de 

novos empregados e diminuindo o tempo necessário para a confecção de um par de 

sapatos. Além disso, o novo modo de fabricação aumenta o número de 

contratações. 

É ainda através do contato com os americanos que o empreendedor 

francano introduz no mercado um novo modelo de calçado e que se tornaria 

extremamente popular, o mocassim. 

No período compreendido entre 1964 e 1970, o Brasil vivencia o 

conhecido “milagre econômico brasileiro”. A criação de programas de financiamento 

durante a década de 60 contribuiu para o crescimento da produção na década 

seguinte.  

O FINAME – Fundo de Financiamento para a Aquisição de Máquinas e 

Equipamentos Industriais proporciona rápida modernização e mecanização das 

indústrias já implantadas e ainda promove o aparecimento de outras, ocorrendo 

assim a abertura de 138 novas empresas entre os anos de 1962 e 1967 

(NASCIMENTO, 1993 apud SMITH, 2000). 

Visando ampliar a divulgação do setor calçadista, cria-se em 1969 a 

FRANCAL – Feira do Calçado, Couro e Componentes - que atraiu, nos anos 

posteriores expositores do país inteiro e importadores de outros continentes como 

Ásia, Europa e América do Norte, isso fez com que as vendas crescessem ainda 

mais. 

A década de 70 ficou marcada como o período em que se iniciaram as 

exportações no setor. Os maiores compradores eram os americanos, os quais eram 

bastante exigentes com a produção, mantendo constante contato e visitas às 

fábricas. Além desses, buscou-se nos europeus um novo mercado para exportação 

com sucesso. Mesmo em 1973, com a crise do petróleo, as exportações se 

mantiveram em alta. 



 45

O incentivo do governo se manteve durante esta década assim como 

nas demais, fato que posteriormente viria a se tornar um grande problema para a 

manutenção do setor. Com a constante possibilidade de buscar, junto ao Estado, 

meios para o crescimento, o empresário francano não se mobilizou em reinvestir os 

lucros obtidos nos períodos de subsídios, destinando seu excedente à construção de 

patrimônio pessoal. 

Desse modo, quando ocorreu a retirada dos programas de incentivo à 

industrialização e à exportação, na década de 80, a defasagem tecnológica que 

assolava a indústria calçadista fez com que seu produto perdesse competitividade e 

mercado. 

Na década de 90, com a abertura do mercado e a instituição do Plano 

Real, sobrevalorizando a moeda nacional em relação ao dólar, prejudicaram ainda 

mais o desempenho da indústria calçadista que perdeu espaço para a China no 

mercado interno e encareceu as exportações. 

Com isso, de 1994 a 1998, uma grande quantidade de fábricas de 

calçados foram fechadas em Franca, o que acarretou no encerramento das 

atividades de outras empresas relacionadas à produção calçadista como as de 

componentes, embalagens, transporte e etc. Toda a cadeia produtiva sofreu perdas 

enormes.  

Sendo assim, a única forma de se manter no mercado era adotando 

medidas de reestruturação como a redução dos lucros, mudança de estratégia na 

compra de matéria-prima, terceirização de parte da produção como forma de 

redução dos custos e possíveis problemas trabalhistas. Com isso, o setor mudou um 

pouco suas características, possibilitando o surgimento de novas micro e pequenas 

empresas em razão das terceirizações. 

Contudo, mesmo com a crise enfrentada nas últimas décadas, o 

calçado ainda é o principal produto econômico de Franca e o que impulsiona o 

turismo de negócios local (SMITH, 2000). 

O turismo também é uma atividade econômica importante na região 

denominada Alta Mogiana ou 14ª Região Administrativa, da qual Franca é sede e 

que atualmente é composta por 26 cidades (PREFEITURA DE FRANCA, 2011). Por 

conta desta área de influência, sede e região usufruem o potencial turístico uma da 

outra. Se por um lado Franca é uma área sem grandes atrativos naturais como as 
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outras cidades da região, por outro se trata de uma zona urbana mais bem equipada 

que as demais. 

Dentre todos os municípios componentes da 14ª RA, alguns 

apresentam relevante potenciais turísticos. É o caso de Rifaina que situada às 

margens do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais, apresenta paisagens 

paradisíacas com belas cachoeiras, sendo algumas inexploradas. Por essa razão, o 

turismo desenvolvido no local segue os princípios básicos da sustentabilidade, 

buscando o aproveitamento e a preservação dos aspectos culturais, paisagísticos e 

naturais. As cidades de Brodowski e Batatais têm obras de Cândido Portinari. A 

primeira é considerada a terra natal do pintor e abriga atualmente o Museu Portinari 

na casa onde o pintor morou por muitos anos. Já a cidade Batatais também possui 

telas de Cândido Portinari em sua Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, o 

maior acervo sacro do pintor, totalizando 21 telas. Além disso, a cidade tornou-se 

estância turística, preservando seus casarões, palacetes e igrejas da época do auge 

dos barões do café. Sendo assim, essas cidades apresentam potencial para o 

turismo cultural e o religioso. Ainda relacionado ao turismo cultural, o município de 

Altinópolis possui um acervo ao ar livre de mais de 490 obras do consagrado artista 

plástico Bassano Vaccarini. Além disso, é possível a prática de turismo de aventura, 

uma vez que a cidade se situa em uma região de grutas, cavernas e belas 

paisagens, possibilitando a prática de esportes radicais como rapel, bóia-cross e o 

trekking (caminhada ecológica), entre outros. 

Muitos outros municípios também possuem suas respectivas vocações 

turísticas e vários dos atrativos são em meio natural como a Chapada de Bom 

Jesus, as furnas do Estreito, as cavernas de Sacramento, as serras de Igaçaba, 

formando um complexo turístico singular. 

Oliveira (2002, p. 77 – 90) e Beni (2000, p. 422 – 432) destacam outros 

tipos de turismo de interesse da RA, com maior ênfase àqueles relacionados à 

cidade em questão. 

A região apresenta vocação diversificada, possibilitando o 

desenvolvimento principalmente de turismo de lazer por apresentar inúmeras 

possibilidades em um raio de alcance reduzido. 

Também é possível o desenvolvimento de turismo desportivo já que na 

cidade de Franca, em particular, o esporte tem grande importância por seu papel no 

cenário do basquete nacional, sendo este até mesmo simbolizado na bandeira do 
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município. Com a expoente participação da equipe do Franca Basquete em 

importantes campeonatos nacionais e internacionais, o turismo esportivo movimenta 

principalmente o setor hoteleiro, seja quando da realização de eventos relacionados 

ao esporte dentro dos hotéis ou até mesmo na hospedagem de delegações 

participantes dos jogos sediados pelo município, o que além de movimentar divisas 

localmente, também contribui para o marketing da cidade. 

Entretanto, a principal vocação turística de Franca é composta pelos 

turismos de eventos e o de negócios, porém são poucos os dados oficiais quanto à 

arrecadação, fluxo de pessoas, etc. 

