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RESUMO 

 

O mundo contemporâneo propõe o compartilhamento de conhecimentos e 
tecnologias visando ao agrupamento de empresas com a mesma natureza e 
finalidade, objetivando manter-se no mercado dentro dos princípios de qualidade 
requeridos pelo mercado atual, após o advento da globalização. Sendo assim, o 
presente trabalho apresenta como objetivo principal avaliar a possibilidade de 
implantação de um arranjo produtivo local do circuito turístico religioso do Vale do 
Paraíba  São Paulo, discutindo sua contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social. Para tanto, o percurso metodológico eleito consistiu no 
hipotético-dedutivo, utilizando como procedimento o levantamento de dado sem uma 
amostra de 24 empresas do setor hoteleiro com a participação de 05 municípios que 
compõem a supracitada região, utilizando-se como instrumento um questionário com 
19 questões, sendo 17 questões fechadas e 02 questões abertas. De acordo com as 
pesquisas realizadas, o referido estudo observou a viabilidade da implantação de um 
Arranjo Produtivo Local voltado ao setor hoteleiro no Circuito Turístico Religioso da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista. A pesquisa demonstrou que a 
expansão pleiteada pela maior parte dos empreendimentos pesquisados no prazo 
previamente determinado de 5 anos, demonstra as expectativas de crescimento dos 
empreendimentos condicionadas a três vertentes: inovação, aprendizado e 
delimitação do território e que os empreendedores pleiteiam o sucesso de seu 
negócio, na busca constante pela qualidade e produtividade que contemplam a 
competitividade de micro e pequenas empresas do setor hoteleiro em nível de 
igualdade com grandes empreendedores, no que se refere à prestação de serviço, 
na hospedagem de turistas motivados pela religião. 
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ABSTRACT  

 
The contemporary world proposes the sharing of knowledge and technologies aimed 
at grouping companies with the same nature and purpose, aiming to remain in the 
market within the principles of quality required by the current market, after the advent 
of globalization. Thus, the main objective of this work is to evaluate the possibility of 
implementing a local productive arrangement of the religious tourist circuit of the Vale 
do Paraíba - São Paulo, discussing its contribution to economic and social 
development. To do so, the chosen methodological route consisted of the 
hypothetico-deductive, using as a procedure the data collection in a sample of 24 
companies in the hotel sector with the participation of 05 municipalities that make up 
the aforementioned region, using as a tool a questionnaire with 19 17 closed 
questions and 02 open questions. According to research carried out, this study 
observed the feasibility of implementing a Local Productive Arrangement aimed at 
the hotel sector in the Religious Tourism Circuit of the Metropolitan Region of the 
ParaíbaPaulista Valley. The research showed that the expansion demanded by most 
of the enterprises surveyed in the previously determined 5-year term demonstrates 
the growth expectations of the three-pronged enterprises: innovation, learning and 
delimitation of the territory and that entrepreneurs plead the success of their 
business, in the constant search for the quality and productivity that contemplate the 
competitiveness of micro and small companies of the hotel sector on the level of 
equality with great entrepreneurs, as far as the provision of service, in the lodging of 
tourists motivated by the religion. 
 
 
 
 
Keywords: Regional Development. Local Productive Arrangement. Hotel 
Developments. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa tem como premissa central avaliar a possibilidade de 

implantação de um Arranjo Produtivo Local (APL) do setor hoteleiro para o 

desenvolvimento do circuito turístico religioso do Vale do Paraíba  Paulista, 

compreendendo os principais aspectos relacionados à estrutura, os benefícios, 

principalmente econômicos, e sociais. 

Partindo desta premissa, considera-se que a organização do setor através da 

implantação de um Arranjo Produtivo Local, é fundamental tanto para as 

perspectivas de ampliação dos números bem como para atravessar momentos de 

crise econômica. 

Diante do exposto, ressalta-se que a linha de pesquisa de Empreendedorismo 

e Inovação tornou-se um ambiente propício para o aprofundamento teórico, bem 

como para as investigações pertinentes ao universo da pesquisa, compreendido 

pela proposta do Programa de Pós-Graduação em ampliar e difundir proposições de 

novos produtos e/ou novos métodos de gestão.  

