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“O Turismo é uma universidade em que o 
aluno nunca se gradua, é um templo onde 
o suplicante cultua, mas nunca vislumbra 
a imagem de sua veneração, é uma 
viagem com destino sempre à frente, mas 
jamais atingido. Haverá sempre 
discípulos, sempre contempladores, 
sempre errantes aventureiros.” 

                 
Lord Curzon (1859-1925)                 

Governador-geral da Índia 
 
 



RESUMO 
 
 
 
A atividade turística deve ser analisada como um conjunto de amplas relações, 
apresentando interação com os ambientes econômico, jurídico, social, político, 
ecológico, tecnológico entre outros. O turismo está inserido no setor terciário da 
economia e seu efeito multiplicador compreende um imenso número de empresas, 
atuando direta e indiretamente no seu desenvolvimento. Quando bem planejado é 
gerador de emprego e riqueza, é via de intercâmbio cultural, é caminho para a 
conservação das belezas naturais e culturais e é gerador de mudanças sociais 
positivas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o que falta a cidade de Franca 
para desenvolver o turismo de negócios e como essa atividade pode contribuir para 
o desenvolvimento econômico local do município. Com a pesquisa buscou-se 
identificar qual a razão que faz com que a cidade de Franca tendo capacidade para 
desenvolver o turismo de negócios, devido a sua característica econômica voltada 
para o setor coureiro-calçadista ainda não o faz de forma organizada e planejada. 
Buscou-se ainda identificar as possibilidades de se explorar o turismo de negócios 
como atividade econômica a fim de promover o crescimento e o desenvolvimento 
local através do estudo das características econômicas de Franca. A pesquisa teve 
como objetivos específicos a análise do potencial e infra-estrutura básica, de apoio e 
turística existentes na cidade verificando as condições para se desenvolver o 
turismo de negócios de acordo com as características do mesmo. Optou-se ainda 
por fazer uma pesquisa com o poder público buscando informações sobre como o 
mesmo incentiva o desenvolvimento do turismo de negócios e como participa desse 
processo, se existe controle de visitação de turistas a negócios na cidade 
juntamente com a consciência dos benefícios que a atividade turística gera para a 
localidade receptora. Buscou-se ainda informações junto a iniciativa privada com a 
finalidade de identificar se existe turistas motivados por negócios que visitam 
Franca, se a cidade possui potencial para atração de turistas, o que esses órgãos 
fazem para atrair e manter os turistas mais tempo no município e se existe controle e 
cálculo de média de gasto do turista na cidade. A metodologia utilizada foi num 
primeiro momento a pesquisa bibliográfica como base teórica com autores e 
estudiosos que discorrem sobre o tema proposto e análise da infra-estrutura básica, 
de apoio e turística existente na cidade de Franca através de pesquisa em dados 
secundários realizada junto ao Inventário Turístico do Município de Franca; em 
seguida foi realizada uma pesquisa qualitativa de campo através de entrevistas com 
gestores do poder público e da iniciativa privada. De acordo com os resultados 
alcançados foi possível analisar que Franca possui potencial e capacidade para 
desenvolver o turismo de negócios, no entanto falta a cidade maior comunicação 
entre poder público e iniciativa privada, controle de visitação, investimento em infra-
estrutura com opções de lazer e entretenimento, falta ainda um aeroporto que opere 
vôos regulares e um pavilhão para realização de eventos de negócios. 
 
Palavras-chave: turismo de negócios; desenvolvimento local; Franca; indústria 
coureiro-calçadista. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The tourist activity should be seen as a set of extensive relationships, interact with 
environments presenting economic, judiciary, social, political, ecological, 
technological and others. Tourism is inserted into the tertiary sector of the economy 
and its multiplier effect comprises a large number of companies, working directly and 
indirectly in its development. When well planned generates employment and wealth 
is through cultural exchange is the way to the conservation of natural beauty and 
cultural and generates positive social change. This research aims to analyze what is 
missing in the city of Franca to develop business tourism and how this activity may 
contribute to local economic development in the municipality. With the research 
sought to identify the reason that causes the city of Franca has the capacity to 
develop business tourism, due to its characteristic economic turned to the leather 
footwear industry have note is organized an planned. We sought to identify 
opportunities to exploit the business tourism as an economic activity to promote the 
growth and development through the study of local economic characteristics of 
Franca. The research aimed to specific analysis of the potential and basic 
infrastructure, and support tourism in the city by checking the conditions for 
developing tourism business in accordance with the characteristics of it.  We decided 
also to do a survey of the public seeking information on how it encourages the 
development of business tourism and as part of this process, if there is control of 
visitation of tourists in town on business together with an awareness of the benefits 
tourism generates for the receiving location. It also sought information from the 
private sector in order to identify whether there is motivated by business tourists who 
visit Franca, if the city has the potential to attract tourists, what these agencies do to 
attract and keep tourists in town longer and whether there is control and calculation 
of average spending of tourists in town. The methodology was initially based on the 
theoretical literature with authors and scholars that discuss the proposed topic and 
analysis of basic infrastructure, support and existing tourism in the city of Franca 
through research conducted with secondary data to the Inventory Tour of the city of 
Franca; then a search was conducted through qualitative field interviews with 
managers of public and private sector. According to the results achieved parse that 
France has the potential and ability to develop business tourism, but lacks the 
increased communication between city government and private control, visitation, 
investment in infrastructure with leisure and entertainment, there is still an airport 
operates regular flights and a hall for holding business events 
 
 
 
 
 
 
Keywords: business tourism; local development; Franca, leather and shoe industry. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O turismo é considerado um dos principais setores econômicos do 

mundo. É uma atividade de grande efeito multiplicador podendo repercutir em 

outros setores da atividade econômica, provocando uma reação em cadeia, 

gerando conseqüências no emprego, renda, comércio, indústria e prestação de 

serviço. 

O turismo tem um papel muito importante na conservação do 

meio natural e no desenvolvimento cultural das comunidades, pois em muitas 

regiões é a única atividade econômica que pode aliar geração de renda e 

emprego com a conservação do meio natural e faz com que o contato dos 

visitantes com a população local contribua para o desenvolvimento cultural de 

ambos os grupos. 

A atividade turística deve ser entendida pelo deslocamento de 

pessoas, de uma região à outra, por um tempo limitado, com o objetivo de 

satisfazer uma ou mais necessidades, retornando posteriormente ao seu local 

de origem. 

A Organização Mundial de Turismo determina que este 

deslocamento faz-se para lugar não coincidente com a residência habitual, por 

um período de 24 horas ou mais, sem o objetivo de exercer atividade 

remunerada. Observa-se, porém, a existência de turistas que fogem ás regras 

como turistas de negócios, eventos ou excursionistas. 

Para que uma localidade desenvolva a atividade turística é 

necessário que a mesma disponha de recursos para atrair e manter esse 

turista por um dado período e que o mesmo satisfaça suas necessidades. 

Esses recursos são chamados de oferta turística, ou seja, o conjunto de bens e 

serviços que são oferecidos ao consumo do turista (BENI, 2001). 

A cidade de Franca, localizada no Nordeste do Estado de São 

Paulo, muito embora não seja dotada de atrativos naturais capazes de 

fomentar o desenvolvimento do turismo voltado para a natureza, evidencia, em 

compensação, em razão da movimentação dos negócios em torno da atividade 

coureiro-calçadista, considerável possibilidade e potencial capacidade para 

impulsionar o turismo de negócios.  
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O município possui aproximadamente 330.938 habitantes (IBGE, 

2009) e por suas características econômicas, tendo como objeto de análise o 

poder de atração do setor coureiro-calçadista, buscou-se identificar se a cidade 

possui potencial para desenvolver o turismo de negócios. 

O presente estudo procura analisar o que falta a cidade de Franca 

para desenvolver o turismo de negócios e como a atividade pode contribuir 

para o desenvolvimento econômico local. 

A pesquisa foi realizada com representantes do poder público e 

da iniciativa privada a fim de entender como esses órgãos e empresas 

analisam o desenvolvimento do turismo, como incentivam o desenvolvimento 

do turismo de negócios na cidade de Franca e como participam desse 

processo, se existe controle de visitação de turistas a negócios na cidade 

juntamente com a consciência dos benefícios que a atividade turística gera 

para a localidade receptora, procurou-se ainda levantar informações se existe 

turistas motivados por negócios que visitam Franca, se a cidade possui 

potencial para atração de turistas, o que é feito para atrair e manter os turistas 

mais tempo no município e se existe infra-estrutura adequada para recebê-los.  

A metodologia utilizada se dividiu em duas fases: no primeiro 

momento foi utilizada a pesquisa bibliográfica como base teórica constituída 

por livros, artigos, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

relacionados a turismo, desenvolvimento local, turismo de negócios, 

desenvolvimento econômico, além de pesquisas em jornais, revistas 

especializadas e internet. No segundo momento foi utilizada a pesquisa 

qualitativa de caráter descritivo realizada durante os quatro primeiros meses de 

2010, envolvendo pesquisa de campo com aplicação de questionários e 

entrevistas com os gestores locais – iniciativa privada (hotéis, agências de 

turismo, Convention & Visitors Bureau, Sindicato da Indústria, Shopping do 

Calçado e organizadores das feiras FENAFIC – Feira Internacional de Couros, 

Máquinas e Componentes e FCA – Feira de Calçados e Acessórios) e poder 

público (Secretaria de Turismo, COMTUR – Conselho Municipal de Turismo -, 

Departamento de Cultura, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas) e pesquisa quantitativa com dados secundários através 

do Diagnóstico Turístico de Franca analisando a infra-estrutura básica, de 

apoio e turística já existente no município. 
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A justificativa desse trabalho é identificar qual o motivo que faz 

com que a cidade de Franca tendo capacidade para desenvolver o turismo de 

negócios e propiciar o desenvolvimento econômico local do município através 

desse segmento da atividade turística ainda não o faz de forma estruturada e 

organizada. 

Dessa forma, e para uma melhor análise dos dados, o trabalho foi 

dividido em cinco capítulos, sendo apresentados o conteúdo de cada um a 

seguir. 

O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre os conceitos 

e definições dos termos turismo e turista. Aborda ainda as classificações e os 

tipos de turismo, a fim de entender as características dos locais onde a 

atividade se desenvolve para então segmentar o tipo de turismo podendo ser 

realizado nas destinações. A compreensão da atividade para então identificar 

como a localidade deve estar preparada para receber e alojar os turistas de 

forma que satisfaça suas necessidades, para isso é feita uma análise da oferta 

turística. Por fim o capítulo estuda o turismo de negócios e suas características, 

considerando-o um segmento da atividade turística e analisando os benefícios 

que o mesmo gera para as localidades. 

O capítulo dois aborda o estudo de turismo e desenvolvimento 

local, analisa a indústria do turismo, os impactos positivos e negativos da 

atividade para as localidades e a atividade turística como fator para o 

desenvolvimento local. O objetivo desse estudo é entender como a atividade 

turística pode contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico local 

e quais são os benefícios gerados por ela quando desenvolvido de forma 

planejada e organizada. 

O terceiro capítulo retrata a cidade de Franca e suas 

características gerais e econômicas a fim de identificar como a economia da 

cidade pode influenciar para o desenvolvimento do turismo de negócios no 

município. Observou-se ainda como o turismo de negócios na cidade de 

Franca pode propiciar o desenvolvimento do turismo regional tendo nas 

cidades da região administrativa e algumas cidades mineiras opções para o 

turismo de lazer. O capítulo aborda também a oferta turística existente na 

cidade de Franca. 
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O quarto capítulo apresenta o turismo de negócios na cidade de 

Franca fazendo a análise das respostas dos entrevistados com o intuito de 

responder os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

O quinto capítulo se destina às considerações finais. 

Através da análise dos resultados foi possível identificar que a 

cidade de Franca não possui atrativos relevantes para a atração de turistas 

voltados a lazer ou em busca de maior contato com a natureza, porém através 

de sua economia, principalmente voltada para a produção e comercialização de 

calçado é possível identificar na cidade uma demanda motivada por negócios 

que permanece por um curto período de duração na cidade, dessa forma o 

produto turístico existente na cidade de Franca serve principalmente para 

atender as necessidades desse turista, por outro lado a localidade ainda sofre 

pela inexistência de recursos básicos para a atração do turista de lazer ou 

mesmo para propiciar uma maior permanência do turista de negócios. Falta 

ainda a cidade um aeroporto em funcionamento, um pavilhão para a realização 

de eventos maiores, principalmente eventos de negócios, maior comunicação e 

envolvimento entre poder público e iniciativa privada e ações que possibilitem 

maior organização do turismo de negócios para que o mesmo possa contribuir 

efetivamente com o desenvolvimento econômico local. 
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1 TURISMO, CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
1.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE TURISMO E TURISTA 

 

 

Os conceitos e as definições de turismo variam de acordo com os 

autores e geram uma série de debates, principalmente no meio acadêmico. O 

que se pode perceber é que é dada uma definição a cada momento sempre 

ligada aos diferentes aspectos que englobam a atividade. 

O turismo é considerado na atualidade como uma atividade 

econômica de importância global, e por isso a necessidade de entendê-lo 

melhor e conhecer os elementos que o compõem.  

A atividade turística pertence ao setor terciário e consiste em um 

conjunto de serviços que são oferecidos e vendidos aos turistas. Esses 

serviços estão interligados de tal forma que a ausência de um deles dificulta ou 

inviabiliza a oferta, venda ou a prestação de todos os outros.  

A maior diferença desse setor é que a atividade turística não se 

realiza na distribuição do produto, pois é o consumidor quem se desloca até o 

local de produção da oferta, ou seja, para poder consumir o produto turístico ao 

qual comprou, o turista precisa se deslocar até ele, utilizando assim os serviços 

de transporte, além disso, para poder permanecer tempo suficiente na 

localidade para aproveitar o que a mesma tem a lhe oferecer irá necessitar de 

hospedagem, alimentação, entretenimento, produtos esses que compõem a 

oferta turística. 

Uma das primeiras definições de turismo foi dada em sala de aula 

por Guyer em 1905 e é descrita pelo professor Luiz Fernando Jiménez G. 

como: 
turismo no sentido moderno da palavra, é um fenômeno dos tempos 
atuais, baseado na crescente necessidade de recuperação e 
mudança de ambiente, no conhecimento e na apreciação da beleza 
de cenários, no gozo do contato com a natureza e é, em particular, 
produto da crescente fusão das nações e países da sociedade 
humana, como resultado do desenvolvimento do comércio, da 
indústria e dos mercados e do aperfeiçoamento dos meios de 
transporte (apud ACERENZA, 2002, p. 31). 
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Beni (2001, p. 34) identifica no campo acadêmico, nas empresas 

e nos órgãos governamentais três tendências para a definição de turismo: a 

econômica, a técnica e a holística. 

Segundo as definições econômicas propostas por Beni, a mais 

antiga das indicações conceituais é atribuída ao economista Herman Von 

Schullern em 1910 que compreende turismo como:  
a soma das operações, principalmente de natureza econômica, que 
estão diretamente relacionadas com a entrada, permanência e 
deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, 
cidade ou região (apud Beni, 2001, p. 34). 
 

Glucksmann e Benscheidt (apud ANDRADE, 2000, p. 34), da 

Escola de Berlim, conhecida por seus trabalhos publicados, afirmam que o 

turismo é uma ocupação de espaço, por pessoas que se deslocam para uma 

localidade onde não possuem residência fixa. 

Anos mais tarde, outro economista, Edmond Picard (apud 

ANDRADE, 2000, p. 33), professor da Universidade de Bruxelas analisa o 

turismo como tendo a função de importar divisas de outros países, o autor diz 

ainda que o impacto da atividade está nas conseqüências que as despesas dos 

turistas podem gerar para os diferentes setores da economia e, em especial 

para os proprietários e gerentes de hotéis. 

Esse autor analisa o efeito econômico que o desenvolvimento da 

atividade turística gera para a localidade, beneficiando não somente os 

envolvidos diretamente com a atividade, como também aqueles que atuam 

indiretamente no setor, porém iremos abordar esse assunto mais adiante.  

A definição do Departamento Australiano de Turismo e Recreação 

de 1975 analisa o turismo como uma grande indústria nacionalmente 

identificável. Compreende um amplo corte transversal de atividades 

componentes, incluindo serviços de transporte, alojamento, recreação, 

alimentação e outros (BENI, 2001, p. 34). 

Robert McIntosh (apud BENI, 2001, p. 34) analisa o turismo por 

um aspecto qualitativo, “definido como a ciência, a arte e a atividade de atrair e 

transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e 

desejos”. 

Outra definição que trás os efeitos qualitativos do turismo é dada 

por Mathieson e Wall (apud OMT, 2001, p. 38) o qual classificam o turismo 
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como o movimento de pessoas por tempo determinado, por período inferior a 

12 meses para destinos diferentes do seu local de residência e trabalho 

permanente, em que as atividades empreendidas durante a sua permanência e 

as facilidades são criadas para satisfazer as necessidades dos turistas. 

Outro conceito econômico de turismo basea-se no fato de que o 

viajante gasta dinheiro no destino visitado, o qual é ganho fora de tal localidade 

ou de tal país, sendo assim, o turismo representa uma injeção externa de 

riqueza e receitas consideráveis para a área que recebe o turista (LICKORISH; 

JENKINS, 2000). 

Seguindo ainda as definições sob o pensamento de Beni, outro 

aspecto aborda as conceituações técnicas, porém com elas surgiram à 

necessidade de definir o termo turista, tendo em vista que desde a década de 

1930 as organizações governamentais e empresas de turismo vinham tentando 

controlar o tamanho do mercado turístico e por esse motivo, a fim de distingui-

lo de outros viajantes deu-se tal necessidade, no entanto, esse assunto será 

abordado no momento em que discutirmos sobre as definições do termo turista. 

Ainda abordando as definições técnicas, essa parece ser a 

definição mais condizente com as características do fenômeno:  
turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos 
deslocamentos, transportes, alojamentos, alimentação, circulação de 
produtos típicos, atividades relacionadas aos movimentos culturais, 
visitas, lazer e entretenimento (ANDRADE, 2000, p. 38). 
 

As definições holísticas procuram abranger a essência total do 

assunto. Os professores suíços Hunziker e Krapf em 1942 definiram turismo 

como a soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da 

permanência de não-residentes, na medida em que não leva a residência 

permanente e não está relacionada a nenhuma atividade remunerada (apud 

BENI, 2001, p. 36). 

Mais tarde os mesmos autores complementam sua definição 

classificando o turismo como o conjunto de inter-relações e dos fenômenos que 

se produzem como conseqüências de viagens e estadas de forasteiros, sempre 

que delas não resulte um assentamento permanente, ou seja, não exista a 

intenção de moradia, nem que eles se vinculem a alguma atividade produtiva. 

Para Jafar Jafari o turismo pode ser classificado como o estudo 

do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas 
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necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os 

ambientes físico, econômico e sócio-cultural da área receptora (apud BENI, 

2001, p. 36). 

O que se pode observar, é que independente da época, as 

definições de turismo são muito semelhantes, se referem na maioria das vezes 

a deslocamento de pessoas, que saem de sua residência habitual por variados 

motivos buscando a satisfação de suas necessidades, e nesse sentido utilizam 

de serviços de transporte, hospedagem, alimentação. Porém não são todos os 

autores que aceitam as viagens motivadas por trabalho, conhecidas como 

turismo de negócios como sendo um segmento da atividade turística. 

Segundo a definição de Burkart e Medlik o turismo é considerado 

um fenômeno que acontece por meio de visitas temporárias (ou estadas fora 

de casa) fora do local de residência permanente por qualquer motivo que não 

seja uma ocupação remunerada no local visitado (apud LICKORISH; JENKINS, 

2000, p. 50). 

De acordo com essa definição os conceitos como visitas fora do 

local de residência por qualquer motivo que não seja uma ocupação 

remunerada deixa de fora as viagens motivadas a negócios que são 

consideradas como conceitos modernos de turismo e será trabalhada nesse 

estudo como viagens integrantes dos segmentos de turismo e que 

movimentam assim como qualquer outro tipo de viagem a economia local e os 

serviços oferecidos aos turistas. 

Outra definição parecida com a citada acima é a de Oscar de La 

Torre (1992) que afirma que o turismo é: 
um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, saem de seu local de residência habitual para outro no qual 
não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada (DE LA 
TORRE, 1992, p. 19). 
 

Apesar de alguns autores não considerarem viagens a negócios 

como turismo, este trabalho enfatiza esse tipo de viagem como turística, pois 

entende que o turista a negócios se desloca de sua residência habitual para 

outra localidade, utiliza os serviços de transporte, hospedagem e alimentação e 

no seu tempo livre, assim como qualquer outro turista aproveita do lazer e 

entretenimento que a cidade receptora tem a oferecer. 
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Os autores Schwink e Arthur Bormann (apud ANDRADE, 2000, p. 

35) classificam as viagens a trabalho como turísticas, pois apontam o turismo 

como o movimento de pessoas que abandonam, temporariamente, o local de 

sua residência habitual, motivadas por algo relacionado com o espírito, o corpo 

e a profissão.  

Sendo assim, esse trabalho aborda e estuda o turismo de acordo 

com a definição da OMT – Organização Mundial de Turismo dada em 1994 que 

une todos os pontos positivos das definições citadas acima e por sua vez o 

caracteriza de tal forma: 
o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante 
suas viagens e estadas a lugares diferentes a seu entorno habitual, 
por um período consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de 
lazer, negócios ou outras (OMT, 2001, p. 38). 
 

Essa definição é considerada ampla e flexível, pois concretiza as 

características mais marcantes da atividade turística que são: introdução de 

elementos motivadores de viagem como lazer, negócios e outros; a viagem 

podendo ser realizada durante o período de um ano, que é considerado amplo, 

se comparado aos prazos de vistos consulares dado aos turistas que 

normalmente são de três e seis meses; delimitação da atividade desenvolvida 

antes e durante o período da estada e localização da atividade turística 

realizada fora de sua residência habitual (OMT, 2001, p. 38). 

A maioria das definições destacam os elementos do turismo da 

seguinte forma: existe movimentação física dos turistas, através do que as 

definições consideram como deslocamento para um lugar fora de sua 

residência habitual; a permanência no destino escolhido deve ser por um 

determinado período de tempo; o turismo acontece tanto durante a viagem ao 

destino escolhido como durante a permanência no mesmo; independente do 

motivo da viagem os serviços e produtos turísticos são oferecidos para 

satisfazer as necessidades dos turistas. 

Dentre a terminologia é necessário destacar também as 

definições sobre o termo turista, como foi abordado acima, quando tratamos 

das definições de turismo sob a ótica técnica, assim como o termo turismo, 

existem algumas denominações diferentes para aquele que sai de sua 

residência por variados motivos indo para outra localidade. As denominações 

são classificadas em: viajante, visitante, excursionista e turista. 
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A maioria dos viajantes ligados ao turismo são descritos como 

visitantes. Dessa forma o termo visitante é dividido em duas categorias: turistas 

que são os visitantes que passam a noite no local e visitantes de um dia, 

também conhecidos como excursionistas. 

A definição de turista abordada pela Organização Mundial de 

Turismo – OMT é: 
visitante temporário, proveniente de um país estrangeiro, que 
permanece no país por mais de 24 horas e menos de três meses, por 
qualquer razão, exceção feita de trabalho (BARRETO, 2003, p. 25). 
 

O termo visitante pode ser caracterizado por qualquer pessoa que 

viaje para um lugar diferente de onde resida, por menos de 12 meses, e cujo o 

objetivo principal da viagem não seja o exercício de uma atividade remunerada 

no local visitado (LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 51). 

Oliveira (2002, p. 34) diz que os visitantes são classificados em 

dois tipos: os turistas e os excursionistas. 

De acordo com Beni (2001, p. 35) turistas e excursionistas podem 

ser definidos da seguinte forma: turistas são visitantes temporários que 

permanecem pelo menos 24 horas no país visitado, cuja finalidade da viagem 

pode ser classificada como lazer (recreação, férias, saúde, estudo, religião e 

esporte), negócios, família, missões e conferências e o excursionista que são 

visitantes temporários que permanecem menos de 24 horas no país visitado 

(incluindo viajantes de cruzeiros marítimos). 

A OMT – Organização Mundial de Turismo (2001, p. 40) define 

viajante como qualquer pessoa que viaje entre dois ou mais países ou entre 

duas ou mais localidades em seu país de residência permanente. Para ela os 

visitantes são todos os tipos de viajantes relacionados ao turismo. 

Para efeitos estatísticos, o termo visitante caracteriza a pessoa 

que visita um país diferente daquele em que reside, por qualquer motivo, e que 

nele não exerça nenhuma atividade remunerada, incluindo os turistas e os 

excursionistas. 
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Figura 1 - Sistema de estatísticas do turismo 
Fonte: OMT, 2001, p. 41. 
 

De acordo com os tipos de turismo, os visitantes podem ser 

classificados como: visitantes internacionais, sendo toda pessoa que viaja por 

período inferior a um ano, para país diferente daquele em que possui 

residência fixa, e cujo objetivo principal da viagem não seja exercer atividade 

remunerada no país visitado e visitantes internos, aqueles que residem em um 

país e que viaja por um período inferior a um ano, para outro lugar diferente 

daquele em que possua residência fixa e cujo motivo principal da viagem não 

seja exercer atividade remunerada. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Sistema dos visitantes internacionais 
Fonte: OMT, 2001, p. 41. 
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Figura 3 - Sistema dos visitantes internos 
Fonte: OMT, 2001, p. 41. 
 
A primeira conceituação do termo turista data de 1936 e foi 

elaborada pelo Comitê de Peritos em Estatística da Liga das Nações, após 

alguns estudos apressados, decidiram denominar turistas como as pessoas 

que viajam a recreio ou por motivos de família, saúde e outros que não gerem 

relações de residência no receptivo ao qual se dirigem, as pessoas que se 

dirigem a reuniões, congressos, simpósios, seminários ou viajam em caráter de 

prestação de serviços (científicos, administrativos, diplomáticos, religiosos, 

esportivos e outros de natureza diversificada) com duração determinada, as 

pessoas que viajam a negócios, com prévia programação de retorno à 

residência habitual e as pessoas que participam de cruzeiros marítimos, 

mesmo que a duração de sua estada no receptivo seja inferior a 24 horas. 

Essas definições foram consideradas vagas e elásticas e as 

interpretações tendenciosas e por essa razão não foram bem aceitas. 

Esse trabalho entende turista de acordo com a definição dada 

pela ONU - Organização das Nações Unidas na Conferência sobre Facilidades 

Alfandegárias para o Turismo em 1954, quando turista foi definido como: 
toda pessoa, sem distinção de raça, sexo, língua e religião, que 
ingresse no território de um Estado contratante diverso daquele em 
que tem residência habitual e nele permaneça pelo prazo mínimo de 
24 horas e máximo de seis meses, no transcorrer de um período de 
12 meses, com finalidade de turismo, recreio, esporte, saúde, motivos 
familiares, estudos, peregrinações religiosas ou negócios, mais sem 
propósito de imigração (apud, ANDRADE, 2000, p. 42). 
 

Em 1963, nove anos após a Conferência sobre Facilidades 

Alfandegárias para o Turismo, também sob patrocínio da ONU - Organização 

das Nações Unidas, outra Conferência, dessa vez sobre Viagens Internacionais 

e Turismo, reunida em Roma, reafirmou os conceitos formulados em 1954 e 

substituiu a expressão turista pelo termo visitante, com a finalidade de propiciar 

maior elasticidade dos critérios estatísticos a serem aplicados. 
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Destaca-se que independente das definições, ambas tratam os 

termos turismo e turista com alguns pontos em comum, como: para que haja a 

realização da atividade turística deve haver deslocamento pessoal à localidade 

diversa da cidade onde o visitante possui residência fixa ou habitual; para ser 

considerado turista, o visitante deve permanecer mais de 24 horas no receptivo 

de sua escolha, deve utilizar os serviços de transporte, hospedagem, 

alimentação. 

Sendo assim, pode-se definir turista como sendo a pessoa que, 

livre e espontaneamente, por período limitado, viaja para fora do local de sua 

residência habitual, a fim de exercer ações que, por sua natureza e pelo 

conjunto das relações delas decorrentes, classificam-se em alguns dos tipos, 

das modalidades e das formas de turismo (ANDRADE, 2000, p. 43). 

O excursionista é a denominação utilizada para aquele que viaja e 

permanece menos de 24 horas no receptivo ou localidade que não seja o de 

sua residência fixa ou habitual, com as mesmas finalidades que caracterizam o 

turista, mas sem pernoitar no local visitado, usa-se o termo excursionista ou 

visitante de um dia. Porém esse tipo de turista que visita a localidade por um 

dia dificilmente utiliza meio de transporte, hospedagem e alimentação que seja 

considerável para movimentar a renda do receptivo comparado aos gastos do 

visitante que pernoita, como o turista. 

Esse trabalho estuda e aborda os termos turismo e turista de 

negócios como um segmento da atividade turística de acordo com as 

definições da OMT – Organização Mundial de Turismo que aceita viagem a 

negócios como turística e da ONU – Organização das Nações Unidas que 

também aceita como motivação as viagens feitas a negócios. Esse segmento 

da atividade turística pode propiciar ao local onde se é desenvolvido tanto 

impactos positivos como negativos. Deve-se considerar que mesmo a 

negócios, os hóspedes e visitantes podem ter momentos de lazer, de acordo 

com suas preferências pessoais, suas posses, suas necessidades e suas 

programações de viagens. 

 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO E OS TIPOS DE TURISMO 
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Através do estudo do turismo é importante considerarmos as 

terminologias e classificações que compõem essa atividade, para que haja uma 

organização na compreensão desse tema, é preciso estar consciente de que 

essas terminologias variam bastante de acordo com os diferentes autores que 

utilizam várias denominações como classificação, forma, modalidades e tipos 

para explicarem o turismo. 

Segundo Andrade (2000) 
“a sistemática da classificação do turismo tem como resultado a 
necessidade de um mínimo de organização indispensável na 
terminologia designativa e na distribuição administrativa dos recursos 
à disposição dos empresários, dos profissionais do setor e dos 
turistas” (ANDRADE, 2000, p. 47). 
 