O primeiro tipo é praticado por frequentadores de acontecimentos 

promovidos por diversos interesses, tais como discutir algum assunto comum a 

todos os integrantes; exposição ou lançamento de produtos, marcas ou conceitos; 

competição; confraternizações; entre outros. Esses eventos podem ser de 

magnitude regional, nacional ou internacional, sendo que este último é atualmente 

responsável por 40% da movimentação turística no mundo. 

O turismo de eventos é bastante disputado pelos países, porque 

impulsiona a venda dos produtos turísticos por atacado. Assim, passagens aéreas, 

rodoviárias, diárias de hotéis, refeições, suvenires e serviços em geral serão 

consumidos em larga escala.  

Da mesma forma devem ser os investimentos, já que para se tornar 

sede de eventos grandiosos é necessário dispor de infra-estrutura sofisticada, tal 

como centros de convenções, hotéis de qualidade, restaurantes preparados para 

receber grande demanda, agências de turismo receptivo, empresas especializadas 

na organização de eventos, mão-de-obra capacitada, opções de lazer, destinadas, 

sobretudo, aos acompanhantes, equipamentos auxiliares e de comunicação como, 

recursos audiovisuais, computadores, telefones, fax. 

Além disso, eventos são artifícios bastante utilizados para amenizar os 

efeitos da sazonalidade, ou seja, oscilação de demanda principalmente ocasionada 

por falta de diversidade dos atrativos. Por se tratar de um acontecimento 

manipulado/planejado permite que sua data de realização seja estabelecida 

conforme convier aos organizadores. 

São muitos os tipos de eventos, entre eles os que ocorrem com mais 

frequência na cidade de Franca são as convenções, caracterizadas como reuniões 

de entidades políticas, empresariais e sociais para discutir sobre assuntos de 
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interesse comum a cada entidade. Sua abrangência pode ser local, regional ou 

nacional. Possuem a mesma estrutura de um congresso, embora os participantes 

tenham ligação entre si. Costumeiramente, as convenções são encerradas com 

algum tipo de evento social como jantares, shows, etc.. 

Os seminários também são comuns devido à presença de várias 

instituições de ensino de nível superior e técnico como: duas escolas técnicas, duas 

unidades do Sistema “S”, uma faculdade técnica, um centro federal de ensino 

técnico, uma universidade aberta, duas universidades, um centro universitário 

municipal e uma faculdade municipal. 

Esse tipo de eventos são encontros que objetivam o estudo por meio 

de debates sobre matérias específicas. Para isso são realizadas explanações 

verbais seguidas por discussões sobre o tema e conclusão, culminando na 

sistematização dos resultados em documentos. Os debates devem ser mediados por 

um moderador. 

Da mesma forma, conferências e palestras ocorrem com frequência, 

sendo que o primeiro tipo são explanações de um ou mais conferencista sobre 

assuntos políticos, técnicos, científicos ou literários para ouvintes selecionados, 

podendo ou não haver debates entre os componentes da mesa. E o segundo tipo é 

um evento no qual uma única pessoa discorre sobre determinado assunto, sendo a 

participação livre a qualquer tipo de público participante, podendo ou não ser 

seguida de um debate. 

Na cidade de Franca, também são organizados com regularidade 

exposições, salões e feiras de grande porte como a EXPOAGRO – Exposição 

Agropecuária que teve neste ano de 2011 sua 42º edição, com duração de três 

semanas e a realização de exposições e grandes shows. Nesse tipo de evento, são 

realizadas exibições públicas de arte, produtos, materiais ou serviços para sua 

simples apreciação, divulgação, ou comercialização.  

Há também o Hallel, que é um evento de música católica, o maior da 

América Latina, e que além de shows, apresenta momentos de evangelização. 

Atualmente, o Hallel reúne fiéis de várias partes do mundo e também se realiza em 

outros países. Pode ser classificado na categoria de festas, festivais ou shows que 

são caracterizados pelo objetivo de atrair grande quantidade de pessoas. Esse tipo 

de evento tem como principal função entreter os convidados, disseminar uma cultura 
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ou confraternizar os participantes. Podem ser de caráter regional, nacional e 

internacional, com duração variável. 

Como afirmado anteriormente, a vocação turística de Franca é 

composta também pelo turismo de negócios que é aquele realizado por executivos, 

representantes de empresas e fornecedores com o intuito de cumprir obrigações 

como reuniões com cliente ou colaboradores, fechar negócios, capacitar 

funcionários, dinamizar as vendas, entre outras funções. 

É um público bastante exigente, que requer atenção, pois tem as 

viagens como rotina e buscam conforto, serviços de qualidade, e que costuma 

utilizar seu tempo livre com entretenimento e lazer. Por viajar o ano todo, pode 

amenizar os efeitos da sazonalidade em determinadas regiões. 

Assim, considerando a vocação do município, utilizando os critérios 

elencados anteriormente no que tange a caracterização da demanda e embasado 

em Ferreira e Giometti (2008, p. 107), pode-se dizer que a demanda hoteleira de 

Franca é composta, em grande parte, por adultos entre 20 e 40 anos, a maioria, 

64,29%, com ensino médio completo, com renda entre R$ 1000,00 e R$ 2999,99, 

perfazendo 50% dos visitantes e cuja principal motivação está ligada aos negócios, 

cerca de 92,86%.   

No município em questão, segundo dados disponibilizados pela 

Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados, a indústria foi 

responsável por 25,14% do PIB – Produto Interno Bruto da cidade, no ano de 2006. 

O setor calçadista é quem mais contribui para essa porcentagem, seguido pela 

produção de lingerie. E o setor de serviços por 73,97% do PIB. 

A cidade, objeto deste estudo, não apresenta especialização no que 

tange ao turismo receptivo, caracterizada assim principalmente como pólo emissor 

de turistas.  

Com relação às empresas ligadas ao turismo, podem-se destacar em 

Franca as agências de viagens, as empresas de hospedagem, de transporte aéreo, 

terrestre, de locação de veículos, de gastronomia, de divertimentos noturnos, de 

organização de eventos, de serviços de câmbio, de ingressos para espetáculos, de 

produção de material gráfico e informativos turísticos, de manuais técnicos, de 

informática, de jornalismo especializado em turismo, de formação de mão-de-obra 

especializada, de fornecimento de mão-de-obra, de cursos de idiomas, de 

informações turísticas, de sinalização turística, dos centros de convenções. Sendo 
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que as mais frequentes são as agências de viagens, caracterizadas como 

intermediária na organização de viagens, atuando entre os prestadores dos serviços 

e os usuários finais, sua composição é de sociedade comercial com personalidade 

jurídica de direito privado, sendo regida por legislação própria. Seu papel no setor é 

bastante delicado, por ser o primeiro contato com o cliente e por estar próximo a 

este, tornando-se responsável pelos serviços prestados em consequência do seu 

próprio.  

Franca também possui empresas locadoras de veículos as quais 

dispõe de frota de veículos destinada ao aluguel a seus clientes por determinado 

tempo de uso. 

Diferentemente das empresas de transporte turístico terrestre, que 

prestam o serviço de deslocamento, disponibilizando motoristas e assistentes. 

Incluem-se nessas tanto as empresas de ônibus especializadas no transporte de 

grupos em viagens de turismo, como aquelas que realizam pequenos trajetos, 

transportando hóspedes dos hotéis para outros destinos dentro da cidade. 