Um APL em geral denota desenvolvimento regional do entorno de suas 

empresas, oriundo da geração de empregos e consequente aumento da 

renda,destacando, que o APL presume compartilhamento da inovação tecnológica. 

Assim, o design social se desdobra na criação de produtos ou serviços que 

atendem aos interesses de determinada região, com a finalidade precípua de 

minimizar as desigualdades sociais e a má distribuição de renda, propiciando 

condições não alcançadas pelas políticas públicas. 

Portanto, o APL poderá ser motivado visando ao agrupamento de empresas 

com a mesma natureza e finalidade, com a colaboração de ambas no sentido de 

compartilhar tecnologias, tendo condições de se manter no mercado, dentro dos 

princípios de qualidade requeridos pelo mercado atual, após o advento da 

globalização. 

O interesse público / privado sobre APL´s vem ganhando força no País desde 

o lançamento do Programa Nacional de apoio aos Arranjos Produtivos Locais, 

juntamente com a formalização do Grupo de Trabalho Permanente (GTP-APL), com 

objetivo de constituir ações de órgãos governamentais, entidades de classe, 



empresariado e demais agências para sua promoção (NORONHA; TURCHI, 2005). 

Desta forma, a dissertação busca oferecer uma contribuição original para o estudo 

da análise de uma proposta de um APL no circuito religioso hoteleiro. 

Como já foi apontado o objetivo central desta pesquisa consiste em avaliar a 

possibilidade de implantação de um Arranjo Produtivo Local (APL) do setor hoteleiro 

para o desenvolvimento do circuito turístico religioso do Vale do Paraíba  

Paulista.Mais especificamente, pretende-se atingir tais objetivos,compreendendo os 

principais aspectos relacionados à estrutura, os benefícios, principalmente 

econômicos, e sociais. 

Neste contexto, os objetivos específicos consistem em: contextualizar o 

turismo religioso,caracterizar rede hoteleira e, discutir as condições de implantação 

de um Arranjo Produtivo Local. 

A fim de operacionalizar os objetivos propostos, buscar-se-á resposta para a 

seguinte questão de pesquisa: em que medida um estudo sobre o setor hoteleiro no 

Circuito Turístico Religioso do Vale do Paraíba  Paulista, com base no Design 

Social, revelaria a possibilidade de implantação de um Arranjo Produtivo Local? 

Diante do exposto, de acordo com Brasil (2015),o Turismo Religioso do Vale 

do Paraíba apresenta uma tendência para desenvolver-se ainda mais nos próximos 

anos, tendo em vista, a celebração dos 300 anos do encontro da imagem da 

Padroeira do Brasil, nas águas do rio Paraíba. 

Embora haja uma série de publicações e trabalhos na área, observa-se uma 

escassez sobre a temática, uma vez que, o Circuito Turístico Religioso do Vale do 

Paraíba foi criado em 2007 pelo SEBRAE-SP, com objetivo de desenvolver e 

estruturar o segmento receptivo na região, estimulando o fluxo contínuo de 

visitantes, por meio da formulação de roteiros integrados e ações de aprimoramento 

dos serviços e produtos oferecidos ao turista.  

O circuito é composto pelas cidades de Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, 

Canas e Cachoeira Paulista. Os cinco municípios abrigam importantes símbolos e 

templos da Igreja Católica, que atraem por ano mais de 12 milhões de visitantes, 

vindos de várias partes do Brasil e de outros países. (SEBRAE-SP, 2015).   

A relevância da investigação deve-se, principalmente, à importância do 

crescimento do turismo religioso no Brasil, especificamente na região do circuito 



turístico religioso do Vale do Paraíba  São Paulo, bem como a grande quantidade 

de leitos existentes nesta região, no setor hoteleiro. 

Em segundo lugar, a pesquisa tem sua relevância fundamentada na pouca 

quantidade de trabalhos acadêmicos envolvendo o tema nesta região, fato este que 

permite explorar ainda mais, em busca de resultados que permeiem o 

desenvolvimento econômico e social da região.  

Cabe salientar a importância do design social para o desenvolvimento 

regional, uma vez que os serviços prestados deverão atender as necessidades e 

expectativas do público-alvo, neste caso, católicos e romeiros, evidenciando um 

estímulo econômico para a região. 