Há uma grande gama de razões para viajar, em geral a negócios 

ou a lazer, por motivos educacionais, de saúde e religiosos também são 

importantes geradores de viagens. Existe ainda uma variedade crescente 

quanto aos motivos das viagens e aos tipos de destinos disponíveis. De acordo 

com a definição de turismo, pode-se englobar pessoas que viajam dentro do 

próprio país e para o exterior, existindo assim uma distinção entre viagens 

domésticas e internacionais. 

A OMT – Organização Mundial de Turismo (2001, p. 41) classifica 

o turismo de acordo com o lugar de origem e de destino, assim distingue da 

seguinte forma: turismo doméstico, praticado por residentes que visitam o seu 

próprio país; turismo receptivo, praticado por não residentes originários de 

outro país e turismo emissor, praticados por residentes de um país visitando 

outro diferente daquele que possuem residência fixa. Essas três formas de 

turismo podem combinar com outras duas, são elas: turismo interior que 

engloba o turismo doméstico e receptivo, o turismo nacional que engloba o 

turismo doméstico e emissor e o turismo internacional que engloba o turismo 

emissor e receptivo. 

Ignarra (2001, p. 27) diz que o turismo é classificado de acordo 

com o fluxo turístico, sendo: turismo emissivo, o fluxo de saída de turistas que 

residem em uma localidade e turismo receptivo, o fluxo de entrada de turistas 

em uma localidade. Dessa forma, a amplitude das viagens pode ser: local, 

quando acontece entre os municípios vizinhos; regional, quando acontece em 
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locais em torno de 200 a 300 km de distância da residência do turista; 

doméstico, quando acontece dentro do país de residência do turista e 

internacional, quando acontece fora do país de residência do turista. 

Dessa forma, para que haja um melhor entendimento, pode-se 

considerar a classificação do turismo como: turismo emissivo, localidade que 

por suas características envia seus moradores, aqui chamados de turistas para 

visitar outros destinos por variados motivos e turismo receptivo, localidade que 

por suas características tem o poder de atração de turistas e recebe os 

mesmos oferecendo produtos e serviços que atendam as mais variadas 

motivações e necessidades. 

Sendo assim, a cidade de Franca, através do desenvolvimento do 

turismo de negócios pode ser considerada uma cidade de turismo receptivo e 

por não possuir atrativos com considerável visão e poder de atração para o 

lazer, ao mesmo tempo, pode ser também considerada uma cidade de turismo 

emissivo. 

Andrade (2000) considera que a classificação do turismo nasceu 

de uma maneira elitista, que demonstram elementos socioeconômicos e 

político-administrativos definidos assim: 
Turismo interno, interior, doméstico ou nacional: é o conjunto de 
atividades especializadas de natureza turística acionado, de modo 
parcial ou pleno, por habitantes de determinados países, que viajam, 
se hospedam e usufruem de serviços específicos, sem deixar o 
território nacional. 

 
Turismo externo ou ativo: é o conjunto de atividades turísticas 
exercidas por cidadãos que ultrapassam ou viajam além do território 
do país de sua residência em direção a um ou mais países 
receptivos, onde, temporariamente, consomem bens e serviços no 
atendimento de suas necessidades ou conveniências. 

 
Turismo receptivo: o turismo interno e externo diz respeito ao núcleo 
emissor dos visitantes, ou seja, do local de origem para o local de 
destino. Mas, quando o núcleo emissor é um país estrangeiro, o país 
que acolhe os visitantes é o receptivo. 

 
Turismo intermediário: é o que se realiza tanto em pólos emissores e 
receptores de reconhecimento importante, se efetua em local, região 
ou país onde os visitantes se hospedam e realizam atividades de 
natureza turística, visando ao prosseguimento de sua viagem ao 
núcleo receptor a que se destinam ou a sua residência fixa. 

 
Turismo quantitativo: como fenômeno turístico, o turismo assume 
dimensões numéricas quantitativas e volumétricas, pois supõe 
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dimensões de volume capacidade numérica de oferta e demanda 
(ANDRADE, 2000, p. 49-54). 
 

Outra maneira de se classificar o turismo é em relação as suas 

formas: turismo individual, turismo organizado, turismo social, turismo intensivo 

ou estacionário, turismo extensivo e turismo itinerante. 

Andrade (2000, p. 82-85) explica cada uma delas: o turismo 

individual, também conhecido como particular ou autofinanciado é todo o 

conjunto de atividades necessárias ao planejamento e execução de viagens, 

nessa forma de viagem não há a utilização dos serviços de agência de viagens; 

o turismo organizado que são as viagens organizadas e programadas pelas 

agências de viagens, associações, entidades de classes ou clubes; o turismo 

social é uma forma especial de viagem, hospedagem, alimentação, serviços e 

lazer organizada para pessoas de camadas sociais cuja renda, sem a ajuda de 

outras pessoas, não seria possível tal programação. 

O autor explica ainda que o turismo intensivo, estável ou 

estacionário é o conjunto de programações turísticas em que as pessoas 

permanecem hospedadas em um receptivo único, porém podem efetuar 

excursões para outros lugares; o turismo extensivo ou de longo prazo é quando 

a hospedagem e as atividades são realizadas em um mesmo núcleo, com 

duração de pelo menos três semanas, porém essa forma de viagem exclui as 

excursões a outros receptivos e o turismo itinerante que acontece quando a 

programação turística se compõe de visitas ao maior número possível de 

núcleos receptores em uma única viagem, com estada curta em cada um dos 

lugares visitados. 

Oliveira (2002, p. 75-76) entende as formas de turismo de uma 

maneira mais simples: turismo individual, turismo em grupo, turismo 

organizado, turismo emissivo e receptivo. 

Nessas denominações também são encontradas palavras que se 

repetem ou com significados parecidos, palavras como emissivo, receptivo, 

doméstico, nacional e internacional aparecem em quase todas as definições, 

esse estudo utiliza as definições da OMT – Organização Mundial de Turismo 

por ser padrão estabelecido internacionalmente. 

O turismo tem como função básica ocupar o tempo livre dos 

turistas, no entanto o turista viaja por diversos motivos.  
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As diversas motivações de viagens e os diversos tipos de turismo 

se dão por causa da diversidade de modos de educação, da desigualdade de 

níveis pessoais, grupais e do próprio poder aquisitivo, além da diversificação 

etária, das oportunidades e das necessidades atendíveis dos turistas. 

Normalmente quando as pessoas viajam é por algum motivo, uma 

ação voluntária que envolve motivação e finalidade e que pressupõe alcançar 

determinado fim (CASTRO 1977 apud OMT, 2001, p. 63). 

As motivações são as causas subjetivas que fazem com que o 

turista decida sua viagem. De acordo com Arrillaga (apud BARRETO, 2003), as 

motivações para viajar são variadas: desejo de viajar por viajar, desejo de fazer 

coisas que implicam uma viagem, desejo de viver novas experiências para 

quebrar a monotonia, busca de felicidade. 

Andrade (2000, p. 87) diz ainda que o homem como todo ser 

humano é possuidor de desejos, dotado de vontade livre e com possibilidades 

de satisfazer suas curiosidades e necessidades naturais, dessa forma o 

homem sempre procura responder as estimulações e as motivações que o 

convidam ou impelem as ações diversas daquelas nas quais se empenha. 

O autor afirma ainda que a intensa atividade humana e os 

desgastes decorrentes da vida moderna levaram a sociedade a procurar 

recursos capazes de oferecer as pessoas os meios necessários para que 

consigam atingir aquilo que aspira como lazer e o turismo, sendo que as 

principais motivações são: desejo de evasão, necessidade de evasão, espírito 

de aventura, aquisição de status, necessidade de tranqüilidade, desejo de 

necessidade cultural, desejo ou necessidade de compra. 

A OMT (2001) descreve que na realidade a motivação de viajar 

será influenciada pelo processo decisório do individuo e dependerá de atitudes 

como: 
[...] reflexo de valorizar positiva ou negativamente alguma coisa, suas 
percepções – impressões mentais do entorno, sua personalidade – 
combinação de características psicológicas, que incluem gostos, 
preferências, etc. e experiências prévias onde quase todo 
comportamento humano é adquirido (OMT, 2001, p. 63-75).  
 

Dessa forma, o motivo de viajar do individuo se dá principalmente 

pela busca da satisfação de suas necessidades, que podem ser de acordo com 
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a Teoria de Maslow (apud MAXIMIANO, 2002) descritas da seguinte forma 

hierárquica:  
Necessidades fisiológicas ou básicas consistem na necessidade de 
alimento, abrigo (proteção contra a natureza), repouso, exercício, 
sexo e outras necessidades orgânicas. 
Necessidades de segurança, necessidade de proteção contra 
ameaças, como as de perda do emprego e riscos à integridade física 
e a sobrevivência. 
Necessidades sociais, como necessidades de amizade, afeto, 
interação e aceitação dentro do grupo e da sociedade. 
Necessidade de estima, de auto-estima e estima por parte dos outros. 
Necessidade de auto-realização, necessidades de utilizar o potencial 
de aptidões e habilidades, auto-desenvolvimento e realização pessoal 
(apud MAXIMIANO, 2002, p. 289).   

 

De acordo com que as necessidades básicas vão sendo 

satisfeitas, passam a ter menor importância na hierarquia das necessidades e 

assim as outras necessidades vão se sobressaindo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Teoria de Maslow – a hierarquia das necessidades 
humanas 

Fonte: MAXIMIANO, 2002, p. 288. 
 

Os tipos de turismo também são definidos de formas diferentes 

pelos autores. Essas denominações são importantes para os turistas, a 

comunidade local, os empresários e o poder público local para segmentarem a 

destinação turística e dirigirem esforços para o desenvolvimento do turismo. 

Beni (2001, p. 422-432) destaca os tipos de turismo da seguinte 

maneira: climático e hidrotermal, paisagístico, cultural, religioso, desportivo, 
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folclórico e artesanal, cientifico, congressual, empresarial ou de negócios, 

turismo de eventos fixos, sazonais, de oportunidades e monotemáticos, 

sociofamiliar, terceira idade, megaeventos, étnico, histórico, cultural, aventura, 

incentivos, urbano, temático, educacional, esotérico ou esoturismo, recreação e 

entretenimento, ecológico, ecoturismo, turismo rural, agroturismo, turismo 

especializado para novos segmentos de consumo, habitacional, habitação, 

hedonista, alternativo, virtual, jogo ou cassinismo, excentricidades e cívico 

institucional.  

Para Oliveira (2002, p. 63-75) os tipos de turismo são: lazer, 

eventos, águas termais, desportivo, religioso, turismo de juventude, social, 

cultural, ecológico, compras, aventura, turismo de incentivo, terceira idade, 

rural, intercâmbio, cruzeiros marítimos, negócios, técnico, gay (GLS), saúde, 

étnico e nostálgico.  

Já Andrade (2000, p. 60-80) classifica os tipos de turismo como: 

turismo de férias, turismo cultural, turismo de negócios, turismo desportivo, 

turismo de saúde e turismo religioso. 

Pode-se observar que todos os autores classificam o turismo de 

negócios como um tipo de segmento do turismo e é nesse sentido e de acordo 

com a classificação de Oliveira (2002) que esse trabalho aborda o turismo de 

negócios como fenômeno para o desenvolvimento local. Por esse motivo 

daremos maior ênfase à explicação desse segmento mais adiante. 

 

 

1.3 A OFERTA TURÍSTICA 

 
 

De acordo com o que foi visto nas definições de turismo e turista, 

para que a atividade turística aconteça é necessário que o turista se desloque 

para uma localidade diferente de sua residência habitual, permaneça mais de 

24 horas e utilize os serviços de transporte, hospedagem, alimentação, lazer, 

serviços públicos, sendo assim, e independente do tipo de turismo que seja 

desenvolvido, é necessário que a localidade ofereça a esse turista o que 

chamamos de produto turístico. 
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O produto do turismo é uma combinação de todos os bens e 

serviços que os turistas buscam ou compram na preparação e realização de 

suas viagens. 

Segundo Andrade (2000) 
“o produto turístico se compõe de atividades e serviços ligados aos 
empreendimentos de hospedagem (indústria da construção civil e a 
indústria do mobiliário e de outros meios de bens transformados para 
a utilização como equipamentos de recepção e de hospedagem), aos 
bens de alimentação (atividade agrícola e indústria alimentícia), aos 
transportes (indústria de transformação para produção de veículos, 
de equipamentos, de peças de reposição, além do pessoal 
necessário à sua produção, funcionamento e reparos) e os produtos 
típicos locais (objetos de arte, de artesanato ou de simples captação 
com adaptações mínimas e trabalhos puramente artesanais), além de 
visitas a locais diversos e utilização de equipamentos de lazer e de 
divertimentos, tanto naturais como artificiais” (ANDRADE, 2000, p. 
100). 
 

Para OMT – Organização Mundial de Turismo (2001)  
a natureza da atividade turística é um conjunto complexo de inter-
relações de diferentes fatores que devem ser considerados 
conjuntamente sob uma ótica sistemática, ou seja, um conjunto de 
elementos inter-relacionados que evoluem de forma dinâmica (OMT, 
2001, p. 39). 
 

De acordo com a organização dentro desse conjunto de 

elementos se destacam quatro: 
Demanda: formada por um conjunto de consumidores ou possíveis 
consumidores de bens e serviços turísticos; 
Oferta: composta pelo conjunto de produtos, serviços e organizações 
envolvidas ativamente na experiência turística; 
Espaço geográfico: base física na qual tem lugar a conjunção ou o 
encontro entre a oferta e a demanda e em que se situa a população 
residente, que, se não é em si mesma um elemento turístico, é 
considerado um importante fator de coesão ou desagregação, 
conforme é levado em conta ou não na hora de planejar a atividade 
turística; 
Operadores de mercado: empresas e organismos cuja principal 
função é facilitar a inter-relação entre oferta e demanda. Aqui se 
encontram as agências de viagens, as companhias de transporte 
regular e aqueles órgãos públicos e privados que, mediante seu 
trabalho profissional, são artífices da organização do turismo (OMT, 
2001, p. 39). 
 

O produto turístico se realiza por intermédio de um conjunto de 

atividades e de serviços oferecidos ao consumo do turista relativos ao setor 

terciário (transportes, setores bancários, seguros, etc), o setor secundário 

(instalações, infra-estrutura, construção civil) e o setor primário (bens agrícolas 

para transformação e para alimentação), esses são considerados um primeiro 

elemento chave que controlam a escolha por determinado destino. Um 
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segundo elemento é a satisfação realizada no destino escolhido (BENI, 2001, 

p. 160). 

Para Andrade (2000, p. 98) o produto turístico é um composto de 

bens e serviços diversificados e relacionados entre si, tanto em razão de sua 

integração com o objetivo de atender a demanda quanto pelo fator de unir 

setores primário, secundário e terciário de produção econômica. 

Ainda de acordo com o autor, o turismo já foi chamado de 

“indústria sem chaminé”, se situa no setor terciário da economia e se 

caracteriza como organização que possibilita ou viabiliza viagens, 

hospedagem, alimentação e lazer às pessoas que se deslocam de suas 

residências para o atendimento de seus objetivos diversos. 

A oferta turística é constituída por um conjunto de elementos que 

formam o produto turístico, esses elementos isoladamente possuem pouco 

valor turístico ou nenhum valor, ou possuem pouca utilidade para outras 

atividades que não o turismo. No entanto, quando agrupados, podem compor o 

que se chama de produto turístico (IGNARRA, 2001, p. 47). 

O produto turístico definido de uma maneira mais simples, é 

considerado o conjunto de bens e serviços a disposição dos turistas, são os 

atrativos naturais, culturais, estrutura turística, preço e comercialização (ROSE, 

2000). 

É evidente que para o turista sair de sua residência habitual em 

busca de satisfação de suas necessidades é preciso que a localidade receptora 

possua um conjunto de elementos que atenda e satisfaça essas necessidades. 

É preciso que a localidade receptora esteja preparada para satisfazer os 

objetivos do turista que na maioria das vezes são: conhecer um atrativo, se 

transportar até ele, se hospedar, se alimentar, lugares para se divertir, 

comércio e serviços públicos. 

O produto turístico possui características muito diferentes de 

outros produtos como os industriais e comerciais. 

Krippendorf (1980, p. 16) cita algumas singularidades do produto 

turístico. O autor considera o produto turístico um bem de consumo abstrato, 

imaterial e intangível, sendo assim, os consumidores não podem vê-lo antes da 

compra. Não é possível fornecer uma amostra do produto ao cliente, que só 

poderá verificar os serviços que comprou no momento de sua utilização, e por 
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isso existe a necessidade da presença dos clientes no local da produção do 

produto. 

O produto turístico é impossibilitado de ser estocado, nesse caso 

as poltronas do avião ou os leitos de um hotel que não forem vendidos para 

aquele dia não poderão ser recuperados. 

Outra característica do produto turístico é a irregularidade da 

produção, ou seja, raramente se consegue uma prestação homogênea do 

serviço, tendo em vista que as pessoas possuem particularidades que as 

diferenciam umas das outras, ou seja, o atendimento varia de acordo com a 

localidade, a empresa, o atendente e o turista. 

Existe ainda uma complementaridade dos componentes do 

produto, sendo assim o turista utiliza a hospedagem, o transporte, alimentação, 

lazer e entretenimento de uma determinada localidade receptora e a falta ou 

mau funcionamento podem refletir de forma negativa nos demais, prejudicando 

na maioria das vezes todo o serviço. 

Em determinadas regiões o turismo acontece em temporadas 

curtas durante o ano, esse fenômeno é conhecido como sazonalidade, ou seja, 

concentração de atividades turísticas no espaço e no tempo. Com o turismo de 

negócios isso não acontece, pois diferente de outros tipos de turismo, como o 

de sol e praia, por exemplo, ele não depende de épocas de férias, feriados ou 

do verão para que esse tipo de turista viaje até a localidade que necessite. 

O produto turístico é estático, tendo em vista que o mesmo não se 

movimenta, porém enfrenta uma forte concorrência entre si e o que influencia a 

procura dos turistas é uma localidade com elevada diversidade de atrativos 

para atrair a atenção dos mesmos. 

Analisando as definições de produto turístico entende-se que para 

uma localidade desenvolver a atividade turística é necessário que a mesma 

disponha de recursos para atrair e manter esse turista por um dado período e 

que o mesmo satisfaça suas necessidades. Esses recursos são chamados de 

oferta turística, ou seja, o conjunto de bens e serviços que são oferecidos ao 

consumo do turista.  

Ignarra (2001, p. 47) divide a oferta turística em alguns grupos: 

atrativos turísticos, serviços turísticos, serviços públicos e infra-estrutura 

básica. 



 37

Também são destacados como oferta turística a infra-estrutura e 

os serviços básicos, que compreendem os sistemas de esgoto e de 

abastecimento de água, energia, estradas, aeroportos, portos, estações 

ferroviárias e rodoviárias que, de modo geral, são de responsabilidade pública 

e constituem-se em estruturas fundamentais de suporte para o 

desenvolvimento do turismo em determinada região. 

Os recursos existentes na cidade que são denominados de 

recursos turísticos, podendo ser naturais ou culturais também compõem a 

oferta turística. Nesta categoria incluem-se o clima, a paisagem, os parques 

naturais e temáticos, as manifestações folclóricas e todo o patrimônio natural e 

cultural. 

Em função dos recursos turísticos de um município, se define 

determinada demanda e o segmento da atividade turística que se destaca na 

localidade. 

A oferta turística composta por atrativos, os quais são o primeiro 

item a chamar a atenção de um turista, também é complementada pelos 

serviços e equipamentos turísticos e de apoio, tais como alimentação, 

alojamento, entretenimento, agências de turismo, locadoras de veículos, postos 

de câmbio, bancos, farmácias, hospitais, delegacias, postos de combustível, 

oficinas mecânicas, pessoal capacitado, etc. (DIAS, 2005). 

Ignarra (2001, p. 49) identifica os recursos ou atrativos naturais 

como: montanhas, planaltos e planícies, costas ou litoral, terras insulares, 

hidrografia, pântanos, fontes hidrominerais e/ou termais, parques e reservas de 

flora e fauna, grutas, cavernas, furnas e áreas de caça e pesca. Já os recursos 

ou atrativos culturais são identificados como: monumentos, sítios, instituições e 

estabelecimentos de pesquisa e lazer, manifestações, uso e tradições 

populares, realizações técnicas e cientificas contemporâneas e acontecimentos 

programados. 

Andrade (2000, p. 102-111) identifica como recursos naturais: o 

clima, a configuração geográfica e as paisagens, os elementos silvestres, a 

flora e a fauna, os elementos de saúde (como as fontes de águas com 

propriedades terapêuticas). O autor considera ainda que os recursos artificiais 

sejam conjuntos de adaptações dos recursos naturais, de obras criadas pelo 

homem, destacando, os bens históricos, culturais e religiosos, os bens e 
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serviços de infra-estrutura, as vias de acesso e os meios de transporte, as 

superestruturas indispensáveis ao modo de vida e comportamento dos 

habitantes locais do receptivo. 

Para Oliveira (2002, p. 81-107) os recursos naturais são: praias e 

balneários, sol, ar puro, cânions e gargantas, montes e montanhas, fiordes, 

cataratas, lagoas e lagos, neve, rios, grutas, ilhas, reservas, animais, florestas, 

bosques e parques florestais, fontes hidrominerais, cabos, desertos, vulcões, 

vales, dunas de areia, terremotos, eclipses do sol e da lua, furacões, saltos e 

outros fenômenos da natureza. Os recursos culturais ele considera também 

como sendo criados pelo homem, por exemplo, cidades históricas, ruínas de 

cidades históricas, cidades em traçados planejados, cidades especiais, 

museus, monumentos, obras de engenharia, castelos, palácios, fortes e 

fortalezas, igrejas, santuários e cidades santas, edifícios famosos, cemitérios, 

parques de diversões e temáticos, teatros, eventos desportivos, festivais, 

carnavais, centros de convenções, meios de transporte, centros de compras, 

parques históricos, centros musicais, cassinos, lendas de conhecimento 

mundial. 

Goeldner et al (2002, p. 152) demonstra de uma outra forma os 

recursos ou atrativos como o lazer, entretenimento e eventos. 
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Figura 5 - Visão geral dos atrativos 
Fonte: GOELDNER, 2002, p. 152. 

 

Considera-se recurso turístico todo o elemento que por si só, ou 

combinado com outros, se torne capaz de gerar deslocamento turístico, tendo 

poder de atração de pessoas. 

Estes recursos podem ser classificados como: recursos atuais, ou 

seja, aqueles que já estão sendo explorados pelo turismo; recursos potenciais, 

aqueles que poderão no futuro ser explorados pelo turismo; recursos básicos 

tem o papel de atrair e fixar a demanda de uma região, por exemplo, um 

monumento, uma praia, um parque ou uma vila histórica e os recursos 

complementares, que são aqueles que não tem poder de atração suficiente 

para fixar a demanda e que justifiquem por si só a criação de infra-estrutura e 

equipamentos, pois as atividades que geram produzem estadias de curta 

duração. 

De acordo com as definições do produto turístico e seguindo os 

recursos existentes nas localidades, é possível identificar o tipo de turismo que 

se desenvolve ou poderá se desenvolver, classificando assim os segmentos e 

demandas existentes. 
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Por sua característica econômica voltada principalmente para a 

indústria coureiro-calçadista é que se percebe o considerável potencial que a 

cidade de Franca tem para desenvolver e manter o turismo de negócios como 

fator para o desenvolvimento econômico local. 

  

 

1.4 TURISMO DE NEGÓCIOS E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 
 

Algumas definições de turismo não caracterizam o turismo de 

negócios como um segmento da atividade turística, porém nesse trabalho 

iremos tratá-lo como um segmento do turismo. 

Barreto (2003, p. 13) é uma das autoras que não consideram as 

viagens a trabalho, consideradas de negócios como sendo turística, pois 

acredita que a viagem a turismo propicia ao turista um ato prazeroso, havendo 

livre escolha do destino a ser visitado, entende-se nesse sentido, a atividade 

turística como uma forma de lazer, desta forma, o turismo de negócios, que 

está diretamente associado com a prática de atividade remunerada, ligado a 

obrigações de trabalho não pode ser considerado como turismo. 

O que de fato acontece, é que independente do motivo da 

viagem, qualquer que seja a mesma implica na utilização das facilidades 

existentes no destino, como hospedagem, alimentação, transportes e até 

mesmo entretenimento. 

Desta forma, considerando a definição de Lage e Milone (2001, p. 

44) caracterizando o turismo de uma maneira mais ampla: 
[...] ”qualquer que seja o motivo da viagem, sob o enfoque 
econômico, mesmo que o indivíduo que viaja para um país ou região 
venha exercer um trabalho remunerado, ainda assim será definido 
como turismo”.  
 

O turismo de negócios está passando por um considerável 

crescimento, principalmente em cidades onde não há a existência de atrativos 

naturais e culturais que propiciem o lazer. 

De acordo com a definição de Andrade (2000, p. 73-74) turismo 

de negócios é considerado o conjunto de atividades de viagem, hospedagem, 

alimentação e lazer praticado por quem viaja a negócios referentes aos mais 
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diversos setores da economia, como atividades comercial ou industrial, ou 

ainda para conhecer mercados, fazer contatos, firmar convênio, aprender e 

testar novas tecnologias,  vender ou comprar bens e serviços. Para fins de 

pesquisa, essa é a definição adotada e a mais próxima do que se propõe nesse 

trabalho. 

A ONU – Organização das Nações Unidas classificou as viagens 

a negócios como turísticas não por causa da natureza das viagens, mas por 

considerar significativa e importante a demanda dos empresários e executivos 

ao mercado de bens e produtos turísticos (ANSARAH, 1999, p. 35). 

O Ministério do Turismo conceitua o segmento de turismo de 

negócios e eventos como sendo o conjunto de atividades conseqüentes de 

encontros de aspecto profissional, podendo ser divididos em associativo, 

institucional, com caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. 

O Ministério classifica ainda os agentes que compõem esses 

segmentos do turismo e os caracterizam como os principais agentes que fazem 

com que a atividade aconteça, são eles: clientes, nesse caso entende-se por 

clientes os turistas e os agentes não turísticos como, promotores de eventos e 

promotores de ações de negócios; os intermediários são chamados de agentes 

por serem encarregados da organização dos fornecedores que fazem parte do 

processo de execução do evento ou da ação de negócio; os fornecedores são 

os prestadores de serviços como os hotéis, agências, restaurantes, locadoras 

de veículos, locais para eventos, enfim empresas e pessoas que influenciam 

para que o turismo aconteça e os apoiadores, ou seja, instituições e 

organizações governamentais, não governamentais, acadêmicas ou 

empresariais. 
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Figura 6 - Esquema dos agentes dos segmentos de negócios e 

eventos 
Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO – CADERNOS E MANUAIS, 

2010, p. 17. 
 

Cruz (2006, p. 205) afirma que:  
o turismo de negócios talvez seja um dos únicos segmentos do 
turismo que não podem ser inventados, não se pode atrair turistas de 
negócios para onde não haja negócios a realizar-se, ao contrário de 
práticas de turismo de lazer em que atrações são inventadas todo 
tempo para atrair os visitantes. 
 

Independente da definição, o termo negócios é muito abrangente 

e sugere uma variedade enorme de atividades. De uma forma geral, essas 
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atividades podem estar relacionadas com venda ou compra de produtos, 

estabelecimento de contato comercial, treinamento de pessoal ou para 

utilização de novas tecnologias, participação em reuniões ou eventos, visitas a 

clientes, ou participação em congressos e feiras. 

Segundo Oliveira (2002, p. 74) turismo de negócios é: 
o turismo praticado por executivos que viajam para participar de 
reuniões com seus pares, para visitar os fornecedores dos produtos 
que comercializam e fechar negócios.  
 

Normalmente esse público é mais exigente e requer muitas 

atenções. 

O mercado de viagens de negócios é bastante amplo e de escala 

internacional. Para a maioria das empresas, a viagem de seus representantes 

é algo essencial e não é considerado um gasto de luxo, ou seja, a viagem é 

necessária para o bom andamento da empresa, trata-se de uma clientela 

importante, que viaja durante o ano todo, independente da estação do ano e se 

hospeda em hotéis de luxo que disponham de serviços especializados como 

guias bilíngües, tradutores intérpretes, salas de reuniões, secretárias, 

motoristas e veículos especiais. 

De acordo com a tabela abaixo, o turista de lazer permanece mais 

tempo visitando o Brasil, porém seu gasto é menor quando comparado ao 

turista de negócios, que permanece menos tempo no país, em média oito dias 

e tem um gasto maior. 

Tabela 1 Turismo de Negócios x Turismo de Lazer – gasto por 
dia, permanência média e gasto total 

 

 

  

 

 

Fonte: Ministério do Turismo – Plano Aquarela 2007-2010, 2010, 
p. 25. 

 

O turista de negócios realiza um gasto diário maior que o turista 

de lazer, pois além de utilizar serviços que são considerados mais caros devido 

a suas facilidades, como se hospedar em hotéis próximos do local onde ele 
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deve se apresentar, o mesmo utiliza ainda serviços específicos como locação 

de veículos, equipamentos para reuniões, entre outros. 

Com o considerável crescimento da atividade turística voltada 

para o segmento de negócios, o turismo de negócios vem se mostrando como 

uma alternativa de investimento para o setor turístico. Desta forma, uma das 

vantagens do turismo de negócios é a manutenção de uma certa estabilidade, 

mesmo frente as crises decorrentes da desaceleração da economia, é possível 

garantir um movimento constante de turistas, sobretudo pelos motivos citados a 

seguir: 
As empresas necessitam constantemente de participar de reuniões e 
fechar negócios; 
Os funcionários de empresas, empresários, profissionais liberais de 
todas as áreas têm a necessidade de participar de feiras, congressos 
e outros eventos para manterem seus conhecimentos atualizados e 
promoverem o intercâmbio comercial, além de prospectarem novos 
negócios nestes encontros (WANDERLEY, 2004, p. 20). 
 

O turista que viaja a negócios também pode representar uma 

parte importante do turismo ao ocupar suas horas livres com atividades de 

lazer, haja vista que, mesmo a negócios o turista em seu tempo de folga, 

considerado tempo livre, pode freqüentar bares, restaurantes, boates, visitar os 

atrativos que a localidade tem a lhe oferecer. 