Existem ainda as empresas de eventos que, mediante contratação pela 

prestação remunerada de serviços, são responsáveis pela organização de natureza 

e especialização técnica, destinada exclusiva ou predominantemente à realização de 

eventos. 

E finalmente as de maior relevância a este estudo, as empresas de 

meios de hospedagem que representam grande importância ao turismo receptivo 

por seu caráter gerador de divisas para localidade. 

 

 

3.2 A HOTELARIA EM FRANCA: panorama geral 

 

Hotéis são empresas destinadas ao alojamento dos turistas e que 

oferecem como serviço complementar alimentação, lavanderia, eventos, lazer, entre 

outros. Em alguns casos o próprio meio de hospedagem pode se tornar o atrativo 

principal ou complexo o suficiente para sanar as necessidades de viagem sem que 

os turistas precisem sair de suas instalações. 

Outro diferencial, já mencionado, do setor hoteleiro está na 

possibilidade de atender não apenas aos hóspedes, fato que em uma cidade como 

Franca, que tem como vocação os tipos de turismo de negócios e o de eventos, é 
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bastante relevante, pois dessa forma a hotelaria contribui não apenas com a 

hospedagem desse visitante que visa concretizar seus negócios, mas também pode 

proporcionar espaço onde as empresas locais possam realizar treinamentos, 

palestras motivacionais, lançamentos mais requintados de novos produtos e muito 

mais. 

Além disso, não são somente eventos empresariais que podem ser 

realizados, mas também eventos científicos, almejando atender às necessidades 

das Instituições de Ensino existentes na localidade. 

Vale ressaltar que apesar da vocação turística ser importante na 

determinação de alguns aspectos, o raio de alcance desse setor se estende, uma 

vez que Franca é a sede de sua RA e os demais municípios possuem escassa e/ou 

baixa qualidade no setor hoteleiro. 

A rede hoteleira não só é diversa em sua própria composição como 

também apresenta diferentes formatos de acordo com o tipo de serviço oferecido, 

pode-se estabelecer assim alguns tipos de empresas hoteleiras, de acordo com 

Oliveira (2002), enfocando nos existentes na localidade pesquisada. 

Em Franca, existem 09 hotéis-padrão, que serão apresentados mais 

adiante e podem ser caracterizados como aqueles que simplesmente fornecem 

aposentos para que seus hóspedes passem pernoite. Alguns dispõem apenas dos 

apartamentos, outros acrescentam alguns serviços como piscinas, salas de jogos e 

de eventos, restaurantes, sauna, lojas, boates ou estacionamento. No total, este tipo 

de hotel perfaz 598 unidades habitacionais – Uhs, o qual se entende por: 
[...] o espaço a partir das áreas principais de circulação comum do 
estabelecimento utilizado pelo hóspede para a seu bem estar, higiene e 
repouso, podem ser tipo apartamento, sendo constituída de quarto de 
dormir de uso exclusivo do hóspede como local apropriado para guardar 
roupas e objetos pessoais, servida por banheiro privativo ou então do tipo 
suíte constituída de apartamento acrescida de uma sala de estar (SILVA, 
2010, p.105). 

 

Além desse tipo de hotel, existem aqueles especializados em realizar 

eventos e estão totalmente equipados para tal. Possuem salas de conferências, 

exposições, restaurantes e material de apoio. Dirigem todo o esforço comercial e de 

marketing para captar eventos. Por reunir, num só local, tudo aquilo que os 

participantes dos eventos necessitam, esses hotéis obtêm sucesso absoluto em 

seus objetivos. Por trabalhar com venda por atacado, podem oferecer diárias com 

valores inferiores aos hotéis tradicionais de centro de cidade (OLIVEIRA, 2002). 
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Franca não possui um hotel classificado propriamente como tal, mas alguns dos 

existentes apresentam áreas de eventos bem equipadas e experiência e 

conhecimento direcionados a atender às necessidades do setor. 

Existe ainda o que se chama de hotel-residência caracterizado como 

aqueles estabelecimentos hoteleiros, que dispõe de todos os serviços de um hotel já 

tradicional, diferenciando-se deste apenas na forma do aluguel do apartamento, que 

é cobrado por uma semana completa. Em Franca não existe propriamente este tipo 

de hotel, mas o que mais se aproximaria deste seriam as pensões que possuem 

características mais familiares, e se localizam em maior número no bairro Estação. 

Motel é um tipo de estabelecimento de hospedagem que surgiu nos 

Estados Unidos para atender à necessidade de descanso dos viajantes de longo 

percurso. Localizados fora dos centros urbanos, ao longo das rodovias, servem às 

pessoas e também aos veículos com serviços de abastecimento e oficinas. O nome 

motel deriva da composição de motor + hotel. No Brasil os motéis não apresentam 

os serviços referentes ao veículo. Franca tem 15 motéis com finalidades diferentes, 

como pernoites. 

Além dos tipos já apresentados, há outras formas de estabelecimentos 

hoteleiros que utilizam edifícios com valor histórico (casas antigas, antigos 

conventos) ou construções novas com estilos arquitetônicos e serviços de acordo 

com as tradições regionais. Normalmente, esses locais oferecem paisagem e 

comida típica da região, que no caso de Franca tende mais para o lado do Estado de 

Minas Gerais por sua formação histórica. 

Podem-se reunir algumas ideias básicas que definem ou tornam 

original esse tipo de alojamento como a instalação em edifícios históricos ou 

situados em regiões de interesse histórico ou paisagístico; arquitetura, decoração, 

de acordo com a região onde se localiza, ou com a natureza histórica do imóvel; 

apresentar serviço personalizado; e a gastronomia e bebidas regionais. 

Existem ainda mais dois tipos de hospedagem, o apart-hotel, espécie 

de estabelecimento comercial de hospedagem que oferece uma combinação entre 

apartamento de residência normal e serviços de hotel, que dispõe de um ou mais 

dormitórios, sala, banheiro, cozinha, garagem e objetiva atender a famílias que, 

utilizando esse tipo de estabelecimento, pagam o preço da diária mais barato que 

num hotel tradicional. 
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3.3 PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL: dados 2005 a 2010 

 

O setor hoteleiro, assim como toda atividade turística, se caracteriza 

como prestação de serviços sendo tributada pela prefeitura a partir do Imposto 

Sobre Serviço – ISS. Desse modo, foram obtidas, junto a Prefeitura, informações 

sobre a contribuição dos meios de hospedagem ao município. 

Foi possível obter com o auxilio da Secretaria Municipal de Finanças o 

valor anual do ISS arrecadado referente à rede hoteleira no período de 2005 a 2010. 

De acordo com a Secretaria, os dados aqui apresentados perfazem a 

soma das contribuições de todos os estabelecimentos de hospedagem da cidade, 

constando desse modo o valor referente a outros hotéis que não foram 

pormenorizados na pesquisa de campo, uma vez que a Prefeitura não fornece os 

dados de arrecadação discriminados por empresa. Entretanto, ainda segundo a 

Secretaria, os 09 hotéis selecionados são os que têm maior relevância na 

arrecadação.  