Ressalta-se que a pesquisa se refere ao fato de o Governo do Estado de São 

Paulo promover um programa de apoio ao Arranjo Produtivo Local, sendo que 

especificamente sobre este tema, ainda não foi reconhecido nenhum APL. Diante de 

todos os números que representam a cadeia do turismo religioso nesta região, uma 

vez identificada a viabilidade, poderá este se tornar um importante instrumento para 

o fomento da economia regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta as áreas que fornecem embasamento teórico para o 

trabalho e está organizado da seguinte maneira: primeiramente são apresentados 

trabalhos referentes à exploração da literatura pesquisada em torno dos temas 

centrais, propondo subsídios à pesquisa proposta.  

 

2.1 Arranjo Produtivo Local 

 

A globalização permitiu a criação de um mercado internacional aberto em que 

as empresas passaram a lidar com a concorrência internacional. A busca por 

vantagem competitiva que sustenta as empresas foi dificultada nesse novo contexto. 

Com isso, pequenas empresas, que não estavam preparadas para competir nesse 

mercado entraram em decadência ou buscaram novas formas de continuar 

competitivas. Uma maneira que se mostra eficiente nesse sentido é a formação de 

redes de empresas. 

Segundo Morgan (1996), a abordagem sistêmica parte do princípio de que as 

organizações estão abertas ao ambiente no qual estão inseridas e precisam de uma 

boa relação com este para sua sobrevivência. Isso ajuda a explicar porque as redes 

se mostram como soluções eficientes, pois conseguem se adaptar melhor às 

adversidades externas, como organismos rompendo com o isolamento. 

O APL originou-se a partir da experiência fortalecida na aglomeração do 

espaço, de organizações de duas distintas áreas, sendo a área hi tech localizada no 

Vale do Silício, assim como, em setores considerados tradicionais da Terceira Itália 

(CALDAS et al., 2007). 

Diante do exposto, torna-se relevante o conhecimento sobre cluster e os 

distritos industriais, uma vez que, são compostos de âmbitos regionais, 

possibilitando a ação de analistas na estruturação da organização (VALE; CASTRO, 

2010). 

Ressalta-se que em países em desenvolvimento, as aglomerações são 

denominadas como clusters, que constituem uma aglomeração territorial de 



empresas, que priorizam uma visão de organização, sendo elas instituições 

interligadas com razões pontuais para atender a competitividade do mercado 

globalizado (CALDAS et al., 2007). 

De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço (2015), 

o Brasil apresentava 677 Arranjos Produtivos Locais (APL), localizados em 

aproximadamente 2175 cidades do país, superando o número de 3 milhões de 

empregos diretos, distribuídos nos 59 segmentos economicamente presentes 

(BRASIL, 2015). 

As redes de empresas têm se tornado mais numerosas no exterior, enquanto 

no Brasil uma iniciativa do Governo Federal criou um Grupo de Trabalho 

Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP-APL) em agosto de 2004 

(PORTAL APL, 2010).  Esse grupo tem o objetivo de integrar as ações 

governamentais e outras agências para fomentar os arranjos produtivos 

(NORONHA; TURCHI, 2005). 

As redes sociais de empresas são positivas para aqueles que as formam, por 

facilitar a solução dos problemas individuais e reforçar os pontos fortes. Essa lógica, 

quando difundida, modifica a operação e os resultados dos processos produtivos. 

Com essa mudança, forma-se uma cultura de desconstrução e construção 

permanente. Nessa cultura surge também o estímulo para o constante aprendizado 

e criação de valores sociais (CASTELLS, 2005). 

Na literatura, pode-se encontrar diversos autores que estudaram as redes de 

empresas e listaram as suas vantagens (ESSER et al., 1994; COUTINHO; FERRAZ, 

1995; PORTER, 1999; MACHADO, 2003; CASTELLS, 2005; VERSCHOORE;  

BALESTRIN, 2006).  

Por conseguinte, Patias et al. (2015) enfatizam que o APL representa a 

relação entre competição e cooperação, somando as competências da forma de 

gerir a organização, com o objetivo primordial de prover a exímia eficiência. 