Muitos visitantes, mesmo a negócios, se entregam ao consumo e 

a descoberta da cidade, assim acabam por usufruir do entretenimento e lazer 

que elas oferecem. 

Cidades possuidoras de atividades industriais, comerciais e 

serviços diversos, despertam o interesse de executivos e técnicos à procura de 

novas tecnologias e produtos, dessa forma o desenvolvimento da atividade 

turística é viabilizado e, consequentemente, há a utilização dos equipamentos 

de transportes, hospedagem, alimentação e lazer. 

O turismo de negócios engloba também o turismo de eventos, de 

tecnologia e é considerado o segmento que mais cresce na atualidade dentro 

do turismo. Além disso, é o que mais oferece retorno econômico e social. 

Também é o único setor de destino obrigatório e único para quem quiser 

participar de determinado evento (MARTIN, 2003). 
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A figura a seguir demonstra os principais segmentos e nichos de 

mercado realizados no Brasil, porém daremos maior ênfase ao turismo de 

negócios e as áreas que o mesmo engloba. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7 - Segmentos e nichos de mercado 
Fonte: Ministério do Turismo – Plano Aquarela 2007-2010, 2010, 

p. 28.  
 

A existência de uma empresa ou atividade profissional em nosso 

sistema econômico se justifica por sua capacidade de gerar e vender um 

produto ou serviço e, como o resultado, expandir o negócio. 

Tantos os profissionais como as empresas necessitam muitas 

vezes para o desenvolvimento de seus negócios e atividades, efetuarem 

viagens freqüentes que possibilitem contatos com outras pessoas, organismos 

e empresas, dos quais poderão obter início, continuação ou a conclusão de um 

negócio ou atividade. 

O objetivo dessas viagens pode abranger reuniões de trabalho, 

fechamento de contratos ou participação em eventos, atividades impulsoras de 

um processo de negócio, seja para uma empresa ou para um profissional 

liberal. 
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As viagens corporativas, como também são conhecidas, 

correspondem ao deslocamento para o desenvolvimento de atividades 

profissionais, normalmente possuem datas pré-estabelecidas e raramente são 

alteradas durante o percurso, as atividades durante a viagem são programadas 

com certa antecedência e geralmente envolve apenas um indivíduo. 

As necessidades dos turistas de negócios são atendidas muitas 

vezes por secretárias que não se preocupam muito com os valores e sim em 

encontrar os horários dos vôos e conexões mais próximos aos solicitados, os 

hotéis que atendam aos níveis de qualidade exigidos e estejam próximos aos 

centros de negócios que serão freqüentados. 

No Estado de São Paulo, o turismo de negócios cresce de 5% a 

7% ao ano. Para os hotéis paulistas esse segmento equivale a 45% do total de 

pernoites ou 3 bilhões de pernoites/ano. De acordo com o estudo realizado em 

2002 pela consultoria espanhola Marketing System para o São Paulo 

Convention & Visitors Bureau, 65% do total de visitantes residentes no país têm 

como objetivo: realizar negócios (30%), participar de reuniões da empresa 

(16%) ou de feiras, congressos (14%) e eventos culturais (5%). Entre os 

estrangeiros, o percentual é ainda maior, 69%, com destaque para a realização 

de negócios (46%), seguidos de reuniões de empresas (23%) e feiras e 

congressos (7%) (MARTIN, 2003). 

Ainda de acordo com dados do São Paulo Convetion & Visitors 

Bureau (2007) a capital paulista recebeu em 2006 10 milhões de visitantes, 

sendo que 73,5% desse total desembarcaram na cidade a negócios gerando 

uma receita de R$ 8 bilhões (BRAZ, 2008, p. 9). 

De acordo com a UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de 

Feiras (2010) as feiras brasileiras cresceram 300% de 1992 a 2006. Em 1992 

eram 38 feiras de negócios associadas a UBRAFE - União Brasileira dos 

Promotores de Feiras e em 2007 foram 125 feiras de negócios locadas em 

mais de 2 milhões de m². 

O turista de eventos e negócios é um grande sustentáculo de toda 

cadeia do turismo para as cidades que desenvolvem esse tipo de segmento do 

turismo. 

Segundo a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureau 

o Brasil conquistou em 2007 o 8° lugar no ranking geral de países que mais 
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receberam eventos internacionais, sendo que os dez primeiros países no 

turismo de negócios foram: Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido, 

França, Itália, Japão, Brasil, Áustria e Canadá (BRAZ, 2008, p. 22). 

Em pesquisa encomendada pela Embratur – Instituto Brasileiro de 

Turismo à FGV - Fundação Getúlio Vargas apenas seis eventos geraram de 

divisas ao Brasil 8,5 milhões de dólares entre os meses de setembro de 2007 e 

janeiro de 2008 (BRAZ, 2008, p. 22). 

A valorização do turismo de negócios espalhou-se por todo o 

país. Em Manaus, o turismo de negócios é o que sustenta a rede hoteleira. Em 

1999, 51% dos hóspedes eram brasileiros e estavam em sua maioria a 

trabalho. Em 2001, Curitiba recebeu 44,5% dos visitantes com motivação de 

turismo de negócios e 12,3% como participantes de eventos que gastaram R$ 

250,00 por dia, contra R$ 120,00 dos demais turistas (MARTIN, 2003). 

Segundo o FAVECC - Fórum das Agências de Viagens 

Especializadas em Contas Comerciais (2006) em 2005 o segmento de 

negócios foi responsável por um faturamento de R$ 3,74 bilhões, o que 

representa um aumento de 14% em relação a 2004 que teve um faturamento 

de R$ 3,28 bilhões, comparado a economia brasileira que nesse mesmo 

período cresceu 4%. 

Os equipamentos e serviços mais utilizados pelo turista de 

negócios são os meios de transporte, preferencialmente o transporte aéreo, por 

sua praticidade e rapidez; os meios de hospedagem, principalmente aqueles 

que oferecem serviços extras como telefone, conexão para computador e 

serviços de apoio administrativo como, secretária, boy, xérox, etc.; locais para 

a realização de eventos complementados pelos serviços de apoio como, som, 

imagem, tradução simultânea, etc. e lazer e entretenimento, pois no seu tempo 

livre, o turista de negócios se comporta como o turista convencional 

(ANSARAH, 1999). 

Por outro lado, a localidade onde o turismo de negócios se 

desenvolve deve estar preparada para recebê-lo, nesse sentido é necessário 

que a mesma disponha de pré-condições para a realização da prática desse 

segmento de turismo, como: movimentação turística para realização dos 

negócios; áreas de concentração técnica, científica, industrial e outras, 

movimentação no setor de comércio e incentivo a realização de feiras, 
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associações locais com forte representatividade e articuladas entre si, estrutura 

e serviços de qualidade para a realização de encontros, acesso e logística, 

rede e serviços de comunicação eficientes, condições de segurança e 

cooperação ou parceria do poder público com a iniciativa privada. 

A UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de Feiras estima 

que em 2006 as empresas prestadoras de serviços para eventos e feiras de 

negócios movimentaram em torno de R$ 3,2 bilhões de divisas no país em 

atividades que viabilizaram ou operacionalizaram as feiras de negócios, como 

locação de área para exposição, montagem de estandes, instalação de infra-

estrutura nos pavilhões e transporte de equipamentos e materiais de exposição 

(BRAZ, 2008, p. 29). 

O turismo de negócios cresceu em média 28% de 2003 para 2004 

e 13% de 2004 para 2005, esses índices foram superiores ao crescimento total 

do turismo no Brasil que foram em média de 16% a 12%. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 1 - Crescimento do turismo de negócios no Brasil 
Fonte: EMBRATUR / FIPE PLANO DE MARKETING AQUARELA 

2007-2010, 2010, p. 18. 
 

A cidade de São Paulo é sede de 25% de todos os eventos que 

acontecem no Brasil (BRAZ, 2008, p. 25). 

De acordo com a UBRAFE – União Brasileira dos Promotores de 

Feiras, 75% do mercado de feiras de negócios do país acontecem na cidade de 

São Paulo, e isso corresponde a R$ 2,8 bilhões de receita ao ano; sendo, R$ 

700 milhões com locação de áreas para exposições; R$ 700 milhões com 

serviços nos pavilhões e R$ 1,4 bilhões com viagens, hospedagem, transporte, 

alimentação, etc. 
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As pessoas que viajam a trabalho têm características de demanda 

similares às dos viajantes a lazer: requerem transporte, acomodação, 

alimentação e serviços. As principais diferenças são relacionadas aos tipos de 

serviços e aos níveis de transporte e acomodação. Muitas pessoas que viajam 

a negócios compram bilhetes em classes executivas e optam por hotéis cujas 

localidades e serviços irão facilitar a condução do negócio. Na maioria das 

vezes as despesas são pagas pela empresa, e não pelos turistas. Dessa 

forma, as pessoas que viajam a negócios acabam gastando mais do que os 

turistas a lazer. 

Para Pereira e Borges (2006, p. 62) o turismo de negócios tem 

suas peculiaridades se comparado aos outros tipos de turismo. 
Ele não depende de atrativos naturais ou artificiais para o seu 
desenvolvimento e sobrevivência. Ao contrário das outras 
destinações turísticas, a cidade onde o turismo de negócios é 
significativo, necessita focar seus esforços, investimentos, 
planejamento e gestão na cadeia de serviços para receber o turista, 
impressioná-lo, convidá-lo a estender sua estada e até motivá-lo a 
voltar com freqüência. 
 

Cidades com parques industriais consolidados ou em vista de 

consolidação, com rede hoteleira capacitada e preparada para receber homens 

de negócios, universidades, infra-estrutura básica (saneamento básico, água, 

energia elétrica, etc.), de apoio (bancos, lotéricas, hospitais, farmácias, etc.) e 

turística (hotéis, restaurantes, agências de viagens, locadora de veículos, etc.) 

são espaços onde a atividade turística por meio do segmento de negócios pode 

possuir potencial para se desenvolver. 

Como foi dito anteriormente, o turismo de negócios vem 

crescendo consideravelmente no Brasil, representado pelos números 

expressivos, resultados de investimentos crescentes em infra-estrutura e 

equipamentos turísticos, porém a consolidação desse segmento do turismo 

exige ainda uma melhor estruturação e organização relacionada à oferta de 

serviços qualificados. 

Por outro lado, o turismo de negócios proporciona relativa 

importância para as cidades que não possuem atrativos naturais e culturais, 

pois tem a capacidade de incentivar o crescimento econômico local, por meio 

de geração de renda, empregos e criação de infra-estrutura que não beneficia 

apenas o turista como também a população local. 



 50

2 TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 
 

2.1 INDÚSTRIAS DO TURISMO 

 
 

O turismo é a atividade econômica que mais cresceu nos últimos 

anos e já é tido como uma indústria que movimenta a economia das 

localidades onde se desenvolve. 

Fonte inesgotável de benefícios econômicos, a atividade turística 

possibilita a multiplicação de bens e serviços variados, sendo que quase todas 

as expectativas de demanda podem ser satisfeitas, pelos recursos naturais e 

artificiais existentes na oferta, que exige preservação, conservação e 

planejamento. 

Algumas localidades vêem no turismo uma grande possibilidade 

para se desenvolverem economicamente, considerando o mesmo como uma 

alternativa capaz de propiciar melhoria na qualidade de vida das populações, 

principalmente em regiões que possuem paisagens exóticas e com recursos 

financeiros escassos. 

Como atividade econômica o desenvolvimento do turismo tem 

grande capacidade de gerar receitas e dividas para as localidades receptoras, 

independente dos empreendimentos e pessoas estarem ligados direta ou 

indiretamente com o setor. 

Silva (2004, p. 265) divide em três categorias o valor ou 

porcentagem que podem ser atribuídas ao turismo de acordo com os 

elementos que constitui a atividade: 
1° valor agregado ou renda de atividades ou ramos produtivos 
plenamente turísticos (hotelaria, restaurantes, transportes, agências 
de viagens, centros urbanísticos e de recreação), ponderados pelo 
coeficiente de consumo turístico no total da produção; 
2° valor agregado ou renda de atividades ou ramos produtivos que 
vendem serviços ou bens aos turistas, sem que sejam 
considerados “setores” turísticos (estabelecimentos comerciais, 
bancos, reparo de veículos), na parte proporcional da demanda 
turística; e 
3° valor agregado ou renda de setores industriais, agrários ou de 
serviços, gerado pela repercussão da demanda turística 
(conteúdo direto e indireto), ou seja, construção, alimentação, obras 
de infra-estrutura. 
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Outra característica da atividade turística e da renda gerada por 

ela é a geração de empregos diretos e indiretos. 

A atividade turística aproveita os bens da natureza, emprega um 

grande número de mão-de-obra, exige investimento de uma enorme quantia de 

dinheiro, gera rendas individuais e empresariais, proporciona o ingresso de 

divisas no balanço de pagamentos, origina receitas para os cofres públicos, 

produz efeitos multiplicadores na economia do país, valorizam imóveis e 

impulsiona a construção civil. 

Paz (1986) destaca a importância das receitas e empregos 

gerados pela atividade turística. 
[...], o crescimento das receitas do turismo receptivo é altamente 
desejável para qualquer região, pois gera emprego, renda e impostos, 
sem afetar o volume e a composição da demanda pré-existente (PAZ, 
1986, p. 1).  
 

A atividade turística constitui uma alternativa capaz de fomentar o 

crescimento e o desenvolvimento local e regional. 

O turismo é considerado uma força econômica das mais 

importantes do mundo, visto que, através do mesmo, ocorrem fenômenos de 

consumo, originam-se renda, potencializa mercados onde a oferta e a procura 

se encontram. 

Tanto a área privada como a pública esperam da atividade 

turística o lucro que na maioria das vezes é alcançado. O Estado espera da 

atividade turística o superávit no balanço de pagamentos, através do ingresso 

de divisas, e as empresas que atuam no setor esperam igualmente 

dimensionar a prestação de seus serviços em razão da lucratividade (BENI, 

2001). 

Essa constatação pode ser feita através da tabela a seguir, onde 

é visto o número de investimentos e financiamentos concedidos a 

empreendimentos turísticos ocorrido no Brasil nos quatro primeiros meses de 

2009. 
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Tabela 2 Investimentos e financiamentos 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Fonte: EMBRATUR – DADOS E FATOS, 2010. 

 

O turismo pode ser considerado como indústria pela existência de 

uma organização dentro do setor que promove as viagens e beneficia os locais 

receptores, pelos meios que utiliza e pelos resultados que produz. 

Segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 5), na cartilha do Plano 

Nacional de Turismo 2007-2010 o turismo hoje é o quinto principal produto na 

geração de dividas em moeda estrangeira para o Brasil. 

Em 2006 o Brasil teve um ingresso recorde de visitantes que 

gastaram cerca de U$ 4,3 bilhões em nosso país, isso significa um salto de 

quase 12% sobre a receita de 2005 e 116% acima do valor apurado em 2002 

(PLANO NACIONAL DE TURISMO, 2007-2010, p. 5).  

De acordo com a EMBRATUR através do Boletim de 

Desempenho Econômico (2010, p. 6) em 2008 desembarcaram nos aeroportos 

brasileiros 5.050.099 passageiros, sendo dez os países que mais enviaram 

turistas ao Brasil. No entanto, o total de passageiros que desembarcaram no 

Brasil no mesmo ano foram 48.266.730, esse número representa vôos 

nacionais (fretamento e regular) e vôos internacionais. 

  

 

 

 

 



 53

Tabela 3 Chegada de turistas ao Brasil segundo os países 
emissores em 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: EMBRATUR – BOLETIM DE DESEMPENHO 
ECONÔMICO DO TURISMO, 2010, p. 6. 
 

O setor de turismo, que emprega diretamente cerca de 234 

milhões de pessoas no mundo, manifestou um crescimento de 4,2% em suas 

atividades em 2007. É hoje uma indústria que movimenta em torno de 720 

milhões de turistas ao redor do mundo, o equivalente à cifra de U$ 4,5 trilhões 

responsável por 192 milhões de empregos gerados no mundo, cerca de 10% 

da força de trabalho mundial.  No Brasil a indústria do turismo movimentou em 

2008 cerca de R$ 132 bilhões, equivalente a 6,2% do PIB nacional. Foi 

responsável por 5,9% (5,5 milhões) do total de empregos, ou seja, 01 a cada 

17 postos de trabalho criados, exercendo uma alta de 5,5% em relação a 2007. 

O Brasil ocupa hoje o 14° lugar no ranking de maior economia turística e 

apresenta um dos maiores potenciais mundiais de crescimento. (WTTC – 

World Travel and Tourism Concil, 2010). 
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Tabela 4 Desembarque de passageiros em vôos nacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fonte: EMBRATUR – DADOS E FATOS, 2010. 
 
 
Tabela 5 Desembarque de passageiros em vôos internacionais 
 

 

 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: EMBRATUR – DADOS E FATOS, 2010. 
Uma das razões desse quadro favorável tem sido a popularização 

das viagens internacionais entre os turistas originários dos países em 

desenvolvimento. A OMT - Organização Mundial de Turismo – prevê para 2020 

as seguintes cifras: 192 milhões de chegadas na América do Norte, 43 milhões 
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na América do Sul, 40 milhões no Caribe e 8 milhões na América Central 

(OLIVEIRA, 2002). 

O turismo é uma atividade que tem grande importância no 

desenvolvimento sócio-econômico. É intensiva de mão-de-obra, podendo 

contribuir para o grande problema da sociedade moderna que é o desemprego 

IGNARRA, 2001). 

No entanto, a atividade turística não é tão simples, causa 

impactos positivos e negativos nos mais diversos setores e nas localidades 

onde se desenvolve. 

Beni (2001, p. 39) diz que o turismo é um eficiente meio para: 
Promover a difusão de informação sobre uma determinada região ou 
localidade, seus valores naturais, culturais e sociais; 
Abrir novas perspectivas sociais como resultado do desenvolvimento 
econômico e cultural da região; 
Integrar socialmente, incrementar (em determinados casos) a 
consciência nacional; 
Desenvolver a criatividade em vários campos; 
Promover o sentimento de liberdade mediante abertura ao mundo, 
estabelecendo ou estendendo os contatos culturais, estimulando o 
interesse pelas viagens turísticas.  
 

Por outro lado o turismo pode provocar no meio visitado os 

seguintes impactos negativos: 
Degradação e destruição dos recursos naturais; 
Perda da autenticidade da cultura local; 
Descrição estereotipada e falsa do turista e do país ou região de que 
se procede, por falta de informação adequada; 
Ausência de perspectivas para aqueles grupos da população local 
das áreas de destinação turística, que não obtêm benefícios diretos 
das visitas dos turistas ou do próprio sistema de turismo da 
localidade; 
Aparecimento de fenômenos de disfunção social na família, patologia 
no processo de socialização, desintegração da comunidade; 
Dependência do capital estrangeiro ou de estereótipos existentes em 
face ao turismo (BENI, 2001, p. 39). 
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Quadro 1 Impactos Positivos e Negativos do Turismo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DROULERS E MILANE, 2002, p. 8. 

 

Assim como visto anteriormente por Beni, apesar de sua enorme 

potencialidade, o turismo tem a capacidade de gerar impactos positivos e 

negativos nas localidades onde se desenvolve, principalmente quando não há 

planejamento para o desenvolvimento da atividade. 

Droulers e Milani (2002, p. 8) destacam alguns impactos positivos 

e negativos decorrentes da atividade, entre os aspectos negativos, o turismo 

não deve ser visto como uma possibilidade de crescimento econômico de 

forma milagrosa à curto prazo.  

Segundo os autores dentre os impactos positivos a geração de 

empregos criados pelo turismo tem um número elevado quando comparados a 

outros setores da economia. 

“Destaca-se ainda como impactos negativos, o que pode ser 

chamado de efeitos perversos do turismo”, tais como, a desqualificação dos 

empregos, que em grande maioria estão ligados ao setor informal, a 
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sazonalidade, aculturação, impactos ambientais, evasão de divisas, legislação 

que impeça a especulação no uso do solo, entre outros. 

O desenvolvimento do turismo de forma desorganizada pode 

gerar ainda para o receptivo a superação da capacidade de suporte das 

localidades, perda da biodiversidade, piora excessiva nas deficiências de 

saneamento básico e ainda incentivo a prostituição e lavagem de dinheiro 

oriundo do narcotráfico.  

O turismo pode ser considerado também como uma atividade 

híbrida, tendo em vista, que ao mesmo tempo ele proporciona o 

desenvolvimento e também possui um considerável potencial de degradação. 

O turismo pode oferecer de um lado inúmeras oportunidades de bem-estar ao 

possibilitar atividades de lazer, intercâmbio cultural e desenvolvimento 

econômico. Por outro lado, pode ser considerada uma atividade que gera risco 

para o local onde se desenvolve, gerando efeitos não desejados em relação ao 

meio ambiente, a cultura local e as atividades econômicas tradicionais. 

A expressão indústria turística pode ser utilizada tanto do ponto 

de vista da transformação da matéria-prima do turismo que são os recursos 

utilizados para o desenvolvimento da atividade, apesar de não ocorrer uma 

mudança considerável na qualidade do material, porém os recursos turísticos 

podem ser aproveitados com pouca ou nenhuma modificação na sua essência, 

ou então recebem melhorias, como facilidade de acesso, instalações e 

equipamentos que propiciem o seu usufruto. A expressão pode ser utilizada 

também para identificar os benefícios econômicos que a atividade turística 

propicia para as localidades onde se desenvolve. 

No que diz respeito a desenvolvimento local a atividade turística 

vem sendo apontada como uma das soluções para resolver essa problemática. 

A criação em 2003 do Plano Nacional de Turismo pelo Ministério 

do Turismo foi uma forma que o governo do Presidente Luis Inácio Lula da 

Silva encontrou para criar ações que incentivem o desenvolvimento local e 

diminua as desigualdades regionais através da atividade turística, 

possibilitando maior geração de emprego e renda no país. 

Em 1980 a OMT - Organização Mundial de Turismo – realizou em 

Manila um Encontro o qual pode ser considerado um grande avanço na 

reorientação da atividade turística como uma alternativa para o 
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desenvolvimento. No documento final desse Encontro foi defendida a 

importância do turismo para os governos, dessa forma o turismo passou a ser 

identificado como uma atividade de extrema importância para as nações, 

devido as conseqüência diretas causadas nos setores sociais, culturais, 

educativos e econômicos das sociedades. 

No mesmo documento a OMT – Organização Mundial de Turismo 

deu destaque ao papel social e econômico do turismo, pois a atividade exige 

uma amplitude de serviços utilizados para sua realização e esse é um fator 

impulsionador de novas atividades, propiciando a geração de emprego. Dessa 

forma, o turismo constitui um elemento positivo de progresso social em todos 

os países onde a atividade é desenvolvida (OMT, 2001). 

Como já foi visto o turismo constitui um importante setor que 

contribui para o desenvolvimento econômico local. A OMT - Organização 

Mundial de Turismo – em uma de suas campanhas intituladas “O turismo é 

riqueza” em um documento de apoio de mesma denominação apontam os 

benefícios que a atividade traz para as comunidades receptoras, dentre os 

quais se destacam, a Injeção de renda diretamente nas economias locais; 

apóio as empresas locais;  melhoria nas instalações básicas e serviços; 

expansão da infra-estrutura; aumento do nível de vida;  ajuda a regeneração 

urbana e rural; reforça a identidade cultural;  fortalece a sustentabilidade;  

incentiva as tradições e conserva o patrimônio (OMT, 2004).. 

A OMT – Organização Mundial de Turismo - destaca ainda que 

em países em desenvolvimento o turismo é muitas vezes a primeira fonte de 

crescimento econômico, divisas, investimento e emprego (OMT, 2001). 

O desenvolvimento local através da prática do turismo deve 

acontecer de forma planejada, respeitando três itens imprescindíveis tentando 

encontrar equilíbrio entre a eficiência do crescimento econômico, igualdade na 

distribuição dos recursos e respeito às limitações ambientais. 
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 2.2 TURISMO E ECONOMIA 

 

 

Sendo analisado como uma atividade econômica, o turismo pode 

ser definido a partir da perspectiva de demanda, ou seja, considerado como 

resultado econômico do consumo dos visitantes. 

O turismo repercute intensamente na economia dos países e 

regiões onde se desenvolve, ainda que sua importância tenha intensidades 

diferentes conforme o dinamismo e diversificação econômica tanto na 

economia local, nacional ou internacional. A economia pode ser tanto em país 

desenvolvido como em desenvolvimento, pode basear-se em várias indústrias 

ou em uma só, já que o turismo pode representar uma opção importante de 

renda para as localidades e em outro momento pode ser uma atividade 

irrelevante de acordo com a característica dessa mesma localidade. 

Lickorish e Jenkins (2000) afirmam que 
hoje em dia o turismo internacional já é aceito como sendo um dos 
fluxos mais significativos do mercado global. Como se trata de uma 
atividade aglomerada e multifacetada é difícil precisar o valor do 
turismo internacional. É provavelmente o maior setor na economia 
mundial (LICKORISH; JENKISN, 2000, p. 87).  
 

O turismo está inserido no setor terciário da economia, pois o 

produto criado não é um bem material, mas constitui, em sua maioria, uma 

prestação de serviços. No entanto, por seu efeito multiplicador, o turismo, 

compreende um imenso número de empresas que têm tanto uma atuação 

direta como indireta no desenvolvimento turístico, incluindo assim outros 

setores da economia no funcionamento da atividade. 

No entanto, independente do lugar onde se desenvolve a 

atividade turística, ela irá gerar impactos econômicos, os quais podem ser 

classificados em:  
Impactos diretos, aqueles representados pelo total de renda criada 
nos setores turísticos como resultante direta da variação dos gastos 
com esses produtos; 
Impactos indiretos, os que são representados pelo total de renda 
criada pelos gastos dos setores de turismo em bens e serviços 
produzidos e ofertados na economia; 
Impactos induzidos, representados na medida em que os níveis de 
renda aumentarem em toda a economia como resultado dos impactos 
diretos e indiretos das variações dos gastos turísticos, e, ainda parte 
da renda adicional é gasta em bens e serviços produzidos 
internamente (LAGE; MILONE, 2000, p. 128). 
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O que se pode perceber é que o desenvolvimento da atividade 

turística gera renda para todos os setores da economia localizados na cidade 

receptiva, independente de estarem ligados diretamente ao turismo. Essa 

renda se move e se transfere por toda a economia da localidade e como 

conseqüência gera empregos, divisas, mais renda, estimula investimentos, 

redistribui as riquezas, gera efeitos multiplicadores na economia, esses são 

considerados pontos positivos dentre os impactos causados pela atividade.  

A OMT - Organização Mundial de Turismo (2001, p. 201) - 

destaca que o turismo tem maior influência nas economias que são pouco 

desenvolvidas. Os países em desenvolvimento têm como características níveis 

de renda baixos, altos índices de desemprego, baixo consumo, grande 

dependência da agricultura para as exportações e alta participação estrangeira 

na propriedade das empresas manufatureiras e de serviços. Tendo em vista a 

rápida injeção de divisas que supõem o gasto turístico e os investimentos 

estrangeiros têm efeitos mais significativos nesses países do que nos países 

desenvolvidos, estes possuem geralmente economias mais diversificadas que 

contribuem para a sustentação do desenvolvimento econômico. 

O Ministério do Turismo juntamente com o IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas - realizaram uma pesquisa que analisou 

as atividades características do turismo durante o período de 2003-2006 

classificando as atividades econômicas do turismo como alimentação, 

alojamento, transporte rodoviário, serviços desportivos e de lazer, aluguel de 

automóveis, transporte aquaviário, agências de viagens, auxiliares dos 

transportes e transporte aéreo. Essas atividades econômicas características do 

turismo são definidas como aquelas nas quais as unidades econômicas, as 

empresas, produzem pelo menos um produto característico do turismo. Essa 

classificação faz-se a partir da identificação em sua produção principal, de 

produtos característicos do turismo, isto é, produtos que são bastante sensíveis 

ao consumo dos visitantes. 

Em 2006 as atividades características do turismo geraram um 

valor de produção de R$ 149.642 milhões, constituindo-se como atividades 

prestadoras de serviços. Sua participação no total do valor da produção gerado 
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pelo setor de serviços foi de 7,1%, comparando a economia brasileira este 

valor representou 3,6% (EMBRATUR  ECONOMIA DO TURISMO, 2010, p. 23). 

Analisando os segmentos das atividades características do 

turismo em relação ao valor da produção, pode-se observar que a atividade de 

serviços de alimentação apresentou maior participação, 40,94% com R$ 

61.279 milhões do total apresentado. Seguida pelo transporte rodoviário que 

totalizou R$ 26.422 milhões, responsável por 17,67% do valor da produção 

gerado pelas atividades características do turismo. As atividades recreativas, 

culturais e desportivas registraram um montante de R$ 20.682,00 e 

responderam por 13,82% (EMBRATUR ECONOMIA DO TURISMO, 2010, p. 

23-24). 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Distribuição percentual do valor bruto da produção 
gerado pelas atividades características do turismo por setores de serviços no 
Brasil em 2006 

Fonte: EMBRATUR ECONOMIA DO TURISMO: UMA 
PERSPECTIVA MACROECONÔMICA 2003-2006, 2010, p. 24. 

 
No valor adicionado as atividades características do turismo 

registraram um total de R$ 73.868 milhões, isto representou 5,5% e 3,6% do 
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valor adicionado do setor de serviços e respectivamente da economia brasileira 

(EMBRATUR ECONOMIA DO TURISMO, 2010, p. 24). 

Os serviços de alimentação apresentaram a maior participação, 

36,36% com R$ 26.856 milhões. Seguida do transporte rodoviário que gerou 

um montante de R$ 14.232 milhões, responsável por 19,27% do valor 

adicionado das atividades características do turismo. As atividades recreativas, 

culturais, desportivas e os serviços auxiliares dos transportes responderam por 

18,06% e 8,78% do total do valor adicionado das atividades, totalizando R$ 

13.339 milhões e R$ 6.484 milhões. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Distribuição percentual do valor adicionado das 
atividades características do turismo por setores de serviços no Brasil em 2006 

Fonte: EMBRATUR - ECONOMIA DO TURISMO: UMA 
PERSPECTIVA MACROECONÔMICA 2003-2006, 2010, p. 25. 