O secretário municipal de finanças também faz outra ressalva com 

relação aos dados, de acordo com documento apresentado em julho de 2007, em 

que entrou em vigor o Regime de Tributação Simples Nacional. Tal medida 

promoveu a redução da alíquota de recolhimento do ISS, que era de 3% e passou a 

ser, em média, valor pouco superior a 2%, para os contribuintes optantes. Ainda 

assim houve crescimento no valor arrecadado, o que reflete o crescimento da rede 

hoteleira, conforme se verifica na tabela a seguir. 
Tabela 01: ISS – Imposto sobre Serviço arrecadado anualmente – 2005/2010. 

VALOR ANUAL DO ISS ARRECADADO – REDE HOTELEIRA 

ANO VALOR RECOLHIDO PELA 

REDE HOTELEIRA 

ARRECADAÇÃO 

TOTAL 

PERCENTUAL 

2005 R$ 147.897,84 R$ 13.062.421,93 1,14 

2006 R$ 204.907,97 R$ 17.034.372,28 1,21 

2007 R$ 237.799,20 R$ 20.586.464,15 1,16 

2008 R$ 258.527,44 R$ 23.186.357,84 1,12 

2009 R$ 280.534,23 R$ 24.353.621,88 1,16 

2010 R$ 365.617,79 R$ 29.774.765,38 1,23 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados da Secretaria Municipal de Finanças, 2011. 
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A participação da rede hoteleira, se comparado ao valor da 

arrecadação total de ISS do município, não atinge a marca de 1,5%, sendo que 

houve uma queda do percentual entre 2006 e 2007, passando de 1,21% para 

1,16%, fato que pode ser justificado pela mudança do regime de tributação como 

salientado anteriormente. 

No ano de 2008 foi registrado o menor percentual do período avaliado 

no estudo, atingindo a marca de 1,12%, o que possivelmente seja reflexo da crise 

mundial enfrentada, uma vez que a ocupação da rede hoteleira de Franca se baseia 

principalmente em turistas de negócios. 

Durante o biênio seguinte, 2009/2010, a participação da rede hoteleira 

retomou o crescimento, marcando respectivamente, 1,16% e 1,23%, o maior índice 

nos cinco anos analisados. 

Em termos de moeda corrente, o valor da arrecadação se manteve em 

crescente ascensão entre os anos avaliados como pode ser verificado no gráfico 

seguinte. 

 
Gráfico 02: Progressão do ISS da rede hoteleira – 2005/2010.  

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em dados da Secretaria Municipal de Finanças, 2011. 

 

Percebe-se assim que houve um crescimento contínuo na arrecadação 

referente à rede hoteleira em Franca, registrando um aumento nominal de quase 

150% entre 2005 e 2010. Neste período, os dois melhores momentos foram entre os 

anos de 2005 e 2006, com a maior marca, 38,55% de crescimento; e entre 2009 e 
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2010, na recuperação da crise, a arrecadação aumentou 30,33%. No auge dos 

problemas financeiros mundiais, 2008/2009, foi registrada a pior marca, mas ainda 

assim em ascensão de 8,51%. De acordo com dados levantados neste estudo não 

se verificou o índice de inflação ocorrida neste período. Se fosse considerada a 

inflação verificada pelo IGPM (Índice Geral de Preços Médios) no período analisado 

neste estudo de 2005 a 2010, cujo índice atingiu 33%, obter-se-ia um crescimento 

real de 87,9% na arrecadação. 

Apesar dos dados disponibilizados, não há como localizar exatamente 

para quais ações foram designados os recursos arrecadados pela prefeitura com a 

contribuição da rede hoteleira, uma vez que o ISS compõe o valor do montante de 

todos os impostos para só depois ser destinado. 

 

3.4 A REDE HOTELEIRA FRANCANA NA CONCEPÇÃO DOS GESTORES. 

 

Nos meses de Outubro e Novembro de 2011, foram realizadas as 

pesquisas nos hotéis da cidade. De todos os meios de hospedagem existentes na 

cidade, foram escolhidos nove hotéis-padrão dos quais, seis gestores tiveram 

disponibilidade para responder ao levantamento de dados referente ao período e a 

entrevista semi-estruturada, conforme modelo em anexo, a qual não foi gravada 

atendendo a solicitação dos próprios hoteleiros.  

Os gestores dos hotéis Sol de Itapuã e Morada do Verde não tiveram 

possibilidade de responder a entrevista, porém disponibilizaram os dados referentes 

às alterações da taxa de ocupação, número de UHs e diária média. Com relação ao 

Apart Hotel Franca Inn houve o encerramento de suas atividades como hotel 

passando a ser residencial, portanto não foi possível a verificação de dados 

posteriores a alteração. 

Será apresentada a seguir uma análise da evolução destes hotéis no 

período compreendido entre os anos de 2005 e 2010, além da percepção de seus 

gestores. Optou-se por realizar a apresentação em ordem cronológica de 

inauguração.  

Sendo assim, o mais antigo, o Imperador Palace Hotel será o primeiro 

analisado. De acordo com o proprietário, inicialmente, o edifício foi construído com 

finalidades imobiliárias residenciais, mas ao término da obra, este teve outro destino 

e foi inaugurado em 1977, como hotel com 40 UHs. 
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Apesar da alteração dos planos iniciais, o proprietário considera que a 

consolidação do empreendimento se deu dentro das expectativas esperadas e, já no 

ano de 1983, foi realizada a ampliação que resultou no atual número de UHs 

disponíveis, somando 77 apartamentos, sendo um destinado a pessoas portadoras 

de necessidades especiais. 

De acordo com o empresário, a instabilidade da economia no período 

referente à análise deste estudo tem resultado em inconstância no setor. Mesmo 

assim, o hotel obteve um aumento na taxa de ocupação de 20% em relação a 2005 

e sua diária média está entre as mais altas de Franca, tendo sofrido uma elevação 

considerável, perto de 22%, no mesmo período, conforme comparação com 

levantamento realizado em 2005 pela autora, quando da elaboração de sua 

monografia durante a graduação. 
 

Tabela 02: Comparativo 2005/2010 – Imperador Palace Hotel 

Imperador 

Palace Hotel 

Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 77 40% R$ 98,00 

2010 77 60% R$ 125,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

O público alvo do estabelecimento, assim como a maioria, está ligado a 

algum setor corporativo, eventos de grande porte como Agrishow e Festa de Peão 

de Barretos e uma parcela relacionada ao turismo de lazer. Os efeitos da 

sazonalidade, naturais ao setor, são compensados por meio de parcerias com as 

agências de publicidade através da divulgação dos eventos a serem realizados em 

Franca e região. 