Desta forma, Porter (1999) externa que, as vantagens competitivas tornam-se 

maiores quando estão agrupadas no âmbito de uma localidade, mostrando-se mais 

inveterada. 



vinculado às economias de aglomeração, associada à proximidade física das 

 

Neste contexto, Schmittet al., (2004, p.55) afirmaram que: 

local se caracteriza pela existência de fortes relações interfirmas, de 

interdependência e de um sistema próprio de governança que coordena as ações 

. 

No que tange ainda ao APL, cabe salientar que Verschoore e Balestrin, (2006, 

p. 78) pontuam que: 

Uma rede de empresas é um arranjo entre empresas que passam a 
compartilhar atividades específicas para criar mercados, melhorar o suporte 
de custos, relativizar e diminuir riscos em pesquisas e desenvolvimento, 
implementar melhorias de gestão relativas à criação e desenvolvimento de: 
sistemas de informação, tecnologias, definição de marcas, defesas de 
interesses e ações de marketing. 

 

Verschoore e Balestrin (2006) estudaram empresas associadas às redes 

formadas por uma política pública desenvolvida pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul e destacaram cinco fatores competitivos das empresas em redes de 

cooperação:  

1- Ganhos de escala e de poder de mercado (maior poder de 

negociação com seus fornecedores e amplitude na exposição pública);  

2- Provisão de soluções (maior garantia para acesso a crédito, 

capacitação e infraestrutura da rede à disposição dos seus associados);  

3- Aprendizagem e inovação (colaboração, desenvolvimento de 

competências e adaptação às exigências socioeconômicas);  

4- Redução de custos e riscos (pode-se dividir os custos e os 

riscos de determinadas ações e investimentos entre os associados); e,  

5- Relações sociais (proporcionam condições para aumento da 

confiança e do capital social). 

No que se refere ao APL, Santos e Cândido (2013, p.173) externam que seus 

benefícios consistem em trazer para a região resultados mais satisfatórios quanto à 



geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida da população, uma 

 

Os referidos autores ratificam a afirmação supracitada e ressaltam que o APL 

consiste em 

 (SANTOS; 

CÂNDIDO, 2013, p.158). 

Neste contexto, Vale e Castro (2010) pontuam que o APL pressupõe a 

realização de uma específica atividade produtiva, com ênfase num demarcado 

território, compreendendo uma cadeia de proveniência econômica, derivada da 

metodologia de concepção. 

Cabe ressaltar que o Arranjo Produtivo está estritamente relacionado ao 

desenvolvimento regional e consiste no resultado da industrialização ocorrida no 

Brasil a partir década de 70, propiciada pela instalação de indústrias multinacionais 

no país, propiciando as desigualdades sociais e a má distribuição de renda em 

virtude das regiões eleitas para o seu funcionamento. Tal fato se dá porque nos 

arredores destas indústrias ocorreu um desenvolvimento motivado pela geração de 

empregos, influenciando na melhoria da qualidade de vida das pessoas (MARINI; 

SILVA 2011). 

Contudo, outros fatores contribuíram de forma efetiva para o desenvolvimento 

regional, dentre os quais pode-se destacar a ascensão tecnológica, e ainda a 

renovação do desenvolvimento produtivo motivado pelo advento da globalização, 

com a produção atrelada à qualidade do produto e/ou serviço. Neste contexto, o 

Arranjo Produtivo Local (APL) favorece o progresso econômico e social de uma 

região, contemplando políticas públicas que objetivam propiciar fortalecimento a 

expansão regional, permeada pela articulação dos sujeitos que nela estão inseridos 

(MARINI; SILVA 2011). 

Ainda assim, Vieira e Santos (2012) denotam que a questão histórica da 

região possibilita conhecer melhor os aspectos sociais, econômicos e culturais que 

estão no entorno, destacando que a sociedade encontra-se em constante 

transformação, apresentando posturas diferenciadas de acordo com as 

necessidades da região. 



Gomes (2008, p. 06), diante do exposto, conceitua desenvolvimento regional 

recorte do espaço geográfico (município(s), região(ões), dentre outros) 

onde se desenvolvem os processos produtivos, inovativos e cooperativos, dentre 

 

Neste contexto, o desenvolvimento regional permite possibilitar o crescimento 

de determinada região em virtude das aglomerações decorrentes da junção de 

micros, pequenas e médias empresas, localizadas num território delimitado, 

provendo maiores condições de permanecer dentro do mercado competitivo e 

melhorar sua capacidade em decorrência dos avanços tecnológicos, impactando na 

geração de empregos e aumento da renda, bem como a melhoria da qualidade de 

vida (MARINI; SILVA 2011). 