 
Considerando a atividade turística como um benefício para o 

desenvolvimento local, muitos destinos estão investindo no turismo, essa 

possibilidade existe também na cidade de Franca através do turismo de 

negócios, direcionando as características econômicas do município aliada a 
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prática do turismo, tendo ainda na atividade turística uma opção de geração de 

renda e emprego para a localidade. 

 
 

2.3 TURISMO E BALANÇO DE PAGAMENTOS 

 

 

O turismo tem um impacto representativo no balanço de 

pagamentos. Ele provoca a transferência de recursos financeiros produzidos 

numa região para a outra, por meio da movimentação de turistas nacionais e 

internacionais. É também considerado como uma “exportação invisível” de 

bens e serviços, pois no caso da atividade turística é preciso que os seus 

consumidores se locomovam para os locais onde estão as atrações. 

Lage e Milone (2001) destacam que o balanço de pagamentos é o 

registro contábil de todas as transações realizadas entre os residentes de um 

país e outro por um determinado período de tempo. Essas transações podem 

ser econômicas com bens e serviços, como com capitais físicos e monetários. 

O turismo representa a oportunidade de obter os recursos 

necessários que equilibram o balanço nacional de pagamentos. 

O balanço de serviços registra as despesas dos principais 

serviços relacionados com: viagens internacionais, transportes, seguros, 

rendas de capitais, serviços governamentais e serviços diversos. 

No caso do turismo, caracteriza-se como receita turística os 

gastos das viagens realizadas pelos turistas procedentes do exterior e despesa 

turística os gastos realizados pelos residentes de um país em viagens no 

exterior (LAGE; MILONE, 2001). 

Os autores Lickorish e Jenkins (2000, p. 89) afirmam que as 

contas do balanço de pagamentos são compreendidas pelos governos e 

observadores internacionais como sendo um reflexo da saúde econômica de 

um país. 

Segundo o Ministério do Turismo (EMBRATUR NOTÍCIAS, 2010) 

os gastos de turistas estrangeiros em visita ao Brasil no mês de março de 2010 

atingiram US$ 578 milhões, esse resultado é 17% superior ao mesmo período 

de 2009 e o melhor registrado pelo Banco Central brasileiro desde 1947. O 
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primeiro trimestre de 2010 acumula ainda US$ 1.655 bilhão em receitas 

superando em 16,4% o mesmo período de 2009.  

Goeldner et al (2002, P. 821) aponta que a situação do balanço 

de pagamentos afeta o PIB – Produto Interno Bruto - dos países e que quando 

se pensa nessa questão o turismo aparece como uma opção desejável e 

rentável para esses países. 

Outro aspecto positivo do desenvolvimento da atividade turística é 

a geração de empregos, sendo em alguns casos a única opção de trabalho e 

renda para comunidades receptoras. 

 

 

2.4 TURISMO E EMPREGO 

 

 

A geração de empregos é considerada um aspecto importante no 

desenvolvimento da atividade turística, pois o turismo é considerado o setor 

que mais emprega em todo o mundo. 

Destaca-se a importância do turismo na questão do emprego, pois 

tão importante quanto considerar e tirar proveito do fato de que o turismo é a 

atividade econômica que mais cresce no mundo, é necessário perceber 

também que o setor é uma extraordinária oportunidade para os micro e 

pequenos empreendedores. Isto representa geração de renda bem distribuída 

e a valorização do capital intelectual e da capacidade empreendedora  (SILVA 

apud OLIVEIRA, 2002). 

Oliveira (2002) aborda ainda as vantagens do turismo como fonte 

geradora de empregos:  
Alto grau de impacto em toda a economia; 
A facilidade com que as promoções geram novos empregos; 
Diversidade qualitativa nos empregos gerados; 
Geração de primeiros empregos, principalmente para o público 
jovem; 
Geração de empregos de meio expediente e sazonais para pessoas 
com outras ocupações; 
Geração de empregos em áreas com desemprego estrutural, como 
áreas rurais; 
Possibilidade de criar empregos em determinadas regiões, tanto por 
meio de ações promocionais quanto pela dotação de infra-estrutura; 
Predominância e empregos de micro, pequenos e médios 
empreendimentos (OLIVEIRA, 2002, p. 51). 
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Em 2006 as atividades características do turismo totalizaram 

5.714.669 ocupações, o que representou 10,1% e 6,1% do total de serviços 

56.619.241 e da economia brasileira 92.246.963 (EMBRATUR ECONOMIA DO 

TURISMO, 2010, p. 26). 

As atividades de serviços de alimentação dentre as atividades 

características de turismo destacou-se com 2.857.677 ocupações, ou seja, 

50,01% desse total. O transporte rodoviário teve em 2006 1.079.351 

ocupações representando 18,89% do total das atividades características do 

turismo. As atividades recreativas, culturais e desportivas totalizaram 1.013.987 

ocupações, e isso representou 17,74% das atividades características do 

turismo (EMBRATUR ECONOMIA DO TURISMO, 2020, p. 26). 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição do percentual do número de postos de 

trabalho das atividades características do turismo por setores de serviços no 
Brasil em 2006 

Fonte: EMBRATUR - ECONOMIA DO TURISMO: UMA 
PERSPECTIVA MACROECONÔMICA 2003-2006, 2010, p. 26. 

 
De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo e 

o IBGE - Instituto Brasileiro de Estatísticas e Geografia – em 2006 as 

atividades características do turismo registraram um montante de R$ 31.341 

milhões em salários e outras remunerações e isso representou 4,6% e 3,2% do 
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total do setor de serviços e da economia brasileira. Desse total, os salários e 

ordenados provenientes das atividades características do turismo 

representaram 85,9%, ou seja, R$ 26.920 milhões. Estes representaram 4,9% 

e 3,5% do total dos salários e ordenados pagos pelo setor de serviços e pela 

economia brasileira. Os serviços de alimentação foram o que apresentou maior 

participação, 28,8%, totalizando R$ 9.025 milhões. Seguido pelas atividades 

recreativas, culturais e desportivas, com 17,7% do total das atividades 

características do turismo sendo R$ 5.548 milhões. A atividade de transporte 

rodoviário com R$ 4.974 milhões correspondeu a 15,9% desse total. 

As atividades características do turismo pagaram em 2006 

remuneração média anual por trabalhador de R$ 5.484,00. 

Dentre os serviços que se destacaram por maior rendimento 

estão os transportes aéreo, aquaviário e ferroviário com R$ 68.406,00 para o 

primeiro e R$ 36.069,00 e R$ 33.265,00 para os demais. Os segmentos que 

apresentaram menores rendimentos são o transporte rodoviário R$ 4.608,00 e 

os serviços de alimentação R$ 3.158,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 - Remuneração média paga pelas atividades 

características do turismo por setores de serviços no Brasil em 2006 
Fonte: EMBRATUR - ECONOMIA DO TURISMO: UMA 

PERSPECTIVA MACROECONÔMICA 2003-2006, 2010, p. 28. 
 

Com o desenvolvimento da atividade turística há a geração de 

emprego, aumento e melhor distribuição de renda na localidade onde se 
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desenvolve e os benefícios são aproveitados tanto pela população local e 

contribui também para o desenvolvimento e equilíbrio econômico local.  

 

 

2.5 TURISMO E SEU EFEITO MULTIPLICADOR 
 
 

Um dos mais consideráveis impactos econômicos do turismo é 

analisado pela intensidade a qual o dinheiro gasto pelos turistas permanece na 

localidade de destinação para então ser reciclado pela economia local. Esse 

contexto é chamado de efeito multiplicador do turismo. 

Lickorish e Jenkins (2000) entendem o turismo como uma 

atividade multifacetada e independente, contando para o desenvolvimento da 

atividade dados econômicos de outros setores da economia, como agricultura, 

indústria e comércio. Os gastos dos turistas influenciam na mudança da 

economia da localidade onde a atividade se desenvolve. 

O dinheiro gasto pelos turistas deixados na localidade receptora 

promove renda para os empregados dos hotéis, restaurantes, transportadoras, 

lugares de lazer e entretenimento, e também para pessoas e empresas que 

não estão diretamente ligadas à atividade como o comércio vizinho.  

Goeldner et al (2002) classifica o efeito multiplicador do turismo 

em direto e indireto. O efeito multiplicador direto diz respeito ao dinheiro gasto 

pelo turista em empreendimentos turísticos, gerando assim, renda para os 

proprietários, administradores e criando emprego. 

Considerando ainda a idéia de efeito multiplicado do autor, o 

indireto diz respeito aos gastos e despesas dos turistas que resultam em renda 

para uma cadeia de despesa-renda-despesa e segue assim até que a perda 

interrompa o processo. 

Saturi (2005, p. 61) complementa que nem toda renda gerada na 

atividade é gasta novamente, às vezes tende a ser economizada e uma outra 

parte vem a ser gasta fora da economia local. Quanto maior for à parcela gasta 

dentro da localidade, maior será o efeito multiplicador. 

Tendo em vista que o turismo gera impactos diretos e indiretos 

significativos para a economia de uma localidade e isso movimenta cerca de 53 
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itens da economia dessa mesma localidade, considerando o gasto médio diário 

por turista de cerca de US$ 77,09 aproximadamente R$ 270,00 esse dinheiro 

irá entrar no mercado local, causando o efeito multiplicador, ou seja, uma série 

de despesas que tem origem nos gastos dos turistas e que beneficia os setores 

ligados ao turismo e que irá repercutir no PIB - Produto Interno Bruto local 

(BARRETTO, 2003). 

O efeito multiplicador tem a função de incrementar o orçamento 

do município, proporcionando maior giro de capital e consequentemente isso 

irá traduzir em benefícios para a comunidade, isso é claro, desde que a 

comunidade local tenha papel de agente do desenvolvimento do turismo.  

  

 

2.6 TURISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
 

O conceito de desenvolvimento é considerado recente, pós guerra 

e não existe uma única definição aceita, tendo em vista que o mesmo está em 

fase de criação. Durante muito tempo entendeu-se o desenvolvimento como 

uma conseqüência do crescimento econômico, descaracterizando assim os 

aspectos sociais e ambientais. Na realidade os benefícios alcançados pelo 

crescimento econômico podem ou não influenciar na vida da população como 

um todo, assim como no meio ambiente. Assim sendo, o crescimento é 

condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição suficiente 

(SOUZA, 1993). 

No entanto crescimento econômico não significa necessariamente 

distribuição de renda e desenvolvimento de uma determinada localidade como 

um todo. 

O desenvolvimento deve resultar do crescimento econômico 

seguido pela melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir melhoria no 

bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições 

de saúde, alimentação, educação e moradia) (VASCONCELLOS; GARCIA, 

1998, p. 205). 

Segundo Braga Filho (2002)  
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(...), o crescimento econômico pode produzir aumento ou redução da 
desigualdade da renda, pois, o crescimento desigual regional, setorial 
e da produtividade contribui para reforçar ou atenuar essa 
desigualdade. Devemos ressaltar que a composição setorial da 
economia, a capacidade empresarial traduzida pelo dinamismo das 
inovações – nos processos da produção, tecnológicas nos produtos 
etc., - bem como, da(s) estratégia(s) empregada(s) na busca de 
novos mercados, a educação e a qualificação da população 
economicamente mobilizável combinados com políticas públicas 
orientadas para fomentar o crescimento e o desenvolvimento podem 
revestir de certa relevância em termos de alternativas de 
desenvolvimento (BRAGA FILHO, 2002, p. 09-10). 

Segundo Furtado (1961, p. 115-116) o desenvolvimento é 

considerado como um aumento do fluxo de renda real, ou seja, incentivo para a 

qualidade de bens e serviços por um período de tempo que fique a disposição 

de determinada demanda. 

O desenvolvimento pode permitir que cada indivíduo revele suas 

capacidades, seus talentos e sua imaginação na busca da auto realização e da 

felicidade, mediante esforços coletivos ou individuais, combinação de trabalho 

autônomo e heterônomo e de tempo gasto em atividades não econômicas. 

Aspectos qualitativos são essenciais. Maneiras viáveis de produzir meios de 

vida não podem depender de esforços excessivos e extenuantes por parte de 

seus produtores, de empregos mal remunerados, exercidos em condições 

insalubres, da prestação inadequada de serviços públicos e de padrões 

subumanos de moradia (SACHES, 2002 e 2004 apud VEIGA, 2006, p. 80-81). 

O desenvolvimento econômico pode ser considerado ainda 

crescimento econômico acompanhado por melhorias do nível de vida dos 

cidadãos e por alterações estruturais na economia (SANDRONI, 1194). 

Crescimento econômico diferente de desenvolvimento econômico, 

acontece quando o primeiro é entendido como o aumento do produto nacional 

em termos globais ou per capita de um país ao longo do tempo, já o segundo é 

considerado como o aumento contínuo do produto nacional e a qualidade de 

vida dos indivíduos de cada país ao longo do tempo. No entanto, os autores 

acrescentam que para que haja desenvolvimento é necessário que ocorra o 

crescimento (LAGE; MILONE, 2001). 

Não há uma única definição de desenvolvimento econômico que 

possa ser aceita inteiramente como satisfatória. 

O desenvolvimento econômico supõe uma diversificação e uma 

integração dos principais setores da economia. Considerando ainda a idéia do 
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autor, a análise econômica encara o desenvolvimento como um processo de 

mudança (MOTA, 1964). 

Em se tratando de desenvolvimento econômico local através da 

atividade turística, é preciso que os agentes locais busquem soluções que 

possibilitem melhorias na infra-estrutura, igualdade regional, capacitação dos 

recursos humanos, equilíbrio na concentração de renda das populações 

envolvidas direta e indiretamente com a atividade.  

Para Rodrigues (2001, p. 10) o turismo transformou-se em um 

fenômeno econômico, político, social e cultural dos mais expressivos nas 

sociedades pós industriais. 

No entendimento de Cara (2001, p. 87) o turismo é considerado 

como um agente transformador do espaço, consumindo e dando feições 

urbanas a locais inacessíveis.  

Segundo Coelho (apud ALBUQUERQUE, 1998), o 

desenvolvimento local emerge como uma estratégia territorial centrada em 

setores econômicos de ponta e em locais capazes de uma integração 

competitiva nos mercados globais, nos quais cooperação e competitividade 

transformam-se em aspectos fundamentais para justificar as ações de 

agrupamentos industriais. 

Existe também o desenvolvimento local analisado por um aspecto 

endógeno, ou seja,  
registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 
humanos capazes de promover o dinamismo econômico e a melhoria 
da qualidade de vida da população. Representa, pois, uma singular 
transformação nas bases econômicas e na organização social em 
nível local, resultante da mobilização das energias da sociedade, que 
explora as suas capacidades e especificidades (BUARQUE, 1999, p. 
9-10). 
 

Para Martinelli e Joyal (2003, p. 53) o desenvolvimento local 

reforça as comunidades, dinamizando suas potencializadas, mas, para que 

isso seja possível, é necessária a reunião de diversos fatores. 

Ávila et al (2001, p. 69) conceitua desenvolvimento local como 

sendo: 
o núcleo conceitual do desenvolvimento local consiste no efetivo 
desabrochamento – a partir do rompimento de amarras que prendam 
as pessoas em seus status quo de vida – das capacidades, 
competências e habilidades de uma “comunidade definida” (portanto 
com interesses comuns e situada em (...) espaço territorialmente 
delimitado, com identidade social e histórica), no sentido de ela 
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mesma – mediante ativa colaboração de agentes externos e internos 
– incrementar a cultura da solidariedade em seu meio e tornar 
paulatinamente apta a gerenciar (diagnosticar, tomar decisões, agir, 
avaliar, controlar, etc) o aproveitamento dos potenciais próprios – ou 
cabedais de potencialidades peculiares à localidade – assim como a 
“metabolização” comunitária de insumos e investimentos públicos e 
privados externos, visando a processual busca de soluções para os 
problemas, necessidades e aspirações, de toda ordem e natureza, 
que mais direta e cotidianamente lhe dizem respeito.  
 

O autor sugere ainda um processo de desenvolvimento 

endógeno, com ações partindo da iniciativa local. 

Quanto aos resultados que podem ser obtidos do 

desenvolvimento local, Llorens (2001, p. 24) explica que: 
na análise do desenvolvimento econômico não se deve referir-se 
unicamente às partes mais evoluídas do capital produtivo ou 
financeiro em nível mundial. Coexistem ao desenvolvimento 
pertinente a grandes empresas, outras estratégias de 
desenvolvimento endógeno, em que o território e os fatores sociais, 
culturais, ambientais e históricos desempenham um papel de 
relevância. 
 

Franco et al (1999) afirma ainda que fazem parte da dimensão 

econômica do desenvolvimento local o surgimento de novos empreendedores 

ou uma geração de novas iniciativas empresariais e a oferta de programas 

governamentais, não governamentais ou de parceria Estado-Sociedade, 

voltados para o desencadeamento e para a sustentação inicial dessas novas 

iniciativas (por exemplo, fundo de aval, microcrédito, assistência técnica, 

consultoria empresarial, sistemas de comercialização, etc.).  

O turismo possui características que o tornam diferente de outras 

atividades produtivas, por exemplo, o produto turístico só pode ser consumido 

in loco, estimula o desenvolvimento de outras atividades econômicas como 

entretenimento, comércio, transportes, meios de hospedagem, restaurantes, 

agências de viagens, serviços de apoio, etc., estimula também o 

desenvolvimento de infra-estrutura como investimento e melhorias em 

aeroportos, estradas, saneamento, energia, etc. e tem efeito indutor na geração 

de emprego e renda.  

Segundo a OMT - Organização Mundial de Turismo (2004) - o 

turismo é uma atividade que favorece o desenvolvimento local, pois propicia a 

geração de emprego, aumento da renda dos trabalhadores, investimento de 

capital em novos empreendimentos de negócios, cria novas organizações 

incluindo pequenas e médias empresas. 
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Para Mamberti e Braga (2004, p. 8) 
“A idéia de desenvolvimento está associada a uma mudança 
estrutural que busque eficiência na produção, uso racional dos 
recursos naturais e uma maior igualdade na distribuição dos 
empregos e da renda, promovendo melhora qualitativa no modo de 
vida das pessoas”. 
 

Perroux (1967) analisa o desenvolvimento como uma combinação 

das transformações mental e social de uma sociedade, possibilitando o 

aumento acumulativo e duradouro do seu produto real global. 

O autor afirma ainda que 
O crescimento e o desenvolvimento dum conjunto de territórios e de 
populações não serão, por conseguinte, conseguidos senão através 
da organização consciente do meio de propagação dos efeitos do 
pólo de desenvolvimento (PERROUX, 1967, p. 164). 
 

Existem muitos critérios para medir o nível de desenvolvimento 

como, renda per capita, consumo de energia, aço ou calorias por habitante/ano 

e o nível de alfabetização. Um indicador muito utilizado é o IDH - Índice de 

Desenvolvimento Humano - realizado pelo programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento que se baseia em indicadores de renda, educação e 

expectativa de vida.  

Considerando ainda a sua complexidade e sem perder o conceito 

de desenvolvimento, o mesmo pode ser trazido para âmbito local. Portuguez 

(2002) entende o local como uma delimitação geográfica do território que 

representa o espaço dos acontecimentos mais simples e mais inusitados da 

vida cotidiana.  

Dowbor (1995) entende ainda que o desenvolvimento econômico 

local pode ser definido como o conjunto de estratégias e ações para ativar ou 

acelerar a economia local provocando assim impactos no território.  

Braga Filho (2008) apresenta cinco questões importantes para a 

promoção do desenvolvimento econômico local iniciativa do governo municipal, 

esforço mútuo de cooperação entre os atores sociais envolvidos no processo; 

capacidade dos atores elaborarem propostas e formularem objetivos que 

atendam as demandas e os diferentes interesses, exercício e difusão de 

práticas de convivência e disseminação de cultura baseada na confiança. 

O desenvolvimento econômico local pode ser analisado como 

uma possibilidade que está sendo cada vez mais usada para fortalecer a 

capacidade local das comunidades de uma região, melhorar o ambiente para 
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investimentos e aumentar a produtividade e a competitividade dos negócios 

locais, dos empreendedores e dos trabalhadores. È usado ainda como uma 

ferramenta para as comunidades melhorar a qualidade de vida, criar novas 

oportunidades econômicas e lutar contra a pobreza (SWINBURN; GOGA; 

MURPHY, 2001). 

Cavaco (1996, p. 97) classifica as estratégias para o 

desenvolvimento local através do desenvolvimento endógeno, ou seja, uma 

mobilização dos próprios recursos, ascendente, destaque para os agentes 

locais e autocentrado, focado nas necessidades próprias das comunidades. 

Para que aconteça o desenvolvimento local é preciso a promoção 

efetiva e o envolvimento do poder público, é preciso vontade política dos 

governos locais. 

A participação do governo local para o desenvolvimento da 

localidade pode acontecer de diferentes maneiras, articulando medidas que 

criem um ambiente propício, formação profissional, intervenção em setores 

com grande efeito multiplicador, incentivo a novas formas de organização de 

produção, novas formas de ajuda e cooperação, articulação com atores e 

dinâmicas externas e aumento da produtividade social.  

Para uma atuação eficaz do poder público é preciso ainda a 

criação de diagnósticos aprofundados, procura por novas parcerias e uma 

postura de compromisso e envolvimento com o desenvolvimento local 

(DOWBOR, 1996). 

Porém a promoção do desenvolvimento econômico não pode ser 

tarefa exclusiva de responsabilidade do Estado e, sim um processo 

permanentemente ativo e efetivo de construção coletiva forjado pela 

participação e pelo compromisso tanto daqueles que atuam na esfera privada, 

como os que atuam na esfera pública. É preciso sensibilizar os atores 

envolvidos nesse processo de romper com as barreiras existentes, reforçando 

a necessidade de se estabelecer vínculos, o que contribui positivamente para 

desenvolver o sentimento de pertença e mecanismos promotores de confiança, 

pois ao serem estabelecidos e reforçados o sentimento de pertença associado 

ao sentimento de confiança, a possibilidade de se desenvolver um processo de 

construção participativa deve ser bem maior (BRAGA FILHO, 2002). 
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O trabalho estuda o turismo de negócios e o desenvolvimento 

econômico local, no entanto entende-se como local o território do município, ou 

seja, o espaço compartilhado por todos os habitantes compreendendo mais 

que o espaço físico. Entende-se ainda o território como o resultado das 

atividades econômicas ali realizadas, o conhecimento comum gerado 

coletivamente, uma cultura formada com elementos singulares, um sentimento 

de identidade que surgiu nesse território, permitindo aos seus habitantes 

compreenderem as vantagens de sua vivência para elaborar a identidade 

coletiva, identificado como área urbana e rural (DIAS, 2005). 

O turismo como base para o desenvolvimento local se contrapõe 

ao modelo que predomina em vários países, inclusive no Brasil, mantendo a 

identidade cultural dos lugares (BENEVIDES, 1996). 

Segundo a OMT – Organização Mundial do Turismo (GESTÃO 

DO TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, 2010) - existe uma 

prospecção para que em 2020 o número de viajantes chegue a 1,6 bilhão em 

todo o mundo, isso beneficiará todos os segmentos do turismo, dando um 

destaque maior para o turismo de negócios, o de aventura e o de incentivo.  

Tendo em vista a atividade econômica característica na cidade de 

Franca é predominante pelo setor coureiro-calçadista, pretende-se ter no 

desenvolvimento do turismo de negócios uma segunda opção de 

desenvolvimento econômico para o município, já que o mesmo recebe pessoas 

interessadas em comercializar produtos e serviços advindos do calçado.  

A prática do turismo de negócios mantém as características 

econômicas da cidade que para muitas famílias passam de geração em 

geração, mantendo também a cultura do lugar. 

Sendo assim, o turismo como base para o desenvolvimento local 

se concentra na revitalização e também na diversificação da economia. 

O turismo é um fenômeno em crescimento no Brasil e no mundo, 

a receita gerada tem se equiparado a setores tradicionais como petróleo, 

automóveis e equipamentos eletrônicos. A atividade é considerada ainda 

grande geradora de emprego, renda e divisas para diversas localidades onde 

se desenvolve, por esse motivo, o turismo tem sido apontando como estratégia 

para o desenvolvimento, sendo incentivado pelos governos, empresários e 

constantemente procurado pelos consumidores. 
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Porém para que a atividade se desenvolva e traga benefícios para 

a localidade receptora é preciso que a mesma aconteça de forma planejada, 

haja vista que o turismo é uma atividade interdisciplinar e possui inteira ligação 

com a área econômica uma vez que através desta é possível incrementar 

mercados, investimentos e gerar empregos e renda. O planejamento do 

turismo tem como objetivo ordenar a atividade conduzindo mudanças na 

estrutura da realidade das comunidades receptoras a fim de gerar o 

crescimento econômico de forma acelerada. 

No ano de 2001, o então presidente da EMBRATUR – Instituto 

Brasileiro de Turismo - Caio Luiz de Carvalho, afirmou que o turismo é uma das 

principais atividades econômicas e sociais que tem como característica 

fundamental a geração de empregos e renda, no entanto, para que isso 

efetivamente aconteça é necessário o planejamento da atividade turística com 

a elaboração de um plano ordenado de diretrizes, que tenha a função de captar 

investimentos e financiamentos para a localidade, para a gestão do turismo, 

além de organizar as ações e direcioná-las a fim de atender as necessidades 

de todos envolvidos no seu desenvolvimento. 

A atividade turística representa um conjunto de atividades 

produtivas que interessa a todos os setores econômicos de um país ou uma 

região, repercutindo em outros setores da economia, provocando uma reação 

em cadeia, causando um efeito multiplicador que pode influenciar no emprego, 

na renda, nas indústrias, no comércio. 

As viagens são fatores importantes para qualquer economia local, 

regional ou nacional, pois o advento constante de novas pessoas aumenta o 

consumo, incrementa as necessidades de maior produção de bens, serviços e 

empregos. Conseqüência disso é a geração de maiores lucros que levam ao 

aumento de riquezas pela produção da terra, utilização dos equipamentos de 

hospedagem e transporte, pelo consumo ou aquisição de objetos diversos, de 

alimentação e de prestação dos mais variados serviços. 

O turismo se preocupa com a produção e distribuição de bens e 

serviços que tornam possíveis os benefícios esperados pelos turistas em suas 

viagens. Os principais objetivos econômicos gerados pelo turismo são: 

maximização da quantidade de experiência psicológica para os turistas da 

utilidade dos bens e serviços, maximização dos lucros das firmas que 
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produzem bens para os turistas, maximização dos impactos primário e 

secundário dos gastos dos turistas sobre uma determinada comunidade, região 

ou país (HAVAS, 1981, p. 6). 

O fluxo de atividade do turista em território receptivo determina 

uma gama de transformações importantes, tanto estruturais como conjunturais 

oriundas diretamente do seu consumo no local. O consumo do turista pode ser 

definido, simplesmente, como a aquisição de bens e serviços com o objetivo de 

satisfazer uma determinada necessidade (DIAS, 2005). 

Em outras palavras, o consumo do visitante pode ser definido pelo 

montante de dispêndio localizado geograficamente no destino e durante o 

percurso. 

Ainda pode-se analisar esse consumo sob a ótica de dois fatores, 

o consumo turístico primário que consiste na aquisição de bens ou serviços 

diretamente relacionados com o turismo, como o alojamento, o transporte, etc. 

e o consumo turístico secundário que consiste no gasto realizado pelo turista 

em bens e serviços que não são propriamente turísticos. Bens e serviços esses 

que o turista consome e que são utilizados por qualquer outra pessoa, como 

alimentos, produtos de higiene, artesanato, etc. (RUIZ e ARMAND, 2002). 

O consumo turístico é o inicio para o aumento de renda que se 

move e se transfere pela economia como um todo, ao passo que esta riqueza 

não tende a se concentrar apenas nos investidores diretos da atividade. Está 

riqueza se espalha por diversos setores direta ou indiretamente ligados à 

atividade turística causando, num primeiro momento, o aumento real na renda 

e na capacidade de consumo de todos os habitantes da área visitada. O 

dinheiro deixado pelo turista para pagar o restaurante, o hotel ou o guia 

turístico, obrigatoriamente se transferirá para o restante da economia local 

através de uma mobilidade de divisas para o pagamento de bens e serviços 

necessários a manutenção da atividade (DIAS, 2005). 

Segundo o autor o desenvolvimento turístico local consiste em 

uma alternativa a ser oferecida a população residente num município 

proporcionando melhorias na qualidade de vida, permitindo as comunidades e 

organizações da sociedade civil maior controle sobre o processo de 

desenvolvimento. 
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As características do desenvolvimento turístico local que contribui 

para o desenvolvimento econômico local através de um modelo endógeno de 

desenvolvimento turístico municipal são classificadas através do 

aproveitamento dos recursos disponíveis em âmbito local (quer sejam 

humanos, técnicos, materiais, etc.), da territorialidade, priorizando o âmbito 

mais reduzido que é o município, necessidade de participação de todos os 

atores sociais e econômicos, ações e políticas de Desenvolvimento Turístico 

Municipal além de serem integradas devem ter um caráter integrador, o 

Desenvolvimento Turístico Municipal é um processo dinamizador e catalisador 

do potencial existente no território em que ocorre, por isso deve estar baseado 

em principio de flexibilidade e de adaptação à realidade local (DIAS, 2005). 

Através da revisão teórica sobre a atividade turística é possível 

analisar a importância do turismo para o desenvolvimento local, suas principais 

contribuições para a melhoria da localidade e conseqüentemente melhoria da 

vida de quem ali reside. 

O intuito desse trabalho é analisar a atividade turística como fonte 

para o desenvolvimento econômico local, no entanto, é importante destacar 

também a questão do desenvolvimento sustentável do turismo, tendo em vista, 

que essa é uma preocupação constante dos organismos nacionais e 

internacionais. 

A sustentabilidade deve ser buscada em diferentes dimensões, 

como a social, ambiental e cultural, através de ações conjuntas com todos os 

envolvidos no processo de desenvolvimento do turismo.  