O proprietário do hotel se mostrou preocupado com as questões 

ligadas ao desenvolvimento local, justificando o motivo pelo qual se tornou membro 

do COMTUR. Afirmou também que adota procedimentos ambiental e socialmente 

responsáveis no hotel como a separação do lixo reciclável, programa de incentivo a 

redução do desperdício de água por parte dos hóspedes e repressão à exploração 

sexual de menores e prostituição. Na opinião do empresário, deveria haver maior 

integração e parcerias entre a rede hoteleira e o setor público. 
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O hotel Sol de Itapuã foi inaugurado no ano de 1988, um dos mais 

antigos da cidade. Nunca passou por ampliações, mantendo seu número de vagas 

desde sua fundação. Opção mais frequente entre estudantes e professores, o 

mesmo teve um aumento de 10% em sua taxa de ocupação desde 2005, e configura 

como o segundo hotel mais barato da cidade de Franca. No quadro seguinte, é 

possível notar sua progressão nos últimos anos. 
Tabela 03: Comparativo 2005/2010 – Sol de Itapuã 

Sol de Itapuã Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 24 40% R$ 60,00 

2010 24 50% R$ 80,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

O Tower hotel, cujas informações foram fornecidas pelo proprietário, foi 

inaugurado no ano de 1991. De acordo com o mesmo, as expectativas quando da 

instalação do hotel eram boas e se concretizaram sem grandes adversidades. 

A estrutura pela qual se optou no início do negócio estava dentro das 

necessidades da cidade, e figurando como o estabelecimento com maior número de 

UHs da cidade, este nunca ampliou suas vagas. No entanto, o empresário 

demonstrou-se atento ao mercado e afirmou que para o ano de 2012 estão previstas 

reformas com a intenção de ampliar em 30 apartamentos de luxo, além da 

construção de salões de convenção. 

De acordo com o proprietário, os reflexos da instabilidade da economia 

sentidos por outros hotéis, assim como da sazonalidade, não se aplicam ao seu 

estabelecimento, já que o hotel se situa na área central da cidade. Fato que se 

confirma uma vez que o hotel Tower apresenta a maior taxa de ocupação entre os 

hotéis que aplicam tarifas mais elevadas, um crescimento de 50% desde 2005.  

Entretanto, o Tower foi o único hotel que não aumentou o preço de 

suas tarifas nos últimos anos, ao contrário, o mesmo reduziu o valor, ainda que 

minimamente. Podem-se verificar esses valores no quadro seguinte. 
Tabela 04: Comparativo 2005/2010 – Tower Hotel 

Tower Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 154 40% R$ 130,00 

2010 154 90% R$ 125,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 
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Entre seus mais frequentes hóspedes, estão os turistas de negócios 

relacionados à indústria calçadista, representantes do setor de tecnologia, 

farmacêutica e eventos. 

O empresário também demonstra sua preocupação com as questões 

ambientais adotando procedimentos responsáveis como a separação do lixo 

reciclável e a conscientização quanto ao desperdício de água. Compartilha também 

da opinião quanto à necessidade de maior parceria entre rede hoteleira e a 

Prefeitura. 

O Hotel Nena faz parte de um grupo de empresas francanas. As 

informações sobre este hotel foram obtidas por intermédio do gerente. Segundo o 

qual, durante o processo de implantação do hotel, em 1997, eram grandes as 

expectativas com relação ao negócio e também a demanda inicial, o que ocasionou 

a princípio a intenção de ampliações em um curto prazo de tempo. 

Porém, a constante flutuação do mercado resultou em mudanças de 

plano quanto às reformas, mantendo o hotel como aquele de menor número de 

suítes entre os analisados, e um redimensionamento de outras empresas do grupo 

Nena. Ainda assim, o estabelecimento já se submeteu a quatro modernizações e 

adaptações para pessoas portadoras de necessidades especiais, e há a real 

intenção de futuras ampliações para as quais já estão sendo captados recursos. 

A implantação do hotel se fez em uma área já pertencente ao grupo 

nas imediações centrais da cidade e posteriormente espaços vizinhos foram sendo 

incorporados visando futuras ampliações. 

Como forma de diversificação do público alvo, antes mais focado nos 

turistas de negócios, houve maior empenho em atender também aos turistas de 

lazer, frequentes nos finais de semana e feriados bem como os participantes de 

eventos comemorativos como formaturas e casamentos. 

Com isso, sua taxa de ocupação tem se mantido desde 2005 no 

patamar de 60%, como se observa no quadro seguinte. Em compensação sua tarifa 

é hoje a mais cara de Franca, tendo sofrido um aumento de 20% no mesmo período, 

fato justificado pelo representante como forma utilizada para compensar as 

oscilações econômicas e a sazonalidade. 
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Tabela 05: Comparativo 2005/2010 – Nena Suíte 

Nena Suíte Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 15 60% R$ 120,00 

2010 15 60% R$ 150,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

A maior parte de seu público alvo vem à cidade a negócios, 

principalmente do setor calçadista, farmacêutico, visitas à Usina de Furnas e 

eventos diversos. 

Quanto à participação em programas de desenvolvimento, o 

representante diz que o grupo é bastante ativo, participando da ACIF – Associação 

Comercial e Industrial de Franca e como parte da diretoria da ONG - NV – 

Sociedade Solidária.  

Além disso, no empreendimento, são tomadas medidas 

ambientalmente responsáveis como a utilização de produtos de limpeza que 

necessitem de menor quantidade de água, campanhas de conscientização dos 

hóspedes quanto ao uso de roupa de cama, toalhas e eletricidade, utilização de 

sensores de presença e lâmpadas econômicas em todo hotel, separação do lixo 

reciclável. Há ainda a intenção de se instalar um projeto de reutilização de água da 

chuva. 

Quanto à participação nas decisões do município e a parceria com a 

Prefeitura, o representante afirmou acreditar na relevância da existência de um 

Convention and Visitors Bureau ativo e que esse órgão só poderia existir a partir do 

trabalho conjunto de todas as instâncias envolvidas. 

O hotel Morada do Verde configura entre aqueles que obtiveram maior 

crescimento na taxa de ocupação, 50%, mas, no entanto, também é aquele que teve 

maior aumento de tarifa, quase 45%, como pode-se verificar no quadro seguinte, 

cujos dados foram fornecidos pelo gestor no ano de 2005. A entrevista referente ao 

ano de 2010 não foi respondida pelo representante deste hotel, disponibilizando 

apenas dados de ocupação e diária média. 

Inaugurado no ano de 2001, este hotel não passou por reformas para 

ampliação de vagas e tem nos representantes de negócios, no geral do setor de 

calçados, e participantes da Agrishow e da Festa de Peão de Barretos, seu maior 

público alvo. 
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Tabela 06: Comparativo 2005/2010 – Morada do Verde 

Morada do Verde Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 43 30% R$ 55,00 

2010 43 80% R$ 100,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

O hotel Dan Inn, antigo Shelton Inn, passou recentemente por 

mudanças organizacionais e ampliações estruturais que resultaram no aumento do 

número de UHs. 

Quando da época de sua inauguração, em 2004, segundo o 

representante do hotel, a pequena quantidade de hotéis na cidade foi o chamariz 

para o investimento, as projeções quanto ao crescimento eram boas, devido ao fato 

do hotel voltar seus serviços a atender o público de negócios, se confirmaram. 

Por esse mesmo motivo, o representante acredita que a inconstância 

da economia refletiu no fluxo de caixa do hotel ao longo dos últimos anos dentro do 

previsto e não há oscilação devido à sazonalidade por se tratar de um 

empreendimento voltado ao turismo de negócios. 