Sendo assim, cumpre salientar que as micro, pequenas e médias empresas 

totalizam 98% das empresas registradas no Brasil, oferecendo 60% dos vínculos 

empregatícios, denotando a sua importância para a economia regional (IPIRANGA 

et al., 2007). 

Tal fato se torna evidente ao observar que 21% do Produto Interno Brasileiro 

origina-se da contribuição destas empresas. No entanto, a importância e o estímulo 

por parte de políticas econômicas públicas são mínimas, em favor das MPMEs 

(IPIRANGA et al., 2007). 

Muitas vezes colocadas à margem da economia como se não participassem 

do desenvolvimento econômico do país, os investimentos tornam-se cada vez mais 

escassos, trazendo consequências, como segue: 

De fato, as MPMEs são afetadas por diversos problemas, tais como 
escassez de financiamento, baixo nível de qualificação da sua mão-de-obra, 
dificuldade de acesso a novas tecnologias, dentre outros (IPIRANGA et al., 
2007, p. 03). 

 

Neste contexto, a APL torna-se um direcionador para alavancar aspectos 

significativos de suma relevância para o funcionamento das MPMEs, uma vez que, 

Ipiranga et al. (2007, p.03) definem  

econômicos, políticos e sociais, com foco em um conjunto específico de atividades 

econômicas e que apresentam vínculos e interdependência  



Desta forma, uma vez realizados os Arranjos Produtivos Locais, observa-se 

que o compartilhamento de tecnologia, da oferta de vagas de emprego e 

desenvolvimento local produzem uma melhoria da economia regional e um 

fortalecimento das empresas mediante a competitividade que norteia o mundo 

contemporâneo (IPIRANGA et al., 2007). 

Denota-se que a APL consiste na redução das limitações em todos os setores 

das pequenas empresas com vistas a manterem ativas dentro do âmbito de ampla 

concorrência, visando propor condições de manutenção e aprimoramento de 

técnicas, metodologias e estratégias que possam torná-las mais resistentes diante 

das dificuldades que possam intervir (SOUZA; GOMES, 2015). 

Souza e Gomes (2015, p. 02) justificam a referida afirmação ao destacar que: 

[...] em um sistema de agentes econômicos, políticos e sociais ligados a um 
mesmo setor ou atividade econômica, que possuem vínculos produtivos e 
institucionais entre si, de modo a proporcionar aos produtores um conjunto 
de benefícios relacionados com a aglomeração das empresas. 

 

Desta forma, os clusters ao serem analisados, propõem observar e diferir as 

potencialidades e fragilidades de cada empresa da região, elencando características 

relevantes que denotem particularidades que deverão ser difundidas (SOUZA; 

GOMES, 2015). 

Neste contexto, ressalta-se a relação do APL com a Inovação, observando-se 

que, parte relevante da inovação, como o planejamento estratégico e o 

gerenciamento de processos, assim como os resultados, possam contribuir para o 

desenvolvimento das organizações. 

A inovação começou a ser difundida no Brasil a partir da década de 90, 

contudo, sua importância foi destacada no que tange às organizações, amplamente 

discutida dentro do contexto que abrange a administração, em 2006, quando o 

governo federal decidiu legislar a Lei da Inovação com a finalidade precípua de 

(KUMMER, 2009, p.05). 

Cabe salientar, que a referida legislação trata, a priori, do desenvolvimento 

nacional e regional, uma vez que se refere ao desenvolvimento da riqueza, sendo 



que a inovação torna-se o alicerce para o planejamento estratégico, objetivando o 

desenvolvimento tecnológico e social.Neste contexto, salienta-se a necessidade de 

proporcionar às empresas condições para que se posicionem estrategicamente, de 

forma a participar da competitividade dentro do mercado, minimizando as 

desvantagens em relação a outras organizações (KUMMER, 2009). 

Todavia, faz parte da inovação o planejamento estratégico e o gerenciamento 

de processos, cujos resultados possam contribuir para o desenvolvimento das 

organizações. 