O relatório de Brundtland, Nosso Futuro Comum, elaborado pela 

Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNMAD (1987 

apud OMT, 2003, p. 23) define desenvolvimento sustentável como “aquele que 

atenda às necessidades de hoje, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”. 

Outro aspecto importante foi a criação da Carta de Turismo 

Sustentável feita na Conferência Mundial de Turismo Sustentável, contendo 18 

artigos sobre o desenvolvimento sustentável da atividade turística, dando 

destaque para o primeiro, que diz que este desenvolvimento “deve ser 

suportável ecologicamente a longo prazo, viável economicamente e eqüitativo 
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desde uma perspectiva ética e social para as comunidades locais” (1995 apud 

DIAS, 2003, p. 60). 

Existe uma necessidade de implantar critérios sustentáveis em 

todas as etapas do planejamento, desenvolvimento e gestão do turismo na 

localidade receptora, pois sem essa preocupação é improvável que os 

benefícios econômicos e sociais esperados sejam efetivamente alcançados. 

Caso contrário podem surgir impactos ambientais negativos e muitas vezes 

irreversíveis, como também pressões sociais nas comunidades anfitriãs, que 

precisam ser evitados. 

A comunidade se torna um elemento fundamental no processo de 

desenvolvimento sustentável do turismo, pois seu apoio e participação efetiva 

nas tomadas de decisão favorecem o sucesso e concretização do 

desenvolvimento, maximizando os efeitos positivos da atividade turística 

(CARVALHO; TAVARES, 2008, p. 1). 

Desta forma, é necessário que haja um equilíbrio entre a 

economia, sociedade e meio ambiente e assim desenvolver o turismo de forma 

sustentável para satisfazer as gerações atuais e futuras. 

A atividade turística aliada ao desenvolvimento da cidade em 

estudo possibilita analisar o turismo como uma fonte para a melhoria da 

qualidade de vida da população local, conservação do patrimônio turístico, 

geração de renda e de emprego, conscientização da população para a 

importância do turismo, intercâmbio cultural, etc. (IGNARRA, 2001). 

Para que o turismo brasileiro se desenvolva dando ênfase aos 

aspectos sociais, culturais, éticos e de desenvolvimento comunitário, é preciso 

à integração e interação dos agentes que compõem esse processo como a 

iniciativa privada, o poder público e a comunidade local. 
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3 O TURISMO EM FRANCA 
 
 

3.1 FRANCA E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 
 
 

A cidade de Franca está localizada no Nordeste do Estado de São 

Paulo, há aproximadamente 400 km da capital e possui uma área total de 609 

Km². Foi descoberta no inicio do século XVIII por bandeirantes paulistas. 

Franca faz divisa com o Estado de Minas Gerais, se localiza na 

rota do Gasoduto Brasil-Bolívia e na área de influência da Hidrovia Tietê-

Paraná, sendo servida pela malha rodoviária paulista. 

Situa-se entre o rio Pardo e Grande na Bacia Hidrográfica do 

Sapucaí Mirim/Grande constituída pelos rios: Rio das Canoas, Rio Pouso 

Alegre, Rio São João e Ribeirão Salgado (CULTRI, 2008). 

O município faz parte da 14° Região Administrativa do Estado 

composta por 23 municípios que são eles: Franca, Aramina, Batatais, Buritizal, 

Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, 

Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim 

da Barra, São José da Bela Vista. 

A população estimada segundo o IBGE (2009) é de 330.938 

habitantes, com aproximadamente 64% da população economicamente ativa. 

O PIB per capita do município R$ 11.205,22 (SEADE, 2009). 
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Figura 8 - Mapa da localização de Franca 
Fonte: Prefeitura Municipal de Franca, 2010. 

  
A infra-estrutura existente na cidade será vista mais adiante no 

item 3.4.4, onde será abordada a infra-estrutura turística, básica e de apoio. No 

entanto, segue abaixo outras características gerais do município e que 

influenciam para o desenvolvimento do turismo. 

O transporte coletivo municipal conta com um processo de 

integração e um dos maiores terminais municipais do Estado.  

A área de educação também é considerada satisfatória, a cidade 

conta com cinco escolas municipais, 47 escolas estaduais, 15 particulares, 

nove de ensino rural, um de ensino especial, cursos pré-vestibulares e quatro 

de ensino superior (SATURI, 2005, p. 18). 

Em relação à justiça e segurança Franca possui um Fórum, uma 

Delegacia Regional de Policia, uma Delegacia Seccional de Policia, cinco 

Distritos Policiais, uma Delegacia de Defesa da Mulher, uma Delegacia de 

Entorpecentes, uma Cadeia Pública, efetivo da Guarda Civil Municipal, 

Batalhão de Policia Militar, Rodoviária e Ambiental, uma unidade do Corpo de 

Bombeiros e uma unidade do Tiro de Guerra do Exército Brasileiro (SATURI, 

2005, p. 119). 

De acordo com a Fundação SEADE (SEADE, 2009) Franca 

possui: 2.636 estabelecimentos industriais, 3.474 estabelecimentos comerciais, 

2.211 estabelecimentos prestadores de serviços. 
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A cidade conta com dois distritos industriais onde se localizam o 

maior número das empresas do pólo industrial de Franca.  

A sua principal economia gira em torno da produção coureiro-

calçadista, porém a cidade exporta produtos como o café, calçados, 

componentes para calçados, bolsas, carteiras de couro, material de borracha 

para calçados, salto e sola de borracha, chapa de borracha para solado de 

calçado, cola de borracha ou solução para borracha, forma para a fabricação 

de calçados, máquinas industriais e implementos, caixas ou cartuchos de 

papelão. 

Como já visto, Franca possui características econômicas voltadas 

para a indústria coureiro-calçadista, o que incentiva o número de pessoas que 

visitam a cidade interessadas em comercializar ou comprar esses produtos. 

Porém não existe ainda uma preocupação por parte do poder público e da 

iniciativa privada em controlar e organizar essa visitação, a fim de desenvolver 

na localidade o turismo de negócios de forma planejada e organizada tendo 

como base multiplicar os efeitos financeiros positivos que esse tipo de 

segmento gera e pode gerar ainda mais para o município, incentivando o 

desenvolvimento da localidade em si. 

 

 

3.2 A RIQUEZA ECONÔMICA DE FRANCA 

 
 

Para melhor compreensão de como a atividade coureiro-

calçadista começou na cidade de Franca, será feito um breve relato histórico 

sobre a história econômica do município. 

Porém antes de abordar a atividade coureiro-calçadista torna-se 

importante conhecer outras atividades que se desenvolveram na cidade de 

Franca antes do couro e do calçado e que influenciaram também para o 

desenvolvimento econômico do município. 

O comércio do sal que era feito pela ”Estada dos Goiases” teve 

extrema importância para o desenvolvimento da cidade assim como para o 

desenvolvimento do comércio no Brasil, tal importância fez com que o nome da 

estrada fosse alterado para “Estrada do Sal” (BACELLAR; BRIOSCHI, 1999). 
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A pecuária e a tecelagem também tiveram importância para o 

desenvolvimento econômico local de Franca. Isso ocorreu devido à migração 

de habitantes de Minas Gerais em decorrência do declínio aurífero no final do 

século XVIII. 

A era do café influenciou fortemente para o desenvolvimento 

econômico não só da cidade de Franca, como também de toda região.  

 
 
3.2.1 O café 

 
 

O café, que a princípio era produzido para consumo próprio, 

assim como outros gêneros alimentícios e tecidos que eram feitos e 

comercializados pelos próprios moradores locais, passou a ser o primeiro 

produto exportado da cidade, incluindo mercados internacionais. Como o 

produto era considerado de grande rentabilidade, principalmente no mercado 

internacional, trazendo divisas para o país, o Governo Imperial e Provincial 

começou a incentivar a produção cafeeira, com isso a plantação de café devia 

ser aumentada a cada ano e o lavrador que não o fizesse teria que pagar multa 

ou ficaria 2 dias na prisão. 

Ainda assim, a produção de café na Vila Franca, nome da cidade 

de Franca na época, era considerada tímida e permaneceu assim até o final do 

século XIX, em 1836 a produção era de 261 arrobas. Em 1870 a produção era 

de 2.534 arrobas, em 1877 já se produzia 60.000 arrobas. Nesse ultimo ano 

chegava a Vila Franca os trilhos da Companhia Mogiana e esse importante 

acontecimento refletiu diretamente na economia da região, como resultado 

houve uma imediata expansão na lavoura e na produção cafeeira. Mesmo com 

tudo isso, o café só se tornou principal atividade econômica da região no 

período republicano, quando as pastagens dariam lugar aos cafezais (SATURI, 

2005, p. 124). 

A produção de café influenciou nas mudanças ocorridas na 

cidade. No ano de 1873 o município possuía 84 agricultores, 25 negociantes de 

molhados, 45 comerciantes de fazenda, seis advogados, cinco negociantes de 

sal, quatro seleiros, três alfaiates, dois farmacêuticos, dois açougueiros e um 



 83

padeiro, a receita da Câmara era de quatro contos de réis. Nessa mesma 

época era possível observar um crescimento dos profissionais liberais, uma 

diversificação e ampliação do mercado de trabalho e nos serviços oferecidos. 

No período de 1883 a 1894 o número de comerciantes na cidade era de 89 

indivíduos (DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 

FRANCA, 2005). 

A chegada da ferrovia influenciou diretamente para o 

desenvolvimento do município e da região, propiciando o desenvolvimento 

comercial e servindo como via de acesso a lugares até então inabitáveis, 

permitindo uma maior interação entre os mercados e intercâmbio cultural, 

econômico e social entre cidades e regiões. 

A época de maior expansão da produção cafeeira foi nos anos 20 

do século XX, quando a zona da Mogiana liderava as estatísticas do Estado de 

São Paulo com uma produção de 7.852.020 arrobas e 35,53% do total do 

Estado (DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE 

FRANCA, 2005). 

Nesse período o município produzia outros produtos além do café, 

como açúcar, cereais, algodão, couro e grande destaque para o comércio de 

sal.  

Segundo Braga Filho (2000, p. 71) entre os anos de 1929 e 1930 

Franca teve um resultado considerável quando comparada aos anos de 1914 e 

1915 com o aumento do número de pés de café de 7.380.980 (1914-1915) para 

15.265.400 (1929-1930), representando 106,8% de aumento. 

O café tem sua queda quando começam a acontecer sucessivas 

crises, como a dos anos de 29 e 30, nesse momento o café que era produzido 

na cidade e considerado de qualidade superior se torna desestimulado por 

esses problemas (ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPA, 2004). 

No entanto de acordo com Tosi  
Os efeitos da crise de 1929 foram mais drásticos entre os pequenos 
proprietários e entre aqueles que possuíam propriedades entre 100 e 
250 alqueires, provocando um complexo e simultâneo fenômeno de 
fracionamento de médias e grandes propriedades e concentração das 
unidades rurais muito pequenas, no geral, proporcionava uma 
configuração média das unidades em dimensões entre 25 a 100 
alqueires. Com isso, verificou-se uma maior intensificação do uso do 
solo e um progressivo aumento da área plantada, ao lado desse 
processo, ocorreu também a diminuição do número de cabeças de 
animais criados por estabelecimento. Longe de indicar, todavia, um 
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enfraquecimento rural, essas acomodações atestam que a pecuária 
voltava a ser uma das alternativas para enfrentar as oscilações da 
cafeicultura, mas disponível somente aos grandes proprietários (apud 
BRAGA FILHO, 2000, p. 76-77). 
 

A atividade cafeeira teve grande importância para o 

desenvolvimento econômico de Franca e região, e ainda exerce influência na 

economia regional e local, pois Franca tem considerável destaque com esse 

produto, à cidade possui uma das maiores cooperativas produtoras de café do 

Brasil e empresas exportadoras. 

Atualmente Franca é considerada uma das maiores produtoras de 

café do tipo arábico, produziu em 2007 1 milhão de sacas de 60 quilos de 

grãos, apresentando um crescimento de 15% ao ano. 

 

 

3.2.2 O diamante 

 
 

Franca tornou-se conhecida também pela produção de 

Diamantes, segundo a história do município, isso vem de longa data, porém 

não existem muitos registros devido ao alto grau de segurança e legalidade 

dessa atividade.  

Em 1992 a cidade foi considerada como terceiro maior pólo de 

lapidação do país, comparando sua produção as cidades de Cuiabá e 

Petrópolis. O município possui uma chaminé, segundo a denominação do setor 

para jazida, tendo aproximadamente 10.000 km² (SATURI, 2005, p. 128). 

De acordo com o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

existem 428 minas de diamante na região de Franca e esse número pode 

chegar a 700. 

A cidade de Franca possui ainda alguns projetos para promoção e 

desenvolvimento desse setor, dentre eles, se destacam a implantação de um 

Centro de Classificação e implantação do Laboratório de Gemologia (SATURI, 

2005, p. 128).  
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3.2.3 O setor coureiro-calçadista 

 

 

Após o café e o diamante, o couro e os calçados se tornaram uma 

alternativa de renda girando a economia da cidade. 

A disponibilidade de matéria prima, como o couro, existente na 

cidade de Franca, foi importante para a instalação da indústria calçadista no 

município (BRAGA FILHO, 2000, p. 79). 

De acordo com Barbosa (2006, p. 40) o surgimento dos curtumes 

em Franca ocorreu devido a alguns fatores como o intenso fluxo de couros que 

transitavam pela “Estrada dos Goiases” o que proporcionava certa facilidade no 

acesso a eles, em virtude de sua localização privilegiada entre rios e córregos, 

pois existia água em abundância na região e também presença de madeiras 

ricas em tanino. Esse tipo de madeira rica em tanino, como o barbatimão, teve 

sua importância, pois era usada significativa substância dessa química no 

curtimento do couro. 

Devido ao fluxo intenso de tropeiros e mercadores pela “Estrada 

dos Goiases” começa-se a perceber a necessidade que os mesmos tinham em 

consumir arreios, sapatões de atanado, sandálias, coberturas para carros de 

bois, bainhas para facas, lombinhos, silhões, badanas e canastras, entre outros 

artigos de couro, por esse motivo, desde a década de 1820, os artesãos locais 

já produziam esse tipo de material. Dessa forma, entende-se também que 

possivelmente foi o fluxo intenso de couro por esta estrada que estimulou o 

surgimento de curtumes em Franca na década de 1880 (BARBOSA, 2006). 

O primeiro registro de industrialização da atividade curtumeira em 

Franca data de 1886, quando o Pe. Alonso Ferreira de Carvalho montou um 

curtume as margens do córrego Cubatão, tendo como objetivo o 

aproveitamento do couro vindo com os tropeiros de Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso. 

Em 1907 tem-se noticias da instalação de mais três curtumes em 

processo de mecanização, o que segundo Barbosa (2007) indica a tradição do 

setor na cidade. O que não deixa de ser comum até os dias de hoje são 

pessoas na maioria das famílias francanas que não tenham trabalhado de 

alguma forma no setor coureiro-calçadista da cidade.  
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As profissões ligadas à atividade coureira existem desde muito 

tempo, porém as atividades de seleiro, sapateiro e lojas especializadas em 

selaria e sapataria surgiram nos últimos anos do século XIX. Isso fez com que 

a atividade passasse do artesanato, sem extingui-lo por completo para a 

implantação de indústrias.  

As atividades relacionadas com a cadeia produtiva do couro como 

calçados, arreios, curtumes, sapateiros, sapatarias, seleiros, selarias, existiam 

na cidade desde 1872, quando a atividade econômica predominante era o 

comércio de sal. Em 1901 havia um mercado especializado em vender 

produtos utilizados na confecção de calçados, arreios e selas. Nesta época, se 

comparava a atividade de couro e calçado no município com o trabalho de 

alfaiates e costureiras modistas, cujas atividades indicavam que esses 

trabalhadores eram independentes (TOSI, 1998, p. 129-130). 

No ano de 1911 a produção de calçados em Franca era 

considerada expressiva, sendo dividida da seguinte forma: 149 botas, 25.696 

botinas, 44 sapatos, 11.331 chinelos. Segundo o Almanach de Franca (apud 

TOSI, 1998) nessa época se experimentava um progresso na indústria de 

couros com instalação de fábricas de calçado e indústrias desse gênero. A 

partir de 1910 a produção de selas e calçados começa a embarcar suas 

encomendas para outras cidades, constituindo assim um mercado próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 - Vendas de couro em Franca 1897-1917 
Fonte: TOSI, 1998, p. 156. 
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Em 1913 foi instalado o primeiro curtume dotado de maquinário 

importado da Alemanha pelo Major Elias Mota, naquela época o único curtume 

mecanizado instalado no Estado de São Paulo se encontrava em Água Branca 

na capital e o segundo era de Franca (RINALDI apud TOSI, 1998, p. 159). Com 

isso a Prefeitura isentou as indústrias de impostos e taxas por 10 anos. Esse 

acontecimento permitiu a consolidação da indústria coureiro-calçadista. 

Em 1920 existe registro de três curtumes em Franca: Macedo 

Marx e Cia ou Curtume Progresso, Pedro Pucci & Sobrinho com 18 operários e 

Elias Motta ou Curtume Cubatão que nesse ano possuía 81 operários. 

No ano seguinte, em 1921 foi criada a primeira fábrica de 

calçados, chamada Fábrica de Calçados Jaguar. Essa fábrica possuía 

maquinário que permitia a produção de 150 pares diários, empregando 90 

operários, sendo 65 trabalhadores na confecção dos calçados, 25 na selaria, 

cinco no balcão e três no escritório. 

A Fabrica de Calçados Jaguar, apesar da intensa produção e da 

visão empreendedora do proprietário não consegue superar as dívidas que 

tinha na época e vai a falência.  

Em 1927 o seu maquinário é arrematado pela firma Honório e Cia, 

que antecede os Calçados Peixes S/A, tendo como seu principal acionista 

Hercílio Avelar que foi antigo funcionário da Fábrica de Calçados Jaguar. 

Durante o período de 1928 a 1937 Franca possuía 11,1 

firmas/companhias, o capital médio de 607.510,00 réis e o valor médio do 

capital por firma giravam em torno de 54.730,63 réis (BRAGA FILHO, 2000, p. 

83). 

Nesse mesmo período de 1928 a 1937 e de acordo com Braga 

Filho (2000, p. 84) a cidade empregou em média 180 operários, sendo que o 

número médio de operários por firma era de 16 e o valor médio do capital por 

operário foi de 3.168,91 réis. 
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Gráfico 7 - Funcionários por firma na fabricação de calçados e 

outras atividades em Franca 
Fonte: BRAGA FILHO, 2000, p. 86. 
 
Segundo Braga Filho (2000, p. 86) a fabricação de calçados em 

Franca durante o período observado teve grande importância no poder de 

absorção de mão-de-obra. Esse fato acontece até hoje na cidade, a indústria 

coureiro-calçadista ainda detém grande parte da mão-de-obra francana. 

Na década de 30, outra importante indústria se desenvolve na 

cidade, a Indústria de Calçados Antônio Lopes de Melo, o proprietário assim 

como outros empresários da época, importou máquinas da Alemanha, a fim de 

diminuir o preço do calçado, melhorar a qualidade e aumentar a produção.  

Com o surgimento de outras indústrias de calçado, aumentando a 

concorrência, tornou-se importante buscar novas tecnologias e aprimoramentos 

para tornar o calçado que produziam mais competitivos, e foi o que fez Miguel 

Sábio de Melo, mandando aos Estados Unidos os seus filhos para conhecer 

novos mercados e voltarem com uma nova visão empresarial, aprendendo 

novas técnicas de produção. No retorno dessa viagem eles trazem o modelo de 

um sapato, o “mocassim”, que geraria grande sucesso e renda para essa 

família de um antigo assalariado, dono de uma pequena oficina que 

confeccionava sapatos de forma artesanal (1928-1932) e que seria mais 

adiante, com seus filhos, o fundador de uma das mais importantes fábricas de 

calçado de Franca (SATURI, 2005, p. 126). 

Em 1939 os curtumes tinham uma produção de aproximadamente 

1.464 peles por semana, com grande tendência de aumentar esse número, já 
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que estavam recebendo encomendas da Europa. O couro exportado era 

utilizado principalmente na fabricação de sapatos militares (RIBEIRO apud 

TOSI, 1998). 

Por esse motivo, na década de 1940, Franca tinha como principal 

indústria a de transformação de couro e em seguida a indústria de calçado e 

sela.   

Nesse mesmo período e para o desenvolvimento da atividade 

coureira, torna-se imprescindível a disponibilidade de couro para curtimento. 

Assim, a região disponibilizava de quantidade de gado bovino que suprisse tal 

necessidade e que inclusive incentivou até mesmo cidades da região do 

Estado de Minas Gerais a investirem nessa produção. 

Após 1945 foram surgindo às fábricas que produziam calçados e 

outras que produziam produtos relacionados à fabricação de calçado, como 

insumos, máquinas e equipamentos, com isso começa-se a solidificar a cadeia 

produtiva da atividade coureiro-calçadista. 

A consolidação das indústrias calçadistas em Franca acontece na 

década de 50 e é incentivada pela concessão de créditos dados pelo Banco do 

Brasil. As sete primeiras décadas do século XX correspondem ao inicio, a 

evolução e a consolidação da atividade coureiro-calçadista no município. 

Em 1950 a produção de calçados em Franca era de 1.117.126 

pares passando em 1967 para 7.200.000 pares representando um aumento de 

544% em 20 anos (BRAGA FILHO, 2000, p. 91). 

Ainda de acordo com Braga Filho (2000, p. 91) outro fator que 

contribuiu para o aumento da produção do calçado foram às exportações que 

em 1968 foram de 315.764 pares e em 1970 teve um registro de 3.612.369 

pares, com um significativo aumento multiplicado em onze vezes em dois anos. 

Já na década de 1960 começa-se a usar a esteira transportadora 

na produção dos calçados. 

Nessa mesma década segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas:  
Franca possuía 73 indústrias de calçados com 2.517 operários de 
calçados e outras atividades afins. Com a expansão da economia 
local a necessidade de mão-de-obra tornou-se grande. Franca, que 
sempre foi um pólo de atração regional, vivia uma fase de 
crescimento industrial (apud BRAGA FILHO, 2000, p. 93). 
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Devido à entrada no mercado externo, existe um aumento na 

produção, como conseqüência isso levou a modernização da maquinaria e do 

processo de produção e a uma maior qualidade nos produtos (COUTINHO, 

2006). 

Em 1973 a indústria de calçadista de Franca produziu 7.817.187 

pares de calçado empregando uma média de 8.218 funcionários diretamente 

ligados a produção, tendo como valor total da produção CR$ 384.759.355,95 

(BRAGA FILHO, 2000, p. 95). 

Já no primeiro semestre de 1974 a produção atingiu um total de 

3,5 milhões de pares, sendo que desse total 70% se destinou ao mercado 

interno e 30% para exportação. Para essa produção a indústria empregou 

cerca de 9.200 trabalhadores (BRAGA FILHO, 2000, p. 95). 

Desde então o crescimento de sua economia vem sendo 

constante, em 2000 Franca possuía 1,47% do total de estabelecimentos 

empresariais do Estado de São Paulo, contando com 41,71% de 

estabelecimentos comerciais, 28,92% de indústrias e 29,37% de serviços.  

Tendo como objetivo atender as expectativas e anseios dos 

empresários locais que buscavam trabalhadores mais qualificados, na década 

de 1970 instala-se na cidade de Franca o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial. Nesse período houve uma considerável procura por 

cursos de cortadores e pespontadores que começaram a ser oferecidos pela 

escola SENAI a partir de 1974. 

Em 2007 a produção de calçados na cidade de Franca chegou a 

26.100.000 pares e com um alto índice de exportação totalizando 5.310.565 

milhões de pares. 

O que não se pode deixar de comentar é que nem sempre as 

coisas foram fáceis para as empresas e funcionários nesse processo de 

desenvolvimento e consolidação da indústria coureiro-calçadista de Franca, 

durante esse processo houve muitos períodos de crises e dificuldades e isso 

acontece até os dias de hoje, a maioria das empresas antigas faliram e outras 

surgiram no lugar, esse é um setor que vive enfrentando dificuldades devido às 

crises macroeconômicas que afetam o Brasil e o mundo. 

A cidade de Franca se destaca pela especialização na produção 

de artefatos de couro e calçados, sendo o principal pólo calçadista do Estado, 
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respondendo por aproximadamente 30% do total desta produção, gerando 

mais de 40% de valor agregado regional e empregando aproximadamente 60% 

dos trabalhadores da indústria local. Franca abriga a segunda maior 

concentração de fabricas de calçados masculinos de couro do País, ficando 

atrás da região do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul. 

O setor coureiro do Brasil está inserido na cadeia produtiva do 

calçado, é considerado o terceiro maior produtor e exportador de couro do 

mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e União Européia, com 

produção anual de cerca de 45 milhões de couros. Em 2008 Franca contribuiu 

com esses números comercializando um total de US$ 58 milhões em 

exportações de couros. 

O município apresenta um arranjo produtivo local especializado 

na produção de calçados masculino de couro, e isso estimulou o surgimento de 

empresas ligadas a essa área. Segundo Suzigan et al (apud BARBOSA, 2007) 

a cadeia produtiva de Franca constitui-se um exemplo de cluster industrial, pois 

concentra praticamente todo o elo produtivo da manufatura do calçado, desde 

o curtimento do couro, principal matéria-prima na confecção do calçado, como 

os insumos, adesivos e selantes, os componentes, solados e outros, os 

acessórios para calçados em geral, incluindo materiais para a fabricação de 

tênis e calçados de outros materiais além de couro. Encontram-se também 

instalados na cidade fábricas produtoras de maquinário e equipamentos para a 

fabricação do calçado, que surgiram pela necessidade de atendimento aos 

produtores locais e hoje fornecem seus produtos para outras regiões do país e 

para o exterior.  

 A cadeia produtiva de calçados é composta por uma ampla variedade de 

indústrias que possuem sistemas produtivos diferentes, mas representam parte 

de um todo. 
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Figura 9 - Cadeia produtiva do calçado de Franca 
Fonte: SATURI, 2005, p. 127. 
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A indústria de calçados possui uma abrangência de mercado 

maior, sendo que o seu mercado mais forte pertence a região Sul, 

representando 57,6%, seguida pelas regiões Norte e Nordeste com 27,6%, 

ficando as demais regiões do Brasil com 11,9% e as exportações com 2,9% 

(TRISTÃO, 2000, p. 13). 

O gráfico a seguir representa os percentuais das diferentes 

indústrias localizadas em Franca dentro da cadeia produtiva do calçado, 

considerando a distribuição de vendas de acordo com as regiões do Brasil e as 

destinadas as exportações. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 8 - Mercado alvo de parte da cadeia produtiva de 

calçados de Franca – 2000 
Fonte: TRISTÃO, 2000, p. 13. 

 

A atração de indústrias ligadas à área calçadista se dá devido à 

melhoria no acesso e redução dos custos de insumos e serviços de produção.  

De acordo com o SindiFranca existem de 400 a 600 

estabelecimentos que compõem o quadro dos APL – Arranjos Produtivos 

Locais de Franca, porém de acordo com o cadastro da Cetesb – Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo existe um total de 2.233 firmas, sendo que 

1.865 são microempresas ou empresas de pequeno porte.  

Franca dispõe de duas concentrações industriais, um Distrito 

Industrial a leste, localizado no bairro Jardim Paulistano e outro a Oeste, 
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denominado de Distrito Industrial Antonio Della Torre. A figura 10 mostra essa 

segregação das indústrias calçadista nos dois distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Concentração industrial em Franca – APL de calçados 
Fonte: BRUNA et al, 2006, p. 14. 
 

Essa pesquisa tem como foco a atração de turistas para Franca 

por meio do setor coureiro-calçadista, no entanto é importante destacar as 

mudanças que vem ocorrendo na cidade nos últimos tempos, novas atividades 

se instalaram na cidade e isso fez com que ocorresse uma diversificação na 
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economia com a implantação de indústrias de cosméticos, lingeries, bebidas e 

a vinda de grandes lojas e redes de hipermercados. 

 

 

3.2.4 Novas possibilidades econômicas para a cidade de Franca 

 

 

Em 2007 o setor de confecções de lingerie teve uma grande 

expansão, sendo realizada na Praça Nossa Senhora da Conceição uma feira 

para comercialização desses produtos, nesse mesmo ano ocorreu também a 

criação de uma cooperativa, a COOFAL – Cooperativa dos Fabricantes de 

Lingerie de Franca e maiores investimentos em relação a empréstimos 

concedidos pelo Banco do Povo para os micro e pequenos empresários do 

setor, impulsionando assim o desenvolvimento e a consolidação de mais uma 

atividade manufatureira na cidade (COMÉRCIO DA FRANCA, 2007). 

A expansão e diversificação da atividade econômica estão no 

ramo de confecções de lingerie, fábricas de massas, refrigerantes, chocolate, 

café, buchas, aviões, sabão, sabonete, cosméticos e móveis. Essas empresas 

estão sendo implantadas na cidade e fazendo parte do parque industrial do 

município e já começam a se destacarem no cenário econômico de Franca e 

são vistas como uma alternativa para a economia local, pois representam cerca 

de 7% do total de indústrias da cidade (COMERCIO DA FRANCA, 2008). 

Ainda de acordo com o jornal Comércio da Franca (2008) estima-

se que existam cerca de 5.471 fábricas, sendo que deste total 383 seriam 

empresas que sobrevivem longe do setor coureiro-calçadista. 

Segundo Braga Filho, em entrevista para o jornal Comércio da 

Franca (2008) a diversidade industrial de Franca começou no inicio da década 

de 1990, quando alguns empresários viram em novos setores alternativos 

viáveis para fugirem da crise do setor calçadista.  

O autor diz ainda que atualmente existe em Franca quatro setores 

diversificados e em grande expansão, com potencial para gerar emprego, 

impostos e atrair mais empresas da área, são eles: setor de alimentos e 

bebidas, com destaque para as fabricas de refrigerantes, massas, café, doces 

e chocolates; setor de construção civil com as construtoras, fábricas de pré-



 96

moldados e blocos; o setor moveleiro e o setor de moda, principalmente o de 

confecção de lingerie, que possui 110 fabricantes cadastrados e 20 

cooperados. 