O hotel obteve uma elevação na taxa de ocupação de 50% desde 

2005, equiparando seu crescimento ao do Morada do Verde. Outras similaridades 

entre esses dois hotéis são os valores das diárias médias e o público alvo, com a 

diferença de que o Dan Inn também é a opção dos representantes de laboratórios, 

além dos já citados quanto ao concorrente. 
 

Tabela 07: Comparativo 2005/2010 – Dan Inn 

Dan Inn Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 116 30% R$ 85,00 

2010 125 80% R$ 100,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

Com relação à preocupação com o desenvolvimento local, o 

representante disse não haver programas específicos voltados a essa necessidade, 

assim sendo, o procedimento responsável aplicado no hotel consiste na separação 

do material reciclável e, ainda na opinião deste, a coleta de lixo comum deveria ser 
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diária, pois não atende a demanda. Quanto ao consumo de água, foi afirmado que 

está de acordo com as necessidades do empreendimento. 

Em se tratando da participação nas decisões do município, o 

representante confirma a presença sempre que convidado e acredita que deveria 

haver, por parte da Prefeitura, maior empenho em promover eventos voltados ao 

público de consumidores de calçados que, por se tratar do maior produto da cidade, 

poderia apresentar preços bem mais acessíveis e assim incentivar o consumo e a 

produção dos pequenos fabricantes. 

Inaugurado no ano de 2004, o JP Palace Hotel é administrado por 

hoteleiro experiente visto que, quando de sua implantação, outros 08 hotéis já 

haviam sido construídos em diversas localidades por esse mesmo empreendedor. 

Portanto, segundo análise feita pelo investidor, a viabilidade do negócio era 

significativa e sua consolidação ocorreu totalmente dentro do esperado.  

Suas instalações foram dimensionadas por profissionais e 

possibilitaram ampliações como a realizada recentemente para aumentar sua 

capacidade de atendimento com instalação de 12 UHs e já há previsão de nova 

adequação para o ano de 2012 com o acréscimo de mais 24 UHs. 

Os efeitos sentidos pelas alterações econômicas não representam 

recuo na taxa de ocupação, a qual cresceu em 20% desde 2005. Quanto aos efeitos 

da sazonalidade, estes são mais perceptíveis nos meses de Dezembro a Fevereiro, 

razão pala qual são tomadas medidas de compensação nos demais momentos do 

ano. Além disso, o hotel procura manter a taxa de ocupação por meio das tarifas, 

comodidade e localização. Ainda assim, sua diária média teve um aumento de 30% 

nestes últimos anos. 

 
Tabela 08: Comparativo 2005/2010 – JP Palace Hotel 

JP Palace Hotel Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 33 30% R$ 70,00 

2010 45 50% R$ 100,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

O público alvo deste hotel, a exemplo da maioria da cidade, é de 

representante de negócios, principalmente do setor calçadista. 
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Apesar de o hoteleiro afirmar não haver participação em nenhum 

programa específico de desenvolvimento local, algumas medidas de 

responsabilidade ambiental são aplicadas no empreendimento como a separação do 

lixo para reciclagem, além de programa interno de conscientização dos hóspedes 

quanto ao desperdício de água e energia elétrica. 

O investidor percebe empenho da Prefeitura na realização de eventos 

com o intuito de movimentar a economia local, mas seus efeitos não interferem 

significativamente na taxa de ocupação dos hotéis. 

O hotel Comfort Franca teve suas informações cedidas por intermédio 

de sua gerente que salientou primeiramente a necessidade de tempo que todo meio 

de hospedagem apresenta para se consolidar no mercado. E que as expectativas de 

crescimento eram boas quando da inauguração, no ano de 2005, principalmente em 

relação ao mercado calçadista e também pelo próprio hotel ser um produto inédito 

na cidade, que não possuía hotéis de rede internacional. 

Entretanto, segundo a gerente, com o decorrer dos anos, verificou-se 

que o mercado em Franca não mais se resumia ao setor calçadista, principalmente 

após a crise no biênio 2007/2008. Sendo assim, outros públicos passaram a ter 

maior destaque tanto na ocupação quanto na realização de eventos no hotel, serviço 

esse que contou com investimentos em divulgação e descontos. 

Conforme informado, a partir de 2007, o volume de eventos realizados 

no hotel, principalmente pela empresa Magazine Luiza, chegava a superar a marca 

de 50 eventos por mês, o que demandou a contratação de um funcionário 

especificamente para cuidar desse setor. Entretanto, com a transferência da sede 

administrativa da empresa para a capital do estado no final do ano de 2010, houve 

uma retração considerável na quantidade de eventos a partir do mês de Novembro, 

acarretando na dispensa do funcionário. 

Para o ano de 2011, a representante estipula uma média de 25 eventos 

por mês, mas revela que há uma grande instabilidade que é compensada por fases 

de maior volume. A parceria com a empresa Magazine Luiza ainda se mantém, mas 

o número de eventos realizados é bastante reduzido em comparação aos períodos 

anteriores. Outras empresas como a de telecomunicações Vivo e as calçadista 

Ferracini e Mariner se tornaram parceiras do Comfort Franca, garantindo assim 

descontos tanto na locação dos espaços e equipamentos destinados aos eventos 

quanto nas tarifas de hospedagem. 
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Outro fator salientado pela gerente como diferencial do hotel foi a 

estrutura física voltada aos eventos. Conforme verificado, o Comfort Franca possui 

um salão denominado Champagnat com 272m² e capacidade para 300 pessoas 

organizados em auditório e coquetel ou 160 pessoas para banquete.  

Esse espaço, assim como os disponibilizados por outros hotéis da 

cidade, é considerado amplo, mas nem sempre adequado a eventos menores. 

Como diferencial e forma de aperfeiçoar o uso do espaço disponível, o Comfort 

Franca adotou o sistema de divisórias móveis que permite gerenciar a área total em 

03 outras salas menores: Três Colinas I com 90m², Vila Del Rey com 92m² e Vila do 

Imperador com 90m², e igual capacidade para 100 pessoas organizadas em 

auditório e coquetel e 50 pessoas organizadas em banquete. 

Além desse espaço moldável, o hotel criou recentemente uma nova 

sala denominada Barão de Franca para eventos ainda menores com 22m² e 

capacidade para 20 pessoas organizadas em auditório e coquetel. 

Os eventos coorporativos representam 90% do total realizado no hotel 

e a oferta de estruturas reduzidas vão de encontro aos tipos mais frequentes como 

treinamentos, cursos, seleções; além de proporcionar melhor custo benefício aos 

contratantes. E ainda a adaptabilidade do salão Champagnat possibilita a 

organização de outro tipo de eventos maiores e também comuns no Comfort Franca, 

os comemorativos como casamentos, formaturas e confraternizações.  

Todavia, apesar do diferencial ofertado pelo hotel, a gerente relatou a 

dificuldade em captar clientes provenientes da própria cidade de Franca, alegando 

pontos negativos como a concorrência considerada por ela como desleal, uma vez 

que os outros hotéis oferecem, com grande freqüência, a locação do espaço como 

cortesia além do serviço de alimentos e bebidas de valor bastante reduzido, pois, 

disponibilizando de cozinha própria, estes empreendimentos têm como negociar 

sobre o custo, enquanto o Comfort Franca terceiriza esse serviço e diminui seu 

poder de barganha. 

Sendo assim, o hotel vem apresentando maior facilidade em captar 

clientes de outras localidades como laboratórios farmacêuticos, e empresas de 

cosméticos como Avon, Natura, O Boticário e Mary Kay. 

A opção de investir em eventos surgiu como forma de complementar a 

receita do hotel, uma vez que as expectativas dos investidores com relação à 

hospedagem não foram contempladas como esperavam, devido fundamentalmente 
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às dificuldades do turismo de negócios. A representante também relata a questão da 

concorrência desleal quanto às tarifas inferiores praticadas e que tem deixado a 

ocupação média a desejar. 

Além disso, quanto aos reflexos da economia, a gerente afirmou que o 

setor calçadista passou por momento crítico com a instabilidade do dólar, afetando 

as exportações. Com as alterações sofridas, algumas fábricas encerraram seu 

funcionamento, enquanto outra parcela, mais focada em outras localidades como a 

capital do estado e regiões como Nordeste e Sul do país, prefere participar de 

eventos fora da cidade de Franca, diminuindo a demanda hoteleira. 

Assim, como a instabilidade da economia, outro fator que interfere no 

balanço financeiro do hotel é a sazonalidade que, segundo a gerente, faz com que 

seja praticada uma diária média com o intuito de garantir receita maior do que o 

esperado, ainda que não signifique uma taxa de ocupação maior. 

Como demonstrado a seguir, em comparação à pesquisa preliminar, 

verifica-se um aumento de 25% da taxa de ocupação em relação ao ano de 2005. 

Sua diária média também sofreu aumento de quase 18% em relação ao primeiro 

levantamento. 

 
Tabela 09: Comparativo 2005/2010 – Comfort Franca 

Comfort Franca Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 114 35% R$ 103,00 

2010 114 60% R$ 125,00 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

Por fazer parte da Rede Atlantica Hotels International Brasil LTDA, o 

Comfort Franca segue o padrão estrutural dentro da categoria a que pertence, 

denominada Midclass, segundo classificação da própria rede que ainda conta com 

outras 04 categorias: Econômico, Superior, Luxo e Resort.  

Por esse motivo há um padrão a ser seguido em termos de normas, 

procedimentos, serviços e estrutura física, o que impede ampliações, mas não 

restringe quanto a reformas. E mesmo com algumas dificuldades, o hotel investiu em 

melhorias estruturais entre R$5.000,00 e R$ 8.000,00 em reestruturações, 

principalmente para atender ao público portador de necessidades especiais, com a 

adaptação de um apartamento para cadeirantes, rampas e vagas de estacionamento 
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e ainda está prevista a modificação de um elevador para atender a esse público 

específico. Segundo a gerente, há uma preocupação grande como cumprimento da 

legislação vigente por isso as reformas tem seguido a Lei de Acessibilidade 

10.098/00. 

Com relação à participação em programas voltados ao 

desenvolvimento local, a gerente informou que o hotel investe na capacitação da 

força de trabalho através da contratação de estagiários de Instituições de Ensino 

Superior como o Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF e da Universidade de 

Franca – UNIFRAN, e também participa do programa Menor Aprendiz por intermédio 

do ESAC – Escola de Aprendizagem e Cidadania, entidade social sem fins lucrativos 

administrada voluntariamente pelo Rotary Clube de Franca. 

Além disso, o hotel adota procedimentos responsáveis com a 

separação do lixo reciclável, programas internos de economia de água e energia, 

entre outros, que garantem ao empreendimento o Selo Verde instituído pela Rede 

Atlantica Hotels. 

Outra iniciativa característica da Rede Atlantica é a parceria firmada 

com a Childhood Brasil, filiada a World Childhood Foundation, organização criada 

em 1999, pela Rainha Silvia da Suécia, que tem como objetivo resguardar os direitos 

de crianças e adolescentes em situações consideradas de risco em todo o mundo. 

No Brasil, o foco da atuação da organização está voltado à proteção da criança e do 

adolescente contra o abuso e a exploração sexual. 

A parceria entre a Rede Atlantica Hotels e a Childhood Brasil consiste 

em ações contínuas de conscientização de hóspedes, colaboradores, fornecedores, 

investidores e da comunidade local. Essas ações consistem na implantação do 

Código de Conduta para a Proteção de Crianças e Adolescentes contra a 

Exploração Sexual e a adoção do Manual de Procedimentos por parte dos 

colaboradores que recebem treinamentos de prevenção constantemente. Junto aos 

hóspedes, investidores, fornecedores e outros públicos relacionados, além de ações 

de conscientização, a divulgação da causa social tem o intuito de angariar fundos 

para projetos apoiados pela parceira Childhood Brasil. 

Quanto à participação nas decisões do município e a convergência de 

ações entre as iniciativas públicas e privadas, a gerente do Comfort Franca ressalta 

as dificuldades encontradas por falta de representatividade do setor, carência que 

considera possível de sanar por meio da criação de um Convention and Visitors 
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Bureau, o qual poderia atuar tanto na implementação de projetos para diversificação 

do turismo local e consequente aumento da demanda dos hotéis, como representar 

os interesses dos hoteleiros junto, por exemplo, ao setor calçadista para manter ou 

promover novos eventos de grande porte. 

O Apart Hotel Franca Inn foi o único dos hotéis verificados em 2005 a 

encerrar suas atividades para se tornar edifício residencial. Na época o mesmo 

dispunha de 62 UHs e apresentava taxa de ocupação igual ao do Confort Franca, 

35%. 
Tabela 10: Comparativo 2005/2010 – Apart Hotel Franca Inn 

Apart Hotel 

Franca Inn 

Nº de UH Taxa de Ocupação Diária Média 

2005 62 35% R$ 60,00 

2010 Encerrou suas atividades 
Fonte: Elaborado pela própria autora, 2011. 

 

Uma vez apresentados os hotéis mais relevantes de Franca e sua 

relação com a cidade, entende-se como primordial para a localidade que sua rede 

hoteleira seja suficiente para melhor atender a demanda. Por sua vocação esse tipo 

de estrutura é importante para a continuidade do crescimento econômico e possível 

desenvolvimento local por meio, por exemplo, da arrecadação de tributos, como foi 

mencionado anteriormente. 

Entretanto, entende-se como fundamental a participação ativa dos 

gestores na promoção do desenvolvimento por meio de ações que vão além do 

exigido por lei. Percebe-se que a hotelaria de Franca, assim como muitas atividades 

no Brasil, enfrenta desafios diários para se manter no mercado e que por vezes 

esses contratempos demandam demasiada atenção dos gestores. 

Não se deve, porém, entender a responsabilidade de uma participação 

mais pró ativa como um custo ou função a mais. Como foi demonstrado, esse tipo 

de ação tanto pode ser utilizado na promoção do empreendimento como contribui 

para a melhoria de todo o sistema que cerca o negócio que se pretende manter. 