No entanto esse trabalho tem como foco de estudo a capacidade 

de atração de turistas que as indústrias do setor coureiro-calçadistas possuem, 

claro que não se deve deixar de lado essa mesma capacidade gerada pelos 

outros setores, tendo em vista que esse potencial de atração movimenta a 

cidade podendo desenvolver a prática do turismo de negócios, tema central 

dessa pesquisa.  

Por outro lado, a capacidade de atrair e manter os turistas de 

negócios mais tempo no município influencia diretamente o desenvolvimento 

do turismo não só na cidade de Franca, mas também na região, que possuem 

características e recursos para desenvolver outros segmentos do turismo, 

como, turismo rural, de aventura, ecoturismo, turismo de lazer, cultural, nesse 

sentido o turismo sendo desenvolvido em Franca e região propicia ainda o 

desenvolvimento regional. 

 

 

3.3 TURISMO NA REGIÃO DE FRANCA 

 
 

A cidade de Franca é conhecida como a capital do calçado e 

recebe muitas pessoas atraídas pelo comércio do mesmo e de seus 

componentes, tendo assim, capacidade para desenvolver a prática do turismo 

de negócios. No entanto, a cidade não possui recursos suficientes para a 

atração de pessoas para o turismo de lazer, recursos esses são encontrados 

nas cidades vizinhas, podendo esse fato influenciar diretamente para o 

desenvolvimento do turismo de negócios na cidade de Franca, tendo o turismo 

de lazer nas cidades da região como um complemento para fazer com que os 

turistas a negócios permaneçam mais tempo na cidade e na região. 

Num raio de 110 km estão localizadas a Serra da Canastra, a 

Escada do Peixe, a Obra de Portinari, os esportes náuticos com cinco represas 

e usinas hidrelétricas,  centenas de cachoeiras, grutas e matas nativas para 
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turismo de aventura, turismo religioso, ecológico e educativo, sem contar o 

turismo rural com fazendas centenárias de café em plena produção. 

As cidades da região administrativa de Franca (Aramina, Batatais, 

Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Jeriquara, 

Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, 

Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim 

da Barra e São José da Bela Vista) juntamente com algumas cidades do 

Estado de Minas Gerais (Cássia, Claraval, Ibiraci, Sacramento e São Sebastião 

do Paraíso) dispõem de ricos recursos naturais e culturais que são pouco 

explorados ou inexplorados pela atividade turística e em muitos casos, pouco 

conhecidos por seus próprios moradores. 

Para análise do desenvolvimento turístico voltado para a região 

de Franca nos segmentos de negócios, turismo rural, aventura, ecoturismo, 

cultural e religioso são apresentadas às características de cada município em 

estudo. 

O turismo rural, é considerado o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, 

agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

natural e cultural da comunidade. 

Os municípios de Cristais Paulista e Patrocínio Paulista possuem 

propriedades rurais com expressivas belezas naturais, fazenda historicamente 

conservada e culinária tipicamente caseira.  

Destacam-se, para o desenvolvimento do turismo de Cristais 

Paulista, as corridas hípicas que atraem um grande número pessoas (REVISTA 

TURISMO E COMPANHIA, 2008). 

São Sebastião do Paraíso – MG apresenta um valioso patrimônio 

histórico com casarões e fazendas centenárias, é privilegiado pela natureza e, 

portanto, possui grande potencial para explorar o turismo rural.  

O município de Itirapuã - SP também possui um rico patrimônio 

histórico com casarões, fazendas e possui grande potencial para explorar o 

turismo rural. A cidade tem capacidade de fazer e preservar a história, 

cultivando até os dias atuais, a arte da culinária caseira, dos doces, da 

cachaça, do artesanato e da comida de fazenda (REVISTA TURISMO E 

COMPANHIA, 2008). 



 98

Por suas características econômicas provenientes da 

agropecuária, Jeriquara é uma cidade com potencial para o turismo rural, os 

principais produtos agrícolas produzidos na cidade são café, soja, milho e 

cana-de-açúcar e a criação de gado leiteiro (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JERIQUARA, 2010). O desenvolvimento da atividade turística em meio rural 

pode se tornar um atrativo para aqueles que estão acostumados com a vida 

corrida da cidade e não conhece a rotina do campo, se tornando uma segunda 

fonte de renda para a população local. 

São José da Bela Vista é outro município da região com 

capacidade para desenvolver o turismo ecológico e rural, porém a cidade ainda 

está se preparando para o desenvolvimento do turismo. Passeios por estradas 

de terra, cavalgadas por campos e matas inexplorados, visitas a casarões e 

fazendas centenárias, mergulhos em cachoeiras e riachos são algumas opções 

do que fazer no município. 

Devido as suas características econômicas, Morro Agudo – SP é 

uma cidade que possui recursos para desenvolver o turismo rural, pois as 

atividades agropecuárias são predominantes no município. O parque 

permanente de exposições, o palco na Praça Matriz e a biblioteca municipal 

são opções para o turismo cultural. 

Dentre as características da região, o segmento de ecoturismo, 

que consiste em utilizar de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, 

incentivar a conservação e buscar a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente e promover o bem-estar 

das populações envolvidas, também se apresenta como uma opção para o 

desenvolvimento da localidade por meio da atividade turística. 

A cidade de Sacramento fica localizada na região sudeste de 

Minas Gerais e oferece belezas naturais, permitindo ao turista realizar passeios 

campestres, tomar banhos nas 170 cachoeiras catalogadas e ainda observar a 

fauna e flora preservada, típica do município. A cidade abarca a maior gruta de 

arenito das Américas e só pode ser visitada ou estudada com autorização 

especial em função da sua profundidade (REVISTA TURISMO E COMPANHIA, 

2008). 

Cássia, pequena cidade mineira localizada no sudoeste do 

Estado, é um lugar próximo ao Rio Grande e a Serra da Canastra. O município 
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possui várias cachoeiras, matas e trilhas fechadas, quase inexploradas. A 

cidade abriga o terceiro maior jequitibá do Brasil, com aproximadamente dois 

mil anos.  

Além dos recursos naturais, a cidade tem um forte potencial para 

desenvolver o turismo religioso, já que todo ano, no mês de maio, Cássia 

recebe milhares de romeiros, de várias partes do país, devotos de Santa Rita. 

Miguelópolis - SP é famosa pela pesca do peixe tucunaré, a 

cidade está localizada acima da Usina Hidrelétrica de Volta Grande. A praia de 

água doce é conhecida por atrair grande número de pessoas da região. 

A Estância Climática de Nuporanga - SP possui seus atrativos, 

locais para pescarias e lazer. As matas fechadas e as fazendas centenárias 

abrigam cachoeiras e riachos.  

Na cidade os visitantes podem conhecer o Centro Turístico, que 

possui represa, quiosques e área coberta para festas. Nuporanga ainda tem os 

artesãos, as doceiras e os bordados, além das charretes e dos carros de boi 

feitos de madeira e a gastronomia artesanal. 

Banhada pelo Rio Grande, Igarapava é mais uma cidade paulista 

com potencial para o ecoturismo, tendo inúmeras cachoeiras, florestas e matas 

e um reservatório de diversas qualidades de peixes. As manifestações culturais 

como a “Festa da Cana” e o “Carnaval Solidário” são eventos que atraem 

grande público e faz com que a mesma se destaque também para o turismo 

cultural (PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, 2010). 

O turismo de aventura é considerado um subproduto do 

ecoturismo, porém o mesmo não precisa ser realizado somente em meio 

natural, mas considerando a quantidade de cachoeiras, matas nativas, trilhas, 

rios e afins que a região possui, esse segmento do turismo pode ser 

desenvolvido com o objetivo de ser um diferencial para atrair turistas às 

cidades. 

Localizada na fronteira com o Estado de Minas Gerais está 

situada a “praia” da região, na cidade de Rifaina, que se tornou rota para a 

prática de esportes náuticos. A cidade possui fauna abundante e morros e 

cachoeiras ideais para enduros, rallys, trekking, mountain bike e motocross, 

rappel e canoagem, além de ribeirões com piscinas naturais propícias  para o 

mergulho. 
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Pedregulho, localizada no nordeste do Estado de São Paulo, 

revela-se como um dos melhores destinos para a prática de esportes de 

aventura como diversas trilhas para trekking e bike, cachoeiras, rappel, morros 

e matas virgens, totalmente preservadas.  

Em Igaçaba, distrito de Pedregulho, no velho caminho dos 

bandeirantes, encontra-se um local histórico com antigas construções. Em 

Estreito, outro distrito do município de Pedregulho, encontra-se a Usina 

Hidrelétrica, aberta para visitação programada, com vista para um imenso lago.  

O Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus, criado há 15 anos, 

está inserido em uma das regiões de cerrado mais representativas do Estado 

de São Paulo e protegido contra a depredação. Possui trilhas, cachoeiras e 

mirante para a exploração turística (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PEDREGULHO, 2008).  

A cidade de Buritizal - SP está localizada em uma região de 

planalto cortado por vales, possui várias cachoeiras, além de uma encosta que 

possibilita trilhas, caminhadas, escaladas e ciclismo. 

O município de Ituverava - SP oferece opções de cultura e lazer, 

pois seus atrativos vão desde cachoeiras e lagos até monumentos e capelas 

construídas na época dos escravos. A cidade faz parte do “Circuito dos Lagos” 

e possui um rico calendário de eventos tradicionais. 

Ribeirão Corrente - SP também possui considerável potencial 

para desenvolver o turismo cultural, existe um incentivo por parte do poder 

público que realiza uma Feira Cultural de Geração de Renda, com o objetivo de 

descobrir novos talentos e o potencial artístico e cultural da cidade. Além disso, 

a reforma da Igreja Matriz de Santa Cruz que aumentou a capacidade da igreja 

e deixou a mesma em formato de cruz como o próprio nome, se constitui um 

atrativo a ser visitado na cidade. 

A cidade de Aramina, que já foi distrito de Igarapava no Estado de 

São Paulo, tem forte característica para o turismo cultural, tendo como 

principais atrativos as fazendas, que são atuantes ainda, pois a agropecuária é 

a principal fonte de renda econômica do município, o coreto da praça Dr. José 

Colmanetti, o ginásio de esportes Orestes Quércia, o parque de exposições 

Juvenal Campos e a biblioteca municipal Coronel Quito Junqueira. A cidade 
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realiza anualmente a tradicional festa de peão e semanalmente a feira de 

artesanato. 

O município de Sales Oliveira - SP também constitui em um  

destino cultural, a cidade possui um Centro Cultural com biblioteca, vídeo-

clube, exposições e oficinas de arte, o Posto Cultural com cursos e oficinas de 

arte e o Museu Histórico e de Curiosidades (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SALES OLIVEIRA, 2010). 

O turismo cultural é uma das modalidades de turismo alternativo 

que apresenta maiores possibilidades de crescimento, dada à diversidade de 

conteúdos que podem ser explorados e é um excelente complemento a 

qualquer outra forma de atividade turística. Dentre as suas modalidades, pode-

se encontrar as que estão vinculadas ao patrimônio histórico, ao patrimônio 

arqueológico, à gastronomia, ao patrimônio religioso, aos museus, ao 

patrimônio industrial, antropológico, rural e a acontecimentos culturais pré-

programados (DIAS, 2005). 

Guará está localizada na zona fisiográfica de Franca, possui 

recursos para desenvolver o turismo cultural, dentre os seus pontos turísticos 

se destacam o Ginásio Municipal Américo Migliori, Museu Municipal, Centro 

Cultural e a Praça Nove de Julho (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, 

2010). 

A cidade paulista de Orlândia tem a oferecer atrativos culturais 

para quem a visita, um domingo no mês a Secretaria de Cultura realiza na 

Praça Mário Furtado o evento chamado Aperitivo Cultural com a apresentação 

de bandas. No mês de abril acontece a tradicional festa de peão do município 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA, 2010). 

Restinga - SP investe na revitalização da praça e a secretaria de 

cultura organiza eventos como a Oficina Cultural de Candido Portinari, Feira de 

Ciências, Passeio Franca/Restinga entre outros para atrair a população e 

pessoas que visitam a cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA, 

2010). 

Localizada entre o Rio Sapucaí e o Ribeirão Rosário, a cidade de 

Ipuã - SP, que em tupi significa “Água que brota da terra” se destaca pelos 

eventos culturais que organiza tais como, olimpíadas da língua portuguesa, 
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encenação da paixão de Cristo, aniversário da cidade, festa à fantasia e 

eventos esportivos de futebol, basquete, futsal (PORTAL DE IPUÃ, 2010). 

O município de São Joaquim da Barra - SP é conhecido na região 

pela tradicional “Festa da Soja” que ocorre na cidade todo ano no final do mês 

de maio. A economia é um ponto de destaque, pois a agropecuária movimenta 

consideravelmente a cidade, se tornando recurso para o desenvolvimento do 

turismo rural. 

A cidade de Batatais - SP possui o maior acervo sacro do pintor 

Candido Portinari, localizado na Igreja Matriz do Bom Jesus da Cana Verde. 

Ibiraci, cidade do interior mineiro também traz potencial para o 

desenvolvimento do turismo cultural, pois tem restaurado antigas construções 

de Igrejas, criando um roteiro de visitação aos turistas que se interessam por 

construções antigas que revelam a história do município e de quem vive ali. 

Claraval, também localizada no sul de Minas Gerais, fazendo 

fronteira com o município de Franca é onde se encontra o Mosteiro Nossa 

Senhora do Divino Espírito Santo, lugar de oração, festas e também onde se 

fabrica licor e cachaça artesanal. 

Em comemoração ao Santo padroeiro da cidade, é realizada todo 

ano a “Festa de São Bernardo Abade”, reunindo em média, cerca de 4 mil 

pessoas.  

Com a pesquisa destacou-se que Franca é uma cidade 

inteiramente industrial e não possui atrativos naturais e culturais relevantes 

para manter o turista que visita a cidade motivada por calçado por mais tempo, 

porém de acordo com as suas características industriais e através desse 

trabalho focando a indústria coureiro-calçadista é possível identificar o propicio 

desenvolvimento do turismo de negócios na cidade. Podendo o mesmo ser 

aliado ao turismo de lazer oferecido pelos recursos existentes nas cidades da 

região. 

Em função da atuação isolada e a partir dos recursos presentes 

nos municípios, é proposto o desenvolvimento e a consolidação do turismo de 

forma cooperada, através de um circuito de visitação, visando à conexão dos 

municípios, os quais realizam suas atividades de maneira fragmentada a fim de 

promover o desenvolvimento da região.  
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Por seu efeito multiplicador e suas possibilidades de atração e 

interação entre as localidades é que se propõem o desenvolvimento do turismo 

de forma cooperada entre essas a fim de propiciar o desenvolvimento regional. 

Braga Filho e Campanhol (2006) destacam que a promoção do 

desenvolvimento econômico e social local e regional não comporta mais a 

política do tipo ‘up to down’, de cima para baixo, e sim em sentido oposto ‘down 

to up’, isto é, da base para cima. 

O desenvolvimento econômico local ou regional pode ser definido 

também pelo conjunto de estratégias e ações para ativar a economia da 

localidade (DOWBOR, 1995). 

Franca possui potencial de atração de pessoas através da prática 

do turismo de negócios tendo em vista as características econômicas do 

município voltadas para as indústrias coureiro-calçadista, confecções de 

lingeries, indústria de cosméticos, de alimentos e bebidas, de moveis, 

construção civil, também possui um crescimento de empresas prestadoras de 

serviços e grandes redes de hipermercados se instalando na cidade o que faz 

com que aumente o número de pessoas se deslocando até o município.   

Os municípios da região são ricos em atrativos naturais e culturais 

e podem sustentar a atividade turística, embora a maioria ainda não o faça de 

forma organizada e planejada.  
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Figura 11 - Desenvolvimento regional através de um circuito 
turístico 

Fonte: Autora, 2010 

 

Para incentivar o desenvolvimento do turismo e o 

desenvolvimento regional de forma cooperada em todas as cidades estudadas 

foram verificadas reais possibilidades de desenvolvimento da atividade 

turística, através de um circuito turístico, conforme esboçado na Figura 11, com 

foco na capacidade de atração de pessoas existente na cidade de Franca a 

qual já recebe a visita de turistas motivados por negócios e propor assim a 

permanência desses turistas por mais tempo e/ou o retorno a região para 

desfrutar a prática do turismo rural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo 

religioso e cultural oferecidos nas cidades de Aramina, Batatais, Buritizal, 

Cássia-MG, Claraval-MG, Cristais Paulista, Guará, Ibiraci-MG, Igarapava, Ipuã, 

Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, 

Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, 

Sacramento-MG, Sales Oliveira, São Sebastião do Paraíso-MG, São Joaquim 

da Barra e São José da Bela Vista. 
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3.4 A OFERTA TURÍSTICA DE FRANCA 

 

 

Para que a atividade turística possa se desenvolver em uma 

localidade, é preciso que a mesma tenha estrutura para oferecer aos turistas, 

atendendo assim suas necessidades. Por esse motivo é necessário fazer uma 

análise da oferta turística na cidade de Franca para entender melhor se a 

mesma está preparada para receber e manter por um dado período de tempo o 

turista que a visita motivado por negócios. 

 

 

3.4.1 Meios de hospedagem  
 

 

Entende-se por meios de hospedagem o estabelecimento que 

oferece pernoite por um período determinado. 

Os meios de hospedagem existentes em Franca possuem 

diferentes categorias podendo ser divididos entre: hotéis, pousadas, pensões e 

motéis. 

Os hotéis são considerados estabelecimentos comerciais de 

hospedagem e oferecem aos seus hóspedes aposentos mobiliados com 

banheiro privativo, serviços de alimentação e outros. 

Em Franca existem 13 hotéis com um total de aproximadamente 

816 unidades habitacionais. Entende-se por unidades habitacionais o espaço a 

partir das áreas principais de circulação comum do estabelecimento utilizado 

pelo hóspede para o seu bem estar, higiene e repouso, podem ser tipo 

apartamento, sendo constituída de quarto de dormir de uso exclusivo do 

hóspede com 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. 

A cidade possui ainda uma pousada, sendo considerado 

estabelecimento comercial de hospedagem, sem parâmetros predefinidos de 
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classificação e em geral situada em prédios com valor histórico ou em 

construções novas. 

No centro da cidade e no bairro Estação encontram-se algumas 

pensões, consideradas estabelecimentos comerciais de hospedagem, 

geralmente de caráter familiar, que possui serviços característicos de 

alojamento, alugando quartos individuais ou compartilhados, com banheiros 

coletivos proporcionais ao número de leitos disponíveis. 

A cidade de Franca possui uma média de 15 motéis, sendo 

classificados como meio de hospedagem que aluga apartamentos mobiliados, 

oferecendo também serviços completos de alimentação, com localização às 

margens de rodovias, fora de zonas urbanas, com estabelecimento coletivo, 

podendo ser coberto ou descoberto e em número igual aos de unidades 

habitacionais existentes no estabelecimento. 

 

 

3.4.2 Alimentos e bebidas 

 
 

No setor de alimentos e bebidas a cidade dispõem de 

restaurantes, bares e choperias, lanchonetes, pizzarias, churrascarias, buffets 

e sorveterias. 

Dentre os restaurantes podem-se encontrar opções de comidas 

típica sendo mineira, caseira, japonesa, italiana, chinesa, árabe, entre outros e 

restaurantes temáticos como o tradicional Restaurante Barão que conta a 

história do basquete francano em sua decoração, sendo aproximadamente 60 

estabelecimentos para refeições. 

Os bares e choperias são um total de aproximadamente 20 

estabelecimentos. 

Entre lanchonetes e casas de suco a cidade dispõe de uma média 

de 45 estabelecimentos. 

As pizzarias são uma média de 35 estabelecimentos. 

A cidade possui ainda três churrascarias, 11 buffets e em torno de 

50 soverterias. 
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3.4.3 Atrativos, lazer e entretenimento 

 
 

Franca dispõe de alguns recursos, que contam um pouco mais da 

história e cultura do município e das pessoas que nelei vivem, por esse motivo, 

é citado esses atrativos a seguir. 

Dentre os atrativos religiosos se encontram a Catedral Nossa 

Senhora da Conceição e a Igreja e Seminário Nossa Senhora Aparecida, 

também conhecida como Capelinha. 

A Catedral Nossa Senhora da Conceição, antiga Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição, teve sua obra iniciada em 1898 e foi inaugurada no ano 

de 1926, porém já celebrava missas desde 1913 (DIAGNÓSTICO DO 

POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12 - Catedral Nossa Senhora da Conceição 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2010. 

 

A Igreja e Seminário Nossa Senhora Aparecida foi fundada em 26 

de Abril de 1924, nessa data foi benzida a pedra fundamental e erguida a 

Igreja. A Igreja era de responsabilidade dos Padres Agostinianos Recoletos. O 

Seminário começou a fazer parte de sua construção em 1928 e podia ser 

encontrado nele uma biblioteca com livros e edições considerados raros dos 
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séculos XVI e XVII, época em que a imprensa foi inventada (DIAGNÓSTICO 

DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 

Dentre os atrativos culturais destacam-se o Arquivo Histórico 

Municipal Capitão Antônio Pinheiro, o arquivo possui sob sua guarda 6.000 

caixas de documentos antigos que na maioria das vezes são utilizados por 

pesquisadores que se interessam em conhecer a história do Nordeste Paulista. 

Foi criado em 1989 e possui uma biblioteca de apoio com obras fundamentais 

para o conhecimento da cultura brasileira (DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL 

TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 

O Museu Histórico Municipal José Chiachiri foi construído em 

estilo neo-romântico e abriga cerca de 3.654 peças. O Museu possui inúmeros 

objetos e documentos que dizem respeito a história de Franca e região. Foi 

fundado pelo jornalista e historiador José Chiachiri em 1957, o prédio onde está 

localizado o Museu já foi Casa da Câmara, Cadeia Pública e Prefeitura 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Museu Municipal José Chiachiri 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2010. 

 

A Pinacoteca Municipal Miguel Ângelo Pucci é outro atrativo de 

considerável valor histórico para a cidade. A Pinacoteca conta com um acervo 

de artistas locais e regionais, oferecendo para crianças e adultos oficinas de 

arte gratuitas. 
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O Museu da Imagem e do Som Bonaventura Cariolato foi criado 

em 1992 tem como principal atração à coleta de depoimentos e imagens de 

homens e mulheres que viram Franca crescer e se modificar. Seu acervo conta 

com fotografias e filmes que mostram a cidade em diferentes épocas. 

A Casa da Cultura Bonaventura Cariolato é uma associação 

cultural e educacional que promove durante o ano cursos e oficinas de arte, 

fotografia, modelagem, pintura, técnica de desenho, história da arte, café 

filosófico.  

O Museu do Calçado Miguel Sábio de Melo conta a história do 

setor calçadista através de seu acervo que possui aproximadamente 3.000 

itens entre peças de publicidade, fotografias e réplicas de sapatos. 

Franca possui ainda duas bibliotecas públicas, a Biblioteca 

Municipal Central Dr. Américo Maciel de Castro localizada dentro do Colégio 

Champagnat e a Biblioteca Pública Municipal Sucursal localizada na antiga 

Estação Ferroviária. 

O município6 oferece também a seus moradores e visitantes dois 

teatros, o Teatro Municipal José Cyrino Goulart e o Teatro do Sesi. 

Franca possui ainda sete monumentos históricos considerados de 

grande relevância para a cultura e história local. 

O Colégio Champagnat é o maior e mais bonito prédio de 

arquitetura clássica com influência francesa. Sua construção teve inicio em 

1917. O Colégio foi fundado pelos Irmãos Maristas. Atualmente o prédio é sede 

da Secretária da Educação e esportes do município, do Arquivo Histórico 

Municipal Capitão Hipólito Antônio Pinheiro e da Biblioteca Pública Dr. Américo 

Maciel de Castro. O prédio foi tombado pelo CONDEPHAT - Conselho de 

Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca - em 1997 (DIAGNÓSTICO 

DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 
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Figura 14 - Colégio Champagnat 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2010. 
 
Outro monumento histórico tombado pelo CONDEPHAT – 

Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca - em 1997 é a 

Praça Estação Ferroviária Mogiana. A Estação Ferroviária como visto serviu a 

produção de café e também a indústria calçadista na distribuição de seus 

produtos, porém foi desativada em 1977 devido a vários problemas 

econômicos e a introdução do automóvel. O prédio abriga hoje a Biblioteca 

Municipal e uma mini-rodoviária.  

O Relógio do Sol foi construído pelo frade capuchinho Frei 

Germano Dáneccy no ano de 1886, é o único relógio do sol vertical do Brasil. A 

cidade de Annecy na França tem uma outra cópia do relógio. Esse monumento 

é tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de 

Franca – CONDEPHAT municipal e estadual (DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL 

TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 
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Figura 15 - Relógio do Sol 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, 2010.  

 

A Fonte Luminosa juntamente com as esculturas localizadas na 

Praça Nossa Senhora da Conceição denominada de As Quatro Estações é 

representada por quatro figuras de mulheres que seguram nas mãos objetos 

referentes às quatro estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 

O prédio onde funcionava a Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho – Faculdade de História, Direito e Serviço Social foi fundado 

em 1888 pela Ordem das Irmãs de São José, nessa época era um internato 

para meninas e se chamava Colégio Nossa Senhora de Lourdes. 

Outro monumento existente na cidade com valor histórico é o 

Prédio da Escola Técnica Estadual Dr. Júlio Cardoso fundado na década de 20, 

atualmente oferece cursos técnicos de mecânica, enfermagem, eletrônica, 

informática, administração, contabilidade, mecatrônica, telecomunicações, 

eletrotécnica, logística, secretariado e ensino médio (CENTRO PAULA SOUZA, 

2010). 

O prédio dos Correios e Telégrafos é do ano de 1824 e já foi sede 

da Câmara Municipal, posteriormente da cadeia Pública e do Fórum 

(DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 

2005). 
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A cidade oferece ainda como atrativo para lazer e entretenimento 

o Jardim Zoobotânico com uma grande variedade de mudas de plantas. O 

Jardim conta ainda com um remanescente da Mata Atlântica com 

aproximadamente 200 hectares protegidos pela lei com Área de Proteção 

Ambiental e Mananciais (DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO 

MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 

A cidade possui também como atrativo para aqueles que gostam 

de belas flores o Orquidário Municipal. Sua criação ocorreu em dezembro de 

1992, no inicio a coleção teve a doação de 500 plantas com cerca de 170 

espécies nacionais e internacionais. Atualmente o Orquidário Municipal conta 

com mais de 3.000 vasos de orquídeas adultas de diversos tipos, mais de 200 

espécies naturais e feitas por cruzamentos (FRANCA SITE, 2010). 

O Parque de Exposição Fernando Costa é outro atrativo de lazer 

existente na cidade, possui um espaço de 10 hectares e é sede de feiras, 

festas e exposições. Sua inauguração foi em 1943, data em que se realizou a 

1° Exposição Agropecuária. Devido a sua arborização, as pessoas freqüentam 

o Parque para descanso, leituras, piqueniques e caminhadas. São 

desenvolvidos no Parque eventos como “Café com música” e aulas de capoeira 

e ginástica (FRANCA SITE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Parque de Exposição Fernando Costa 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
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A cidade de Franca possui também dois shoppings, o Franca 

Shopping inaugurado em outubro de 1993, conta com área de lazer, 

entretenimento, compras, cultura com três salas de cinema e o Shopping do 

Calçado considerado o maior centro de compras de calçados da América 

Latina foi inaugurado no dia 30 de outubro de 1997 e possui mais de 300 

marcas de produtos comercializados no atacado e no varejo (DIAGNÓSTICO 

DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, 2005). 

O esporte é um atrativo a parte na cidade, conhecida por formar 

jogadores de basquete e pela tradição dessa modalidade de esporte no 

município, Franca oferece para os apreciadores de atividades esportivas 

opções de lazer como o Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, mais 

conhecido como Lanchão, o Estádio da Francana Nhô Chico, o Estádio 

Palmeirinhas, o Conjunto Poli Esportivo Pedro Morila Fuentes, popularmente 

chamado de Pedrocão, inaugurado em janeiro de 1975, o ginásio disponibiliza 

pista de corrida, área para caminhadas, piscinas, quadras de vôlei, basquete, 

vôlei de areia, entre outros. 

 

 

3.4.4 Infra-estrutura de apoio e básica 

  

  

Considera-se infra-estrutura básica e de apoio os 

estabelecimentos e serviços utilizados pela população local e que por 

conseqüência também são utilizados pelos turistas que visitam a localidade. 

Franca possui em torno de 80 supermercados e dois 

hipermercados, uma média de 60 padarias.  

Segundo o IPES – Instituto de Pesquisa (2001) a rede de saúde 

da cidade possui sete hospitais com 1.054 leitos, 12 ambulatórios, 13 unidas 

básicas de saúde, três prontos socorros, um centro de saúde, 35 centros 

comunitários, 16 laboratórios de análises clinicas, dois laboratórios de anatomia 

patologia e citologia e 135 farmácias.   

O serviço de táxi trabalha com uma tarifa única de R$ 12,00 reais 

e a maioria das empresas disponibilizam serviço de ligação gratuito para os 
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clientes. Assim como os serviços de táxi o moto táxi também possui tarifa única 

no valor de R$ 6,00 reais. Franca possui ainda uma empresa de táxi aéreo. 

São seis as empresas locadoras de veículos existentes na cidade. 

Os postos de gasolina são uma média 67 estabelecimentos. 

As agências de turismo prestadoras de serviços em Franca são 

22 empresas, sendo que a maioria trabalha com o turismo emissivo, ou seja, 

comercialização de passagens aérea, reservas em hotéis, vendas de pacotes, 

sempre mandando clientes de Franca para outras cidades do Brasil e do 

mundo. 

O terminal rodoviário possui companhias que operam em níveis 

intermunicipais e interestaduais. O aeroporto foi reformado pelo DAC-SP – 

Departamento de Aviação Civil - em 2004, atualmente opera somente vôos não 

regulares. A pista de pouso possui 1500m e permite pouso e decolagem de 

aeronaves de médio e pequeno porte (SATURI, 2005, p. 118). 