Em verdade, a participação responsável somente promoverá o 

empreendimento de modo duradouro e sólido se for uma ação de fato focada no 

desenvolvimento e não apenas no marketing. Não se espera, contudo que a jornada 

empreendida seja menosprezada como ferramenta para atração do público alvo. 
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Outro fator relevante diz respeito ao alcance das ações realizadas, pois 

uma empresa sozinha possui menor raio de abrangência, ou seja, os benefícios 

resultantes dessas ações responsáveis ficam restritos ao entorno do hotel.   

Por mais atrativo que possa parecer o diferencial de mercado de uma 

iniciativa socialmente responsável, o desenvolvimento regional precisa ser colocado 

como primordial, para que assim, essas ações de cooperação em prol do interesse 

comum, gerem não somente um ambiente de negócios onde a competição seja 

menos agressiva, como também prolongue os efeitos dessa ação. 

Vários gestores entrevistados demonstraram sua preocupação com o 

meio ambiente e alguns com a população local, todas as atitudes responsáveis são 

louváveis, principalmente quando a causa que se procura defender atende as 

necessidades locais e não apenas aos anseios de discursos já há muito 

desgastados e sem grandes evoluções no campo das ações efetivas. 

Considera-se assim que a rede hoteleira local buscou no período 

analisado, promover o desenvolvimento, mesmo que em meio a turbulências do 

mercado. Porém, será fundamental, tanto como força política quanto para otimizar 

os efeitos em prol das causas defendidas, que ocorra a união dos gestores e 

aprimoramento dos trabalhos já realizados. 

A cidade de Franca apresenta um potencial enorme que pode ser 

explorado pela hotelaria local e assim contribuir para um maior desenvolvimento 

regional, mas para isso é necessária a participação ativa de todos os atores 

envolvidos, e os gestores representam apenas um deles. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Os meios de hospedagem sempre fizeram parte da história de Franca 

e sua importância para o desenvolvimento local ganha contornos diversos conforme 

as necessidades da própria localidade. 

Na análise realizada, percebeu-se que a rede hoteleira de Franca 

mantém a característica de suporte aos viajantes que vêm à cidade a negócios 

como nos tempos de sua fundação. Fato que salienta sua contribuição para a 

movimentação financeira local. Entretanto, esse setor tem se mostrado capaz de 

auxiliar na promoção do desenvolvimento local com mais do que a simples 

prestação dos serviços de hospedagem. 

Verificou-se que os hoteleiros francanos têm diversificado seus 

serviços prestados, principalmente através captação de eventos, e investido em 

áreas complementares, como o departamento de Alimentos e Bebidas, de forma a 

melhorar a competitividade de seus negócios, o que aumenta a participação dos 

meios de hospedagem no quadro geral da economia local. 

Entre as muitas formas de contribuição para o desenvolvimento 

econômico de Franca, pode se citar a geração de empregos, a arrecadação do ISS, 

suporte aos negócios através da hospedagem, prestação de serviços relacionados a 

eventos e sua captação. 

Além disso, o setor hoteleiro demonstrou, a partir da concepção de 

seus gestores, estar preocupado com as novas demandas que visam ao processo 

de desenvolvimento. Observou-se que a maioria dos hotéis pesquisados já adota 

algum tipo de procedimento responsável, seja no que concerne aos aspectos sociais 

ou ambientais. 

No entanto, apesar das iniciativas positivas verificadas, a maioria dos 

resultados mensuráveis se limita apenas ao próprio hotel e se concentra em causas 

populares como a questão da reciclagem e do consumo excessivo de recursos 

hídricos. Com relação às causas sociais, pode se dizer que o empenho verificado é 

reflexo do que vem sendo historicamente retratado no mundo. 

As observações aqui explanadas buscam contribuir de modo positivo 

para as já importantes iniciativas dos empresários locais que, mesmo com todas as 
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oscilações de mercado, têm buscado efetivar sua participação no desenvolvimento 

local. 

Um dos aspectos verificados e que poderiam ser mais bem explorados 

refere-se ao fato de que ainda não há por parte dos hoteleiros a utilização efetiva 

das ações responsáveis como instrumento de marketing, fato que poderia tanto 

aumentar os resultados das próprias ações, através do aumento de adeptos às 

práticas, como ampliar a competitividade desses hotéis, uma vez que a imagem de 

empresa responsável vem ganhando cada vez mais valor junto ao mercado. 

Outro fator verificado e que tem prejudicado o desempenho do setor é 

a falta de representatividade política. A criação de um órgão representativo se faz 

necessária à medida que canalizaria os esforços para se atingir objetivos de 

importância comum e capaz de favorecer a região como um todo. 

Além disso, o escasso empenho na convergência de ações entre os 

próprios empresários na busca pelo desenvolvimento local diminui o raio de alcance 

das práticas responsáveis, limitando os benefícios ao entorno dos hotéis ou aqueles 

diretamente ligados às empresas. 

Ainda que as iniciativas adotadas sejam um começo importante, estão 

longe de influenciar significativamente o desenvolvimento local, se permanecerem 

desvinculadas do objetivo maior da empresa e isolada do restante do setor hoteleiro. 

Entende-se ainda que, em razão dos diversos problemas sociais 

possíveis de se detectar em uma cidade do porte de Franca, seria conveniente que 

houvesse também a diversificação das ações responsáveis a serem adotadas, 

priorizando as necessidades locais e não se atendo somente a generalização das 

exigências legais e focando nas peculiaridades da localidade em questão. 

Conclui-se assim que os gestores da rede hoteleira francana obteriam 

maior êxito se empregassem seu poder e influência de forma conjunta, com vista ao 

desenvolvimento local, todos os atores (gestores,população e governo) trabalhando 

juntos em prol do desenvolvimento com ações responsáveis. 
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ANEXO – Modelo de Entrevista para os Gestores dos Hotéis 
 
1 - Na época da inauguração do hotel, quais eram as expectativas de consolidação e 
crescimento do negócio? 
 
2 - Essas expectativas se concretizaram? O modo como isso ocorreu foi dentro do 
esperado, ou houve maiores dificuldades ou facilidades? 
 
3 - Quanto à estrutura física escolhida na época da inauguração: 
Por que foi feita essa escolha? 
Foi realizado um plano de instalação visando futuras ampliações? 
Foram realizadas ampliações, reformas, ou reestruturações para deficientes no 
decorrer do tempo? 
Qual o investimento realizado para essa finalidade? 
 
4 - Quais os reflexos da economia nos últimos 05 anos no mercado hoteleiro 
francano? 
 
5 - Os efeitos de alta e baixa temporada são sentidos no hotel? Afetam 
demasiadamente o fluxo de caixa do empreendimento? Quais medidas são tomadas 
para minimizar a variação? 
 
6 - O hotel participa de algum programa voltado ao desenvolvimento local? 
 
7 - Quais as preocupações extras com seus efeitos sobre aspectos como: 
Quantidade de lixo produzida? 
Reciclagem? 
Consumo de água? 
Prostituição? 
Responsabilidade social? 
Participação nas decisões do município? 
 
8 - Em que pontos poderia haver convergência de ações entre a prefeitura e a rede 
hoteleira visando o desenvolvimento local na sua opinião? 
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