Em relação à infra-estrutura a cidade possui 100% de energia 

elétrica, 100% de água tratada e 100% de esgoto tratada, aliás, Franca possui 

uma das usinas mais modernas de tratamento de todo o mundo a ETE – 

Estação de Tratamento de Esgotos de Franca. A coleta de lixo cobre 

praticamente 100% da cidade, com coleta de lixo domicilliar, industrial, hospital, 

laboratorial e coleta seletiva. Existe na cidade também uma excelente estrutura 

de comunicação através de telefones convencionais e celulares (SATURI, 

2005, p. 118). 

De acordo com as pesquisas realizadas é possível analisar o que 

falta a cidade de Franca para desenvolver o turismo de negócios e como esse 

segmento da atividade turística pode influenciar para o desenvolvimento 

econômico do município. 
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4 O TURISMO DE NEGÓCIOS EM FRANCA 
 

 

Essa pesquisa teve sua metodologia dividida em duas fases, no 

primeiro momento foi feita pesquisa bibliográfica para compor o referencial 

teórico por meio de livros, teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

monografias, artigos, revistas especializadas com o intuito de abordar os 

temas, turismo, turistas, produto turístico, turismo de negócios, 

desenvolvimento econômico local e as características econômicas da cidade 

de Franca-SP. No segundo momento foi feita pesquisa de campo, utilizada com 

o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta (MARCONI; LAKATOS, 1996), 

através da aplicação de questionários para pessoas do setor público sendo, 

secretário de desenvolvimento, Secretário de Turismo e Representante do 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, Coordenador do Departamento de 

Cultura, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 

e da iniciativa privada como Representantes do Shopping do Calçado, Franca 

Shopping, Convention & Visitors Bureau, Sindicado do Calçado de Franca, 

Associação do Comércio de Franca – ACIF, dos hotéis, agências de turismo e 

organizadores de eventos.  

O objetivo principal da pesquisa foi analisar o que falta a cidade 

de Franca para desenvolver o turismo de negócios e como essa atividade pode 

contribuir para o desenvolvimento econômico local do município. Para isso 

foram desenvolvidos 12 tipos de questionários com base no referencial teórico 

focando os diferentes entrevistados a fim de levantar informações junto ao 

poder público (Prefeitura representada pela Secretaria do Desenvolvimento, 

Secretária de Turismo juntamente com o COMTUR e o SEBRAE) sobre como 

os mesmos incentivam e participam do processo de desenvolvimento do 

turismo de negócios na cidade, quais são os benefícios que recebem desse 

turismo, se existe um controle de visitação de turistas na cidade, qual o gasto 

deste turista e o que falta na opinião desses órgãos para Franca se tornar 

efetivamente uma cidade turística desenvolvendo o turismo de negócios.  
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Com a aplicação dos questionários buscou-se também levantar 

informações com a iniciativa privada (hotéis e agências de turismo), gestores 

do Franca Shopping, Shopping do Calçado, presidente do Convention & 

Visitors Bureau, representantes do Sindicato da Indústria e do Comércio, 

organizadores da FENAFIC – Feira Internancional de Couros, Máquinas e 

Componentes - e FCA – Feira de Calçados e Acessórios - a fim de identificar 

qual a demanda existente na cidade para o turismo de negócios, se a cidade 

possui potencial de atração dos turistas, o que esses órgãos fazem para atrair 

e manter os turistas mais tempo no município, se existe um calculo de média 

de gasto do turista na cidade e quanto isso movimenta o município, aliando 

sempre a questão principal da pesquisa que é identificar o que falta a cidade de 

Franca para desenvolver o turismo de negócios e como essa atividade pode 

contribuir para o desenvolvimento econômico local. 

Como foi dito anteriormente foram elaborados 12 tipos diferentes 

de questionários focando as áreas representadas pelos entrevistados. No 

entanto, foram utilizados somente nove questionários, haja vista que nem todas 

as empresas e pessoas procuradas se interessaram ou puderam responder as 

perguntas.  

Sendo assim responderam os questionários os representantes de 

sete hotéis da cidade, quatro agências de turismo com atendimento 

corporativo, representante do Sindicato da Indústria, do Shopping do Calçado, 

do Convention & Visitors Bureau, do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequenas Empresas, organizadores de eventos como FENAFIC – 

Feira Internacional de Couros, Máquinas e Componentes - e FCA – Feira de 

Calçados e Acessórios - do Departamento de Cultura e da Secretária de 

Turismo que responde a Secretaria de Desenvolvimento e por sinal tem como 

secretário o mesmo representante do COMTUR – Conselho Municipal de 

Turismo, totalizando assim 17 pessoas que responderam aos nove tipos de 

questionários. O intuito a princípio era colher informações em todos os órgãos 

e empresas citadas acima, porém cinco hotéis não se interessaram em 

responder e um outro hotel e o representante do Franca Shopping não foram 

autorizados a responder o questionário. A Associação do Comércio de Franca 

não tinha informações para fornecer sobre o turismo de negócios na cidade, 

dessa forma e sem prejudicar a pesquisa segue a análise das 17 pessoas de 
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empresas e instituições que se interessaram e foram autorizadas a 

responderam os questionários previamente. 

Uma das maiores dificuldades em estudar o turismo é entender 

primeiramente o que é turismo e como uma localidade pode se tornar turística 

ao ponto de possuir atrativos e receber visitantes para conhecer e explorar o 

que a cidade tem para oferecer. 

Quando se estuda o turismo em Franca muitos se contradizem 

com a idéia de que a cidade não é turística, pois não possui recursos 

considerados importantes para muitos para gerar potencial de atração como, 

por exemplo, sol e praia, porém não foi isso que aconteceu durante a pesquisa, 

a maior parte dos entrevistadas de áreas direta e indiretamente ligadas ao 

turismo responderam que consideram sim Franca uma cidade turística 

principalmente por conta de sua característica econômica voltada para a 

indústria calçadista. Essa pergunta esteve presente nos questionários da 

Secretária de Turismo que tem como representante o também Presidente do 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, do Shopping do Calçado, das  

agências de turismo corporativo, do Convention & Visitors Bureau, do Sindicato 

da Indústria, do Departamento de Cultura, do SEBRAE – Serviço de Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - e dos Organizadores das feiras 

FENAFIC – Feira Internacional de Couros, Máquinas e Componentes - e FCA – 

Feira de Calçados e Acessórios.  

Essa resposta alia ainda a definição de turismo que consiste no 

fato das pessoas se deslocarem de um lugar para outro e utilizar os serviços de 

transporte, hospedagem, alimentação com a característica econômica da 

cidade. Quando questionado a respeito de Franca poder ser considerada uma 

cidade turística o entrevistado responde da seguinte forma: 
“Sim, porque tem atrativos turísticos de negócios e com isso faz com 
que o turista use toda nossa estrutura de hotelaria, restaurantes, 
serviços, etc. que fazem com que tornemos cidade turística, além da 
história de Franca como produtora artesanal de calçados assim como 
sua indústria moderna dos tempos de hoje”. 
 

Uma das respostas mais completas que alia as características de 

Franca com as potencialidades turísticas existentes na região: 
“Sim. Porque estamos em uma região central do Brasil, dentro do 
Estado de São Paulo, a 15 km da divisa com Minas Gerais, com meia 
dúzia de represas enormes de água doce e fácil acesso à Serra da 
Canastra, clima espetacular de 27º em média e em uma altitude de 
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1050 m. Um povo extremamente receptivo, uma cidade exemplo de 
saneamento básico, muitas faculdades e universidades, uma história 
fantástica de 178 anos, cuja história está nos museus da cidade 
aberto ao publico, com destaque para a produção dos melhores cafés 
do mundo, um centro de artesãos na confecção de jóias e 
manipulação de diamantes, um parque industrial especializado em 
calçados masculino e feminino e com todas as suas industrias de 
preparo, no esporte destaque para o basquete, o mais tradicional da 
América do Sul, que já conquistou além dos títulos nacionais, um 
titulo mundial. O nome Franca já conhecido no mundo por suas 
exportações, bons hotéis, bons restaurantes, bares, ótimas rodovias 
de acesso, aeroporto e finalmente a criatividade de seu povo”.    
 

Pode-se perceber ainda com as respostas que a história da 

cidade condiz para o desenvolvimento do turismo hoje, sendo também utilizada 

como um atrativo turístico aliado aos negócios, e desde muito tempo atrás 

Franca já era ponto de parada para tropeiros e pessoas que passavam pelo 

município em direção a grandes centros com o intuito de comercializar 

produtos, ou em busca de novos produtos como pedras preciosas: 
“Pode. Pelo histórico de um passado não muito distante o município 
servia como hospedagem para os tropeiros que seguiam para o 
planalto 
central do Brasil com gados e a procura de pedras preciosas”. 

 
Outra resposta interessante parte da questão da cidade ser porta 

de entrada e ponto de apoio para turistas que visitam as cidades da região 

pertencentes a Circuitos Turísticos, nesse momento Franca se destaca por sua 

infra-estrutura de fácil acesso por meios de suas rodovias, hospedagem, 

transporte, alimentação: 
“Sim, por ser próximo ao Circuito Turístico dos Lagos, ou ainda, 
podendo ser a porta de entrada do Circuito (pois possui aeroporto, 
rede hoteleira, gastronômica e atrativos noturnos)”. 

 

No entanto três entrevistados não consideram a cidade de Franca 

turística por não possuir atrativos relevantes para a atração de pessoas, que 

possa aliar o turismo a pratica do lazer, considerando dessa forma a cidade 

como ponto de apoio para quem quer passear pela região. Um deles foca ainda 

alguns eventos que acontecem na cidade e mesmo assim não a considera 

como turística:  
“Apesar de Franca receber um grande numero de visitantes em 
conseqüência do Halleu, da Fenafic, (feira nacional dos fabricantes), 
FCA, (feira e calçados e assessórios) e de compras e outros eventos 
eu não considero uma cidade turística. Em nossa cidade não 
dispomos de atrativos turísticos”. 
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O que se pode perceber de acordo com as definições de turismo, 

principalmente focando o turismo de negócios é que as viagens para 

participação em eventos são consideradas viagens turísticas, sendo assim, e 

considerando a revisão bibliográfica esses eventos realizados na cidade 

influenciam e potencializam a mesma para desenvolver o turismo e o mesmo 

contribuir para o desenvolvimento econômico do município. 

Considerando a maioria das respostas que entendem Franca 

como uma cidade turística, a segunda pergunta do questionário se refere a 

qual tipo de turismo pode ser desenvolvido na cidade. As respostas colhidas e 

analisadas são de 11 entrevistados de setores direta e indiretamente ligados ao 

turismo na cidade como Secretária de Turismo que é o mesmo Representante 

do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, Representante do Shopping do 

Calçado, Representantes de quatro agências de turismo corporativo, 

Representante do Convention & Visitors Bureau, do Sindicato da Indústria, 

Departamento de Cultura, SEBRAE - Serviço e Organizadores das feiras 

FENAFIC E FCA. 

Tendo em vista a definição de turismo de negócios estudada 

nesta pesquisa, onde o turismo de negócios é o conjunto de atividades de 

viagem, hospedagem, alimentação e lazer praticado por quem viaja a negócios 

referentes aos mais diversos setores da economia, como atividades comercial 

ou industrial, ou ainda para conhecer mercados, fazer contatos, firmar 

convênio, aprender e testar novas tecnologias,  vender ou comprar bens e 

serviços (ANDRADE, 2000, p. 73-74). 

Ao responder a segunda pergunta do questionário, todos os 

entrevistados responderam que o tipo de turismo que pode ser desenvolvido 

em Franca é o turismo de negócios e explicam isso devido ao pólo industrial 

calçadista, no entanto, alguns entrevistados unem a prática do turismo de 

negócios com opções de cultura e lazer que a cidade e a região oferecem, 

porém há um enfoque para a organização de eventos que também tem 

potencial de atração de turistas e pode ser desenvolvida juntamente com a 

prática do turismo de negócios. 

Analisando ainda o desenvolvimento do turismo de negócios na 

cidade, a terceira pergunta do questionário se refere à capacidade da cidade 

de Franca em desenvolver o turismo de negócios e qual a importância desse 
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tipo de turismo para o município. Essa terceira pergunta esteve presente em 

seis questionários voltados para a Secretária de Turismo e COMTUR – 

Conselho Municipal de Turismo, Shopping do Calçado, Sindicato da Indústria, 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, 

Departamento de Cultura e Convention e Visitors Bureau.  

As respostas foram unânimes no que diz respeito à importância 

do turismo de negócios para a cidade de Franca, pois propicia a geração de 

recursos e isso faz com que a cidade fique mais conhecida.  
“Sim, porque Franca é conhecida mundialmente pela fabricação do 
melhor calçado masculino e consequentemente isso nos trás grandes 
divisas financeiras”. 

 

Outro entrevistado vê no turismo de negócios possibilidade de 

desenvolvimento da cidade influenciando na melhoria da qualidade de vida da 

população: 
“O turismo de negócios é a principal fonte de renda de nossa cidade e 
pode desencadear várias ações para outros negócios (bares, 
restaurantes, artesanato, atrativos turísticos, recepção ao turista, etc.) 
que em conseqüência passam a gerar mais renda para a população 
da cidade, ou seja, o turismo de negócios é a mola propulsora para 
todos os outros negócios da cidade”. 

 

No entanto para que haja desenvolvimento da atividade turística é 

preciso envolvimento do setor público e da iniciativa privada a fim de 

desencadearem ações que possibilite o efetivo desenvolvimento do turismo de 

negócios fazendo com que todos tenham acesso aos benefícios gerados por 

essa atividade. 
“Sim, desde que haja interesse dos setores público e privado. Os 
turistas movimentam o setor de serviços da cidade, o que garante 
renda para o município e aumento da oferta de trabalho”.  

 

Durante a pesquisa foram constantes os entrevistados que 

aliaram o desenvolvimento do turismo de negócios em Franca com a 

exploração dos recursos existentes nas cidades da região propícios para o 

desenvolvimento do turismo de lazer. 
“Sim, Pelo projeto desenvolvido para Franca, atualmente Franca tem 
um potencial turístico de Negócios. Pois possui muitas fabricas de 
calçados atraindo muitos executivos neste setor. Sendo assim a 
cidade precisa explorar este publico e oferecer um algo a mais 
fazendo com que o mesmo fique pelo menos mais um dia na cidade”. 
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É possível perceber com as respostas que todos, iniciativa 

privada e poder público têm consciência dos benefícios causados pelo turismo 

como geração de renda e emprego, melhoria da qualidade de vida da 

população, investimento em infra-estrutura que não atenda só as necessidades 

dos turistas, mas também ofereça melhoria para os moradores da localidade. 

No entanto, apesar de serem evidentes os benefícios que o 

turismo gera para a cidade receptora, no caso específico de Franca não existe 

ainda um controle de visitação de turistas na cidade. Tanto a iniciativa privada 

como o poder público não tem nenhum estudo que comprove a quantidade de 

visitantes a negócios que a cidade recebe.  Esse levantamento é feito pela rede 

hoteleira com base nos hóspedes, porém mesmo assim não existe um número 

preciso de turistas que visitam Franca motivados por negócios. 
“Diariamente os hotéis estão com aproximadamente 60% de sua 
capacidade locada devido à presença de pessoas atrás de negócios, 
eu não sei se tem um controle referente a isso”. [grifo nosso] 

 
“O shopping do Calçado recebe diariamente uma quantidade 
considerável de turistas de negócios, pois todos que estão na cidade 
têm a ver com o que temos no shopping, por isso nos visitam”. 

 

Pesquisando diretamente os hotéis foi possível fazer o seguinte 

levantamento sobre números de visitantes a negócios que os mesmos 

recebem. Nesse sentido, para evitar confusão e mantendo o sigilo nos nomes 

dos hotéis iremos idêntica-los de forma numérica em uma seqüência de 01 a 

07. 

De acordo com o hotel 01, de rede e bandeira internacional, que 

possui 114 apartamentos e com diária média em torno de R$ 116,00 com café 

da manhã incluso a maioria de seus hóspedes são turistas a negócios. 
“Sim, é o nosso principal cliente. Cerca de 70% do total de romingh 
night vendidos no Hotel é para este público”. 

 
O hotel 02 possui característica organizacional familiar, conta 

também com 114 apartamentos e diária média de R$ 57,00 por pessoa 

incluindo o café da manhã e informou que 90% de seus hóspedes visitam a 

cidade a negócios. 

Um dos mais antigos hotéis da cidade, o hotel 03 possui 

apartamentos no sistema de flats, tem capacidade para hospedar 95 pessoas, 

o valor de sua diária com café da manhã incluso no apartamento single (uma 
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pessoa) é de R$ 79,90 e o apartamento duplo (duas pessoas) também com 

café da manhã incluso é de R$ 119,00. O hotel informou que 80% de seus 

hóspedes visitam a cidade a negócios. 

O hotel 04, também pertencente ao sistema de rede de hotéis, 

porém de bandeira nacional informou na pesquisa que possui 125 

apartamentos divididos em singles e duplos, com diárias que variam de R$ 

75,00 single e R$ 125,00 o duplo incluso café da manhã e 80% de seus 

hóspedes são representantes e visitam a cidade a negócios.  

A pesquisa feita em um hotel considerado também um dos mais 

antigos e mais conhecidos da cidade, o hotel 05 com boa localização mostrou 

que o mesmo possui capacidade para 320 hospedes, sendo que 95% desse 

total hospedado visitam a cidade a trabalho. Os valores médios das diárias 

variam por apartamento, sendo R$ 75,00 o single, R$ 115,00 o duplo e R$ 

150,00 o triplo, acrescida ao valor da diária 10% de taxa de serviço. 

Existente na cidade há 13 anos e pertencente a uma rede 

nacional, o hotel 06 dispõem de 15 suítes divididas em single e duplas, com 

diária média de R$ 99,00 o apartamento single e R$ 129,00 o duplo, incluindo 

café da manhã. Em entrevista o recepcionista afirmou que 70% do hospedes 

são turistas a negócios e que muitos deles são mensalistas, visitando a cidade 

várias vezes no mesmo mês. 

Localizado no centro da cidade, o hotel 07 possui 24 

apartamentos duplos e singles, com diárias no valor de R$ 70,00 o single e R$ 

80,00 o duplo e sua ocupação média de 95% são hóspedes a negócios. 

Conforme dito no inicio desse capitulo, quando foi abordada a 

oferta turística existente na cidade de Franca, foram encontrados na cidade 13 

hotéis, desse total 07 responderam a pesquisa, 05 não se interessaram em 

responder e 01 deles não foi autorizado por sua auditoria interna. 

Outras fontes de informação de quantos turistas visitam a cidade 

de Franca motivados por negócios foram fornecidas pelas agências de viagens 

que prestam serviços corporativos. Conforme levantamento no item de Oferta 

Turística, Franca possui 22 agências de turismo, porém foram pesquisadas as 

04 principais agências atuantes no mercado corporativo. As agências serão 

separadas por uma seqüência de A1 à A4 para facilitar a identificação das 

respostas. 
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Quando perguntadas sobre a movimentação de turistas a 

negócios que visitam a cidade de Franca e utilizam os serviços das agências, a 

agência A1 respondeu que : 
“Sim, como trabalhamos com muitas empresas no setor de calçados 
que é ponto forte da cidade, existem vários clientes destas empresas 
que precisam vir a cidade para fazer negócios e com isto as 
empresas consultam a agencia para compra de passagens e reserva 
de hotéis”.  

 
 Essa mesma entrevistada afirma que os turistas que 

visitam Franca trazidos pelas empresas locais ficam em média de 02 a 04 dias 

na cidade e os gastos são bem variados, girando em torno de R$ 800,00 a R$ 

1.000,00 por pessoa incluindo passagem aérea e hotel, tendo um movimento 

de 40% de viagens corporativas receptivas. 

Considera-se ainda que o dinheiro pago pela passagem e 

hospedagem ficam na cidade de Franca, tendo em vista que a compra é feita 

na localidade. 

De acordo com a agência A1 mesmo tendo como característica o 

turismo emissivo, por sua característica de trabalho, prestando serviço para 

empresas do setor calçadista, muitas dessas empresas contratam os serviços 

da agência para fazer o trabalho de receptivo. 

A agência A2 já não tem esse mesmo trabalho, tendo em vista 

que existe também uma movimentação de turistas que visitam Franca a 

trabalho, em busca de cursos, treinamentos, comercialização de produtos, 

porém esse número é pequeno e: 
“normalmente a empresa que recebe os visitantes realiza todo o 
receptivo: busca as pessoas no aeroporto de Ribeirão, reserva os 
hotéis, etc.”. 

 

 A média de gasto por dia do cliente que visita Franca e 

compra seus produtos e serviços pela agência A2 é de R$ 100,00, isso sem 

considerar o valor gasto com passagem aérea e hotel. Ficando na cidade em 

média 04 dias. Esse tipo de serviço prestado pela agência A2 corresponde a 

3% de todos os serviços oferecidos pela agência. 

Segundo a agência A3 muitas empresas para as quais a mesma 

presta serviços trás muitos representantes de fora, ficando a cargo da agência 

em Franca fazer todo o trabalho de venda de passagem, reserva em hotéis, 

traslado (aeroporto/hotel/aeroporto), porém a agência não tem uma 
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porcentagem de quantos turistas a negócios atende no turismo receptivo. 

Esses turistas ficam na cidade em média 03 dias e tem um gasto de 

aproximadamente R$ 1.300,00. 

A agência A4 observa que existe movimento de chegada de 

turistas a cidade motivados por negócios, porém a mesma não tem esse 

controle. Em média os turistas que chegam à cidade ficam de 01 a 03 dias. 

Considerando as entrevistas com os sete hotéis que responderam 

à pesquisa, buscou-se identificar também qual o tempo de permanência do 

turista de negócios na cidade, qual a sua média de gastos e quais os dias da 

semana de maior movimentação de turistas. 

De acordo com o hotel 01, os turistas ficam em média de 2 a 3 

dias em Franca, sendo que os dias de maior movimentação no hotel por conta 

desse turista é de terça a quinta-feira. Pode-se identificar também que os 

gastos desses hóspedes são pagos por suas empresas e que na maioria das 

vezes são gastos com diárias e extras (entende-se extras produtos consumidos 

dentro do hotel como jantar, lanches e itens do frigobar). 
“este público em quase a totalidade tem seus gastos (diárias e extras) 
faturados para suas respectivas empresas. Porém é um público que 
passa a maior parte de seu tempo fora do hotel. Levanta bem cedo, 
fica o dia todo fora (visitando empresa, enfim trabalhando) e retorna 
apenas para dormir”. 

 
De acordo com o hotel 02 os seus hóspedes ficam na cidade de 3 

a 4 dias, sendo que não se tem uma média de gastos desse turista na cidade. 

Os dias da semana de maior movimentação são de terça a sexta-feira. 

A média de diárias dos hóspedes do hotel 03 é de 01 a 04 dias, 

sendo que os mesmos chegam na segunda-feira e vão embora na sexta-feira. 

A maioria gasta apenas com as diárias. 

Diferente dos anteriores, os turistas que se hospedam no hotel 04 

ficam apenas uma diária, normalmente gastam com a diária, jantar e frigobar. 

Sendo terça e quarta-feira os dias de maior movimento. 

No hotel 05 os hóspedes costumam se hospedar de 02 a 05 dias, 

sendo os dias da semana de maior movimentação entre segunda e terça-feira 

e o gasto médio por hospede no hotel é de R$ 200,00 a R$ 350,00. 

O hotel 06 respondeu na pesquisa que a maioria de seus 

hóspedes são mensalistas, ficando hospedados no hotel de 4 a 5 dias por 
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semana, sendo assim os gastos mensais desses turistas variam de R$ 

2.000,00 a R$ 2.500,00. 

Segundo o hotel 07 os seus hóspedes ficam na cidade em média 

03 dias, normalmente de terça a sexta-feira e gastam uma média de 150,00 

reais no hotel. 

Quando questionados sobre qual o período do ano tem maior 

movimento de turistas nos hotéis, todas as respostas coincidem, os hotéis de 

Franca recebem turistas a negócios o ano todo, com salvas exceções para os 

meses de férias como julho, dezembro e janeiro, no entanto alguns hotéis 

afirmam ainda que os eventos que acontecem na cidade e na região geram 

demanda para a cidade de Franca, por exemplo, Agrishow e Festa do Peão de 

Barretos fazem com que muitos turistas se hospedem em Franca. 

Outro fator importante que influencia para o desenvolvimento do 

turismo de negócios na cidade é o fato de o próprio hotel ter espaço para 

eventos, de acordo com o hotel 01: 
“outro ponto importante que está ligado diretamente ao número de 
turistas do segmento de negócios é a realização de eventos 
empresariais, que em nosso hotel acontecem com muita freqüência 
em uma média de 25 eventos/mês”. 
 

O hotel 02 destaca ainda que existe um aumento considerável no 

número de hóspedes quando acontece feiras na cidade. 

Quando pesquisados sobre disponibilidade de espaço para 

realização de evento dentro do próprio hotel, não são todos que dispõem dessa 

estrutura para oferecer a seus hospedes. 

O hotel 01 disponibiliza três salas para eventos, são salas 

independentes e que podem ser moduladas e com capacidade para acomodar 

até 300 pessoas no formato de auditório. O entrevistado afirma ainda que 

acontecem muitos eventos de negócios no hotel: 
“sim, eventos de negócios fazem parte do nosso cotidiano. Em média 
realizamos 25 eventos/mês, deste cerca de 15 a 20 são de cunho de 
negócios, ou indiretamente ligado a este segmento”. 
 

A disponibilidade de espaço para eventos também é uma visão de 

negócio do hotel 04, de acordo com a pesquisa o hotel possui quatro salas, 

sendo que duas possui capacidade para até 70 pessoas, um auditório para até 

300 pessoas e o Cenacom com capacidade para 1100 pessoas. A gerente do 

hotel afirmou ainda que existe muita procura para eventos de negócios. 
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Outro hotel que disponibiliza de espaço para eventos é o 05, o 

mesmo possui quatro salões com capacidade para 60, 70, 120 e 200 pessoas. 

Sendo que os eventos realizados no hotel são somente a negócios. 

Os hotéis 02, 03, 06 e 07 não dispõem de espaço para realização 

de eventos e em entrevista os mesmos sentem grande necessidade por conta 

disso, pois muitos de seus hóspedes procuram espaço para reuniões, 

confraternização e a falta dessa estrutura dentro do hotel pode ser um fator que 

influencie no momento da escolha de onde se hospedar na cidade. Por esse 

fato, alguns hotéis estão com planos de ampliarem seus espaços a fim de 

oferecer salas para realização de eventos para seus hóspedes. 

Quando questionados sobre os atrativos existentes nas indústrias 

de calçado com considerável poder de atração de turistas de negócios, a 

maioria dos entrevistados foca os preços, a boa qualidade dos produtos, os 

estoques a preços mais baixos, o reconhecimento de Franca como a capital do 

calçado masculino. Já o potencial de atração do Shopping do Calçado se dá 

por possuir: 
“Lojas de fábrica, lançamento de produtos, diversificação, variedade, 
tudo em um só lugar”. 
 

Focando ainda os atrativos existentes na cidade de Franca, é 

possível elencar não só os atrativos da indústria, como também o que a cidade 

tem para oferecer aos turistas tanto convencionais como principalmente o foco 

desse estudo que é o turista de negócios.  
“Calçados masculinos, femininos, acessórios, café, leite, mel, lingerie, 
cana de açúcar, universidades”. 
 
“Os atrativos são diversos. As nossas igrejas, as festas tradicionais, 
os monumentos, o nosso jardim zoobotânico e Parque Fernando 
Costa”. 
 

No entanto os atrativos existentes em Franca não são suficientes 

para atrair e manter o turista na localidade por um maior período de tempo.  
“Poucos. É necessário criar roteiros turísticos atraentes. Atualmente o 
que temos são os equipamentos histórico-culturais: teatros 
(deficitário), museus, cinemas, bares, bons restaurantes, relógio do 
sol e alguns prédios históricos. Todos esses atrativos carecem de 
mão de obra qualificada e horários especiais de funcionamento. É 
preciso que todos falem a “mesma língua”. 

Alguns entrevistados não consideram os recursos existentes na 

cidade como atrativos turísticos. 
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“A cidade ainda não tem atrativo pronto, precisam ser trabalhados, 
adequados e formatados, com apoio de consultores específicos e 
capacitação de seus empresários”. 
 

Questionando ainda o que os turistas que visitam a cidade 

procuram e o que fazem em seu tempo de lazer, tendo em vista, que o turista a 

negócios no seu período de folga se comporta como um turista convencional 

buscou-se entender o que Franca tem a lhes oferecer e se o que existe na 

localidade é suficiente para atender as necessidades e expectativas desses 

turistas a negócios. Principalmente considerando a escassez de atrativos 

existentes no município. 

Com as respostas pode-se notar que os turistas que visitam 

Franca a negócios no seu período de tempo livre, na maioria das vezes, no 

período da noite saem na cidade, no entanto algumas exceções visitam 

também as cidades da região. 
“Franca é micro pólo regional. A maioria dos hóspedes que vem a 
Franca ficam por aqui mesmo por termos o maior pólo 
industrial/comercial da micro região, porém temos clientes que se 
hospedam e visitam cidades da região entre elas: Batatais, Triângulo 
Mineiro (Agro Negócio), Pedregulho, Patrocínio Paulista, Restinga, 
etc.”. 
 

Em sua maioria, os principais pontos de atração onde esses 

turistas freqüentam em seu período de folga são barzinhos, restaurantes como 

Buteco do Lú, Picanha na Tabua, Peixinhos Bar, o Franca Shopping e 

Shopping do Calçado. 

Porém a falta de opção existente na cidade é uma das maiores 

reclamações dos hóspedes que afirmam que Franca não tem opções de lazer, 

entretenimento, vida noturna e os sapatos encontrados aqui são em média 

mais caros do que em suas cidades de origem. 
“Sim, mais lazer e sapatos mais baratos. Dizem que Shopping do 
Calçado os preços não compensam”. 

  
“A maioria quer sapatos bons, de marcas e mais baratos e reclamam 
que falta mais lazer na cidade”. 
 

Os turistas a negócios reclamam ainda que faltam um bom 

cinema e lembranças da cidade como souvenirs  e um aeroporto que funcione 

decentemente. 
“A nossa cidade ainda precisa se adaptar em diversos segmentos 
para receber de maneira mais abrangente os turistas de negócio. 
Somente a alguns meses tivemos inaugurada uma casa de câmbio 
em Franca (Franca Shopping), a indústria calçadista ainda não se 
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atentou a este segmento, pois o horário de funcionamento das 
fábricas/lojas de fábrica ainda é muito restrito e este público procura 
resolver seus assuntos pessoais após o expediente.  
As opções de bares, choperias, etc. ainda são muito restritas, embora 
tenha melhorado muito. Este turista é muito exigente e para cativá-lo 
é preciso de investimento e acompanhar de perto as inovações e 
neste quesito ainda estamos caminhando em nossa cidade”. 
 

Nota-se com essa resposta que falta também preparo por parte 

da iniciativa privada para receber melhor e manter esse turista na cidade, como 

exemplo, o entrevistado sugere uma adequação ao horário de funcionamento 

das fábricas e lojas de fábrica para receber os turistas em horários diferentes 

aos do comércio. 

Mesmo sem ter atrativos consideráveis, a cidade possui aliada a 

economia coureiro-calçadista a realização de duas feiras importantes para o 

setor, a FENAFIC – Feira Internacional de Couros, Máquinas e Componentes 

para Calçados e a FCA - Feira de Calçados e Acessórios. A fim de identificar o 

potencial de atração e permanência dos turistas que visitam as feiras buscou-

se algumas informações com as mesmas, considerando que os turistas que 

visitam Franca em época de feiras movimentam a cidade como um todo, 

freqüentando hotéis, bares, restaurantes, shoppings. 

Essa pergunta esteve presente em seis dos nove tipos de 

questionários e foram respondidas pelas seguintes pessoas: Secretário de 

Turismo e Representante do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, 

Representante do Shopping do Calçado, do Convention & Visitors Bureau, 

Responsável pelo Departamento de Cultura, do SEBRAE – Serviço Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas - e do Sindicato da Indústria. 

Todos os entrevistados citados acima não têm controle sobre o 

número de visitantes em época de feiras e eventos que a cidade recebe. O que 

se percebe é que existe um aumento considerável na visitação, mas isso não é 

catalogado ou estudado mais a fundo. 
“Sim segundo informações de alguns hotéis existe um aumento 
considerável de visitantes nestas ocasiões”. 
 

O Shopping do Calçado também não possui controle do número 

de visitantes em época de feiras, mas afirma que existe um aumento na 

visitação nesse período. Os dias de maior movimento no Shopping são sexta, 

sábado, domingo e feriados. Em média visitam o Shopping do Calçado 
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anualmente cerca de 1.200.000 pessoas, sendo que desse total 60% são de 

outras cidades. 

Os organizadores das duas feiras FENAFIC e FCA afirmam que 

nesse período as feiras recebem juntamente com a cidade de Franca turistas 

nacionais e internacionais motivados pela compra de calçados, bolsas e 

acessórios, além de produtos, máquinas, couros, serviços e tecnologia na 

construção dos calçados. No entanto os organizadores não têm informações 

sobre o número de visitantes que estiveram presentes nas feiras nos ultimos 

anos e quanto à cidade arrecadou com esses eventos. 

Em relação à organização e realização de outras feiras e eventos 

de negócios na cidade que poderiam influenciar e contribuir para o 

desenvolvimento do município, os entrevistados listam algumas opções. Essa 

pergunta esteve presente em cinco dos nove questionários e foi respondida 

pelo Secretário de Turismo e Representante do COMTUR – Conselho 

Municipal de Turismo, Representantes do Sindicato da Indústria, do SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, do Convention & 

Visitors Bureau e Departamento de Cultura. 

Os entrevistados consideram de extrema importância para o 

desenvolvimento do município a realização de outros eventos de negócios que 

foquem também outros produtos do setor econômico da cidade, como café, 

diamante, lingerie, entre outros. 
“a realização de uma feira referente ao CAFÉ, que é uma forte fonte 
de renda em nossa cidade”. 
 
“Vários. Reuniões corporativas, Congressos, seminários, 
confraternizações, envolvendo os vários segmentos atuantes na 
cidade”.  
 

É possível também aliar o desenvolvimento do turismo de 

negócios a realização de eventos culturais como uma opção de lazer e 

entretenimento para oferecer a quem visita a cidade. 
“Sim outras feiras tem promovido a cidade, resgatando o turismo a 
cultura e negócio como a realização da Virada Cultural/ Revelando 
São Paulo e as exposições de artesanato”. 
 

O Sindicato da Indústria tem como plano a organização de uma 

feira com o intuito de mostrar e comercializar todos os produtos feitos na 

cidade e unir todos os órgãos, realizando uma exposição com a finalidade de 

efetuar negócios. 
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Se percebe a existência de projetos para realização de outros 

eventos e feiras que movimentem os negócios e consequentemente a 

economia da cidade, no entanto, a princípio são somente projetos. Até porque 

para que esses eventos aconteçam efetivamente é preciso uma melhoria 

significativa na infra-estrutura de eventos da cidade, tendo em vista que esse 

item foi apontado por quase todos os entrevistados. 

A questão que pesquisa a infra-estrutura existente na cidade de 

Franca foi feita nos nove questionários, portanto respondida por todos os 

entrevistados Secretário de Turismo e Representante do COMTUR – Conselho 

Municipal de Turismo, Representante do Sindicato da Indústria, do SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, do Convention & 

Visitors Bureau e Departamento de Cultura, Organizadores de eventos, 

Representante do Shopping do Calçado, Representantes dos 07 hotéis e das 

04 agências. 

Em relação às respostas pode-se observar uma certa relação 

entre as mesmas. Muitos deles acreditam que a infra-estrutura existente na 

cidade para atender as necessidades dos turistas são suficientes, no que diz 

respeito a hotéis, facilidade de acesso, bares, restaurantes e tranqüilidade 

oferecida na cidade. 

No entanto existe uma preocupação quanto ao aumento de 

turistas que visitam a cidade, pois se isso ocorrer suspeita-se que a infra-

estrutura existente será insuficiente para atender a demanda. 
“Para o número de turistas que visitam a cidade atualmente a infra-
estrutura existente é suficiente, porém se houver aumento nessa 
demanda terá que haver investimento nessa área”. 
 

Um entrevistador comparou a infra-estrutura existente na cidade 

hoje com a época em que a Francal – Feira de Calçados era realizada no 

município, pois naquele momento a infra-estrutura existente era insuficiente 

para atender as necessidades da demanda, atualmente Franca possui infra-

estrutura que atenda as necessidades de quem visita a cidade. 

Até o ano de 1983 Franca era sede da Francal - Feira de 

Calçados, essa feira movimentava consideravelmente o trade turístico da 

cidade, porém foi a falta de infra-estrutura existente na época, como uma boa 

rodovia ligada ao município, o aeroporto que não operava vôos diários, rede 
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hoteleira insuficiente para atender a demanda, dentre outros fatores que 

fizeram com que os organizadores do evento transferissem sua realização para 

a capital, São Paulo. 

Os organizadores de eventos como as feiras FENAFIC e FCA 

afirmam que a cidade possui uma infra-estrutura hoteleira, gastronômica, de 

serviços que atende as necessidades dos turistas, porém o que falta a cidade é 

um local próprio, como um pavilhão, para a realização de eventos. 
“Para receber os visitantes temos sim bons restaurantes e hotéis, 
porém a falta de um espaço (pavilhão) adequado para a execução 
das feiras é o maior desafio que enfrentamos”.  
 

Franca possui ainda características particulares de cidade grande 

com aspecto de cidade interiorana que chama a atenção de quem a visita e 

isso também corresponde a sua infra-estrutura, tendo em vista que segurança 

é algo que os turistas procuram quando vão viajar, mesmo que essa viagem 

seja necessária e a trabalho. 
“Sim, pois a cidade é uma da mais seguras do estado de São Paulo, 
e temos uma grande rede hoteleira de ótima qualidade e um povo 
muito hospitaleiro”. 
 

Um entrevistador foca a falta de uma agência especializada para 

receber e atender o turista de negócios durante sua estada na cidade: 
“Sim, é uma cidade com boa estrutura, o que falta é 
empresários que invista nesse segmento específico”. 

Porém não são todos os entrevistados que concordam que seja 

suficiente a infra-estrutura existente na cidade para atender o turista de 

negócios. 

Um entrevistado aponta o que falta a cidade: 

“Aeroporto. Agregar valores aos pontos turísticos da cidade, criar um 
roteiro para que o turista de negócios tenha opções do que fazer na 
cidade, enquanto não está trabalhando. 
Temos poucas opções noturnas na cidade: bares, restaurantes, 
boates, etc.  
Falta um centro de convenções para realização de eventos maiores”. 

  

Falta ainda: 
“Um grande centro de convenções para podermos entrar na roda dos 
grandes eventos, feiras e congressos que hoje se concentram em 
Ribeirão Preto e Uberlândia. Outro ponto a ser melhorado é a criação 
de um convention bureau com representatividade em todos os 
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segmentos do trade turístico e com força para exigir de governantes e 
brigar para que Franca tenha uma posição de maior destaque, afinal 
somos a capital do calçado e maior pólo produtor de sapatos 
masculinos da América Latina e isso se reverte em muito poucos 
turistas”. 

 

Em relação a infra-estrutura hoteleira a maioria dos hotéis 

entrevistados, cinco deles responderam que Franca possui infra-estrutura 

hoteleira suficiente para atender a demanda que visita a cidade a negócios.  
“O trade hoteleiro teve um boom nos últimos anos, e os hotéis da 
cidade estão aptos para atender todos os tipos de turistas. É claro 
que muitos hotéis da cidade ainda são de administração familiar e 
demoram um pouco mais para se adequarem as novas exigências do 
mercado, porém de maneira geral, acredito que sim, estamos prontos 
para receber os turistas com hospitalidade, bons preços e ótimos 
serviços”. 

 

No entanto um deles apontou que em época de feiras muitas 

pessoas não conseguem encontrar disponibilidade nos hotéis tendo que 

procurar motéis para passarem a noite. 
“Em época de feiras, com certeza faltam leitos de hotéis para os 
turistas e eles acabam indo para motéis”. 
 

Outro hotel pesquisado informou que em muitos hotéis da cidade 

faltam espaços para realização de eventos e isso faz com que a infra-estrutura 

hoteleira existente não esteja tão preparada para receber o turista de negócios. 

Em termos de infra-estrutura são apontados ainda outros itens 

que faltam a cidade para melhor acolher o turista. 

 
“Franca é uma cidade que vem crescendo e diversificando a oferta de 
serviços, entretanto, o Turismo acontece naturalmente, todos os dias, 
sem que nada seja feito para atender as necessidades desse 
“cliente”. Não temos sinalização turística, centro de informações 
turísticas, agência de receptivo, roteiros turísticos locais e regionais, 
um bom centro de convenções, mão de obra treinada (taxistas, 
recepcionistas, camareiras, garçons que “vendam” a cidade), além da 
ausência de um bom aeroporto”. 

 

A falta do aeroporto ativado e em funcionamento na cidade é um 

dos principais entraves para o desenvolvimento do turismo de negócios, tendo 

em vista que esse tipo de turista prefere utilizar o meio de transporte aéreo por 

ser mais rápido e prático, no entanto, algumas das pessoas entrevistadas 

afirmam que a falta de aeroporto operando vôos domésticos na cidade 

desestimulam as pessoas a visitarem Franca e isso atrapalha no 
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desenvolvimento do turismo na cidade. Na realidade a falta de aeroporto 

operando é um dos maiores entraves para o desenvolvimento do turismo de 

negócios no município. 

A falta do aeroporto pode apresentar outro problema, conforme 

visto por um dos entrevistados, o turista que visita Franca a negócios, com o 

fato da cidade não ter aeroporto, o mesmo desce no aeroporto de Ribeirão 

Preto, por comodidade e mais opções acaba se hospedando em Ribeirão Preto 

e vindo a Franca somente para fazer o que precisa e volta para Ribeirão, sendo 

assim o dinheiro deixado por esse turista não ficará na cidade de Franca e sim 

em Ribeirão Preto, inviabilizando o desenvolvimento econômico da cidade de 

Franca. 
“Com certeza, pois atualmente o aeroporto mais próximo fica em 
Ribeirão Preto. Sendo assim o Turista vem a Franca somente para o 
negócio e volta para Rib.Preto  onde ele usufrui de seus atrativos”.  
 

A falta do aeroporto atrapalha ainda a organização de eventos na 

cidade: 
“aeroporto é um fator decisivo na escolha de um destino para realizar 
um evento de negócios. Sentimos na pele este problema, ao longo do 
ano perdemos várias cotações pelo fato de nosso aeroporto estar 
desativado e o aeroporto mais próximo estar a uma hora de viagem”. 

 

Para alguns entrevistados o desenvolvimento do turismo de 

negócios de forma organizada aliado a realização de mais eventos na cidade 

pode impulsionar a reabertura do aeroporto fazendo com a demanda influencie 

para que o mesmo volte a operar vôos domésticos. 
“Temos um bom aeroporto e se tivéssemos um bom pavilhão para a 
execução de feira, o numero de visitantes seria maior e assim os 
vôos domésticos passariam a ser realizados”.  
 

Continuando com base no objetivo principal dessa pesquisa que é 

identificar como o turismo de negócios pode contribuir para o desenvolvimento 

econômico local da cidade de Franca, dentre os entrevistados as respostas 

foram bem parecidas. 

De acordo com as respostas o desenvolvimento do turismo de 

negócios na cidade de Franca propicia ao município geração de emprego e 

renda. Outro entrevistado apontou que com o desenvolvimento do turismo pode 

haver um maior incentivo e investimento de empresas interessadas em se 

instalar na cidade. 



 134

Destaca-se ainda a importância do turismo como fator para o 

desenvolvimento não só econômico do município, mas também social. Porém 

percebe-se a necessidade de maior comunicação entre poder público, iniciativa 

privada e população, pois não existe interesse por parte do governo e nem 

conhecimento para fazer o turismo crescer na cidade. 

O turismo de negócios pode contribuir também para o 

desenvolvimento tecnológico, industrial e comercial em Franca. 

A atividade contribui ainda para capacitação de mão-de-obra 

treinada, gerando emprego e renda e conseqüentemente melhorando a 

qualidade de vida da população. 
“Com o aumento do fluxo de visitantes, cresce a demanda nos hotéis, 
bares, restaurantes, etc., desencadeando um aquecimento na 
economia de um modo geral. Será necessária a contratação de 
profissionais envolvidos na organização de eventos: cerimonialistas, 
buffets, equipamentos de multimídia, floriculturas, recepcionistas, 
decoradores, entre outros. É sabido que o turista que viaja a 
negócios, gasta mais do que o turista convencional, é mais exigente e 
solicita a nota fiscal para prestação de contas, o que  provocará um 
aumento na arrecadação do município”. 
 
“Gerando uma necessidade de mão de obra especializada, 
aproveitando os estudantes do curso de Turismo, trazendo dinheiro 
para cidade e movimentando toda economia da cidade através dos 
meios de hospedagem, prestadores de serviços, bares, restaurantes 
e todo comércio”. 

O desenvolvimento do turismo na cidade de Franca propicia 

também o efeito causado pela circulação de dinheiro, conhecido como efeito 

multiplicador, onde o dinheiro deixado pelo turista na cidade gira em toda a 

economia. 

“Ele contribui diretamente na economia do município, pois quanto 
mais turista a cidade recebe, mais dinheiro circula no comércio local, 
com o aumento da demanda, mais pessoas precisam ser 
contratadas, mais renda é gerada, o benefício é geral”. 

 

É possível entender os benefícios advindos do turismo de 

negócios desenvolvido de forma estruturada e organizada analisando a cidade 

de Ribeirão Preto e perceber como essa atividade pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico local de Franca se realizada de forma planejada. 
“É de extrema importância para o desenvolvimento do município, 
vejamos o exemplo do vizinho Ribeirão Preto, que tem hoje no 
turismo de negócios (comércio, agro business e consultoria) uma 
grande fonte de receita para a cidade. A vinda do turista de negócios 
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para Franca exige investimentos do setor privado e público e com 
isso todos os moradores da cidade ganham muito”. 
 

O turismo de negócios desenvolvido de forma organizada pode 

gerar benefícios: 
“de todas as maneiras, a partir do momento que temos turistas na 
cidade, este estará deixando seu dinheiro aqui, gerando renda para 
nossa população e empresas e com certeza estará contribuindo para 
o crescimento da cidade, portanto é fundamental a organização do 
setor para oferecer ao turista o maior número de opções para ele 
gastar mais e assim evoluir nossa cidade”. 
 

A pesquisa buscou saber quais são as ações que órgãos públicos 

e privados tem feito para impulsionar ou alavancar o desenvolvimento do 

turismo de negócios na cidade.  

O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas - juntamente com a Associação do Circuito Turístico dos Lagos 

auxiliou um projeto para preparar a cidade para o turismo: 
“realizamos um diagnóstico junto aos meios de hospedagem e 
alimentação para levantar suas necessidades e montar um plano de 
ação para atendê-las. Em relação aos potenciais atrativos estamos 
fazendo um levantamento e identificando o que Franca tem que atrai 
o turista. Como pode verificar estamos na fase de planejamento do 
projeto”. 
 

A Secretaria de Turismo juntamente com o SEBRAE – Serviço 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - também tem um projeto 

de ação para fomentar o turismo na cidade de Franca: 
“Estamos desenvolvendo juntamente com o SEBRAE um programa 
de capacitação empresarial e operacional junto a rede gastronômica 
da cidade Artesanato, Hospedagem, Atrativos Turísticos e Recepção 
aos Turistas com a finalidade de atender bem o turista, estamos 
providenciando a realização de algumas feiras e eventos com a 
finalidade de incrementar o turismo em nossa cidade”. 
 

 O Departamento de Cultura também possui algumas ações que 

propiciem o desenvolvimento do turismo, principalmente no que diz respeito a 

opções de lazer e entretenimento que possam ser oferecidas aos turistas de 

negócios. 
“As ações do setor de cultura do município tem projetos voltados para 
esse objetivo. Um dos projetos é o Revelando São Paulo que 
estimula a participação de toda a região do nordeste paulista e Alta 
Mogiana”. 

 

O Shopping do Calçado divulga a marca do shopping associada a 

cidade de Franca trazendo assim clientes de outras cidades. 



 136

Fica claro pelas respostas que para o turismo de negócios 

contribuir para o desenvolvimento econômico de Franca é preciso que o 

mesmo seja organizado e planejado, que haja maior comunicação entre poder 

público e iniciativa privada , havendo maior investimento em infra-estrutura e 

programas de treinamento capacitando a mão-de-obra que lida direta e 

indiretamente com o turista. 

No entanto o turismo de negócios sendo desenvolvido em Franca 

pode contribuir também para o desenvolvimento do turismo de lazer com base 

nos segmentos de turismo rural, de aventura, ecoturismo, turismo religioso e 

cultural existente nas cidades da região, dessa maneira o turismo é um forte 

mecanismo para o desenvolvimento econômico regional. 
“Num raio de 100 quilômetros temos várias modalidades de turismo: 
de pesca, náutico, ecoturismo, religioso e aventura. O Franca 
Convention & Visitors Bureau pretende atuar auxiliando no 
planejamento de ações de incremento e fomento da atividade, 
envolvendo os diversos atores locais. A partir daí poderão ser 
oferecidos roteiros que estimulem a permanência do turista na 
cidade. A região oferece roteiros de lazer, e Franca entra com toda a 
sua infra-estrutura de serviços”.  
 

O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas - enxerga o turismo como uma ação coletiva. 
“Turismo é ação coletiva. Artesanato em parceira com os Hotéis e 
restaurantes. Restaurantes em parceria com Hotéis, Hotéis em 
parceria com empresas de transportes e táxis. Sendo assim o 
município também se articula com o município vizinho. Com isso o 
SEBRAE atua em forma de circuitos, pois um município sozinho 
dificilmente conseguirá se desenvolver por meio do Turismo. Em 
forma de circuito isso acontece de forma mais fácil. Pois cada 
município poderá oferecer um tipo de atrativo e oferecer opções ao 
turista permitindo que ele fique mais tempo na região”. 

 
Sendo assim o desenvolvimento do turismo de negócios em 

Franca pode gerar a atração de turistas de lazer para as cidades vizinhas e 

isso pode fazer com que o turista de negócios permaneça mais tempo na 

cidade visitando a lazer as cidades da região ou retornando em outras 

ocasiões. 

Franca possui potencial para a prática do turismo de negócios 

apoiada por sua infra-estrutura turística, de apoio e básica, tendo em vista que 

por suas características econômicas, baseada na indústria coureiro-calçadista, 

há a existência de pessoas que visitam a cidade para fazer negócios dos mais 

diversos tipos. 
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Através da cadeia produtiva do turismo de negócios em Franca 

proposta pela Figura 17 é possível identificar como o desenvolvimento do 

turismo de negócios realizado de forma planejada e organizado, tendo como 

base o potencial de atração de turistas do setor coureiro-calçadista é capaz de 

movimentar economicamente a cidade de Franca e cidades da região, gerando 

emprego, renda, impostos, investimentos e consequentemente melhoria na 

qualidade de vida da população local. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Cadeia produtiva do turismo de negócios em Franca 

Fonte: Autora, 2010. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Com base na pesquisa e de acordo com o referencial teórico é 

possível identificar que a cidade de Franca é considerada uma cidade turística 

de acordo com a sua história de atração de pessoas que no passado, usavam 

o município como ponto de parada para descanso e que atualmente continua 

atraindo fluxo ainda maior de visitantes em decorrência de sua principal 

atividade industrial sedimentada na indústria coureiro-calçadista. 

De acordo com as definições de turismo de negócios, esse é o 

segmento do turismo com potencial para se desenvolver em Franca, devido a 

indústria coureiro-calçadista, no entanto e de acordo com o que foi elencado 

nas respostas é possível ainda aliar o turismo de negócios a organização de 

eventos. Nesse caso considera-se a realização de eventos de negócios um 

subproduto do turismo de negócios, capaz de atrair e manter turistas por maior 

período de tempo na localidade. 

O desenvolvimento do turismo de negócios é visto como um 

importante fator para o desenvolvimento econômico da cidade, pois gera 

emprego, renda, melhoria na qualidade de vida da população local e ainda faz 

com que a cidade de Franca fique mais conhecida como a Capital do Calçado 

Masculino, podendo esse ser um slogan de divulgação da cidade como destino 

turístico. 

No entanto, existe uma dificuldade muito grande em conseguir 

dados estatísticos na cidade, pois não existe um controle por parte do poder 

público e da iniciativa privada sobre o número de visitantes que Franca recebe 

a negócios, quanto de arrecadação o turismo gera, se o mesmo gera empregos 

na cidade, ou seja, apesar do potencial existente e do turismo acontecer sem 

ser percebido, o mesmo não é desenvolvido de forma planejada, estruturada 

nem mesmo de forma intencional. 

Em relação a falta de dados estatísticos que informem quantidade 

de turistas que visitam a cidade, nem mesmo os organizadores de eventos tem 

controle do número de visitantes que Franca recebe nesse período. 
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Pode-se perceber que os hotéis recebem entre 70% e 90% de 

seus hóspedes turistas a negócios, que permanecem na cidade de dois a 

quatro dias e conseqüentemente deixam seu dinheiro no município 

movimentando toda a economia local. Mesmo sem o intuito de praticar algum 

negócio na cidade, Franca recebe ainda muitos turistas atraídos por eventos 

em cidades da região, não encontrando meios de hospedagem nas cidades de 

destino, optam por ficarem hospedados nas cidades mais próximas e que 

ofereça infra-estrutura adequada para lhes atender. 

Considerando ainda os meios de hospedagem existentes na 

cidade, é fator decisivo para a escolha de uma hospedagem o fato do hotel 

disponibilizar espaço para realização de eventos. Os eventos a negócios ou 

empresariais que em muitas definições de turismo aparecem como 

complemento da atividade são o maior número de eventos realizados nos 

espaços dos hotéis francanos. 

Em se tratando de atrativos a indústria coureiro-calçadista possue 

diversidade de produtos para oferecer aos turistas de negócios e 

principalmente a marca de Franca conhecida como a capital do Calçado. 

Porém no que diz respeito a atrativos histórico, cultural e de lazer os recursos 

existentes na cidade são insuficientes para atrair e manter o turista de negócios 

por mais tempo na cidade. Sendo assim, falta opções de atrativos de lazer, 

como um centro de lazer ao turista, de vida noturna com bares, boates, 

restaurantes. 

Falta ainda uma agência de turismo especializada em receptivo 

para receber melhor, organizar e planejar o turismo na cidade e auxiliar o 

turista durante sua estadia. 

De acordo com o referencial teórico para se desenvolver o turismo 

de negócios em uma localidade a mesma precisa dispor de facilidades, 

produtos e serviços que atendam as necessidades desses turistas, dentre eles, 

meios de transporte, preferencialmente transporte aéreo, por ser mais rápido e 

pratico, tendo em vista que esse tipo de turista não dispõem de muito tempo, 

hospedagem em hotéis que ofereçam serviços tecnológicos como telefone, 

conexão para computador e serviços de apoio administrativo como, secretária, 

boy, xérox, etc., locais para eventos e opções de lazer e entretenimento. 
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Os produtos turísticos compõem a oferta turística e são 

considerados os bens e serviços oferecidos aos turistas como meios de 

hospedagem, transporte, alimentação, atrativos, lazer, entretenimento. 

Caracterizando o produto turístico existente na cidade de Franca 

e de acordo com o referencial teórico que afirma ser produto turístico o 

conjunto de bens e serviços colocados no mercado para satisfazer as 

necessidades dos turistas, que são relacionados entre si, capazes de unir os 

setores terciário, secundário e primário da economia e tendo como base as 

respostas dadas pelos entrevistados, é possível identificar que o município 

possui oferta turística adequada e satisfatória para atender a demanda 

existente. No entanto, com a possibilidade de aumento desse fluxo turístico é 

necessário uma revisão por parte do poder público e da iniciativa privada sobre 

investimentos nessa área. 

No que diz respeito à infra-estrutura e comparando o que a 

localidade que desenvolve o turismo de negócios deve ter com o que a cidade 

de Franca oferece, tem-se que segundo a pesquisa e o levantamento da oferta 

turística do município no que diz respeito aos serviços de hotelaria, transportes 

terrestres, restaurantes, serviços de táxi, locadoras de veículos, agências de 

turismo, saneamento básico, os estabelecimentos e serviços existentes 

atendem as necessidades da demanda que visitam a cidade a negócios. No 

entanto conforme citado anteriormente a cidade não possui opções de lazer e 

entretenimento com casas noturnas, bares, choperias, sendo assim esse fator 

pode não atender as expectativas dos turistas deixando a cidade a desejar. 

O turista de negócios é extremamente exigente e no seu período 

de folga se comporta como um turista convencional, se entregando ao 

consumo e a descoberta da cidade, acabam usufruindo do entretenimento e 

lazer que a mesma oferece, por esse motivo, é necessário uma maior 

preocupação dos órgãos competentes relacionados ao turismo para que haja 

mais opções de lazer e entretenimento no município. Esse tipo de turista gasta 

mais do que o turista convencional, pois a maioria de suas despesas são pagas 

pelas empresas, o dinheiro deixado por ele na cidade gira na economia e 

contribui para o desenvolvimento econômico local do município, por isso o 

desenvolvimento do turismo de negócios deve ser visto como uma alternativa 

benéfica de desenvolvimento para a localidade e todos que ali residem. 



 141

Ainda analisando a infra-estrutura falta à Franca um pavilhão 

estruturado para realização de eventos. 

A falta do aeroporto também atrapalha o desenvolvimento do 

turismo de negócios na cidade, inviabilizando a atração de turistas e eventos 

que vêem na falta do aeroporto motivo suficiente para não visitar a cidade. No 

entanto, alguns dos entrevistados entendem que ao incentivar e organizar o 

desenvolvimento da atividade turística, o aumento da demanda poderá 

impulsionar a reativação do aeroporto fazendo com que o mesmo volte a 

operar. 

Falta ainda a cidade de Franca maior representatividade do setor 

de turismo municipal, comunicação e investimento entre a esfera pública e 

iniciativa privada, maior organização do setor, maior envolvimento dos setores 

turísticos, mais investimento em infra-estrutura e pessoal capacitado para gerir 

e atender os turistas, a fim de desenvolver o turismo de forma organizada. 

Porém se percebe que apesar de existir pouca comunicação entre 

poder público e iniciativa privada existem algumas ações e projetos que visam 

preparar Franca para receber os turistas a negócios com a finalidade de 

fomentar o turismo na cidade e fazer com que o mesmo contribua para o 

desenvolvimento local. No entanto, é importante salientar que são apenas 

projetos e durante a pesquisa não foram idenficadas nenhuma ação na prática.   

Para que o turismo de negócios contribua para o desenvolvimento 

econômico local é preciso maior interação entre comunidade local, poder 

público e iniciativa privada afim de que todos participem desse processo de 

desenvolvimento. É necessária uma secretaria de turismo articulada com os 

empresários do setor turístico, calçadista, e dos outros segmentos econômicos 

existentes na cidade, como setor de lingerie, alimentos e bebidas, cosméticos, 

construção civil com o intuito de fazer com que o turismo aconteça de forma 

organizada e controlada na cidade. É necessário que seja feito estudos de 

demanda, pesquisa de mercado, análise de quanto a atividade movimenta em 

termos financeiros, quanto gera de emprego e renda, quantos turistas visitam 

Franca a negócios. Esses dados são importantes para se planejar ações de 

curto, médio e longo prazo no desenvolvimento do turismo, porém essas 

informações não existem no município. 
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O turismo de negócios contribui para o desenvolvimento 

econômico local, no entanto, para que haja o desenvolvimento econômico local 

através da atividade turística com foco nos negócios de Franca é preciso que 

os agentes locais se envolvam e busquem soluções que possibilitem melhorias 

na infra-estrutura, capacitação dos recursos humanos e melhor distribuição de 

renda, tanto para aqueles envolvidos direta e indiretamente com a atividade, 

como também para a população em geral, pois todos, através do efeito 

multiplicador do turismo podem usufruir dos benefícios da atividade, desde que 

a mesma seja desenvolvida de forma planejada. 
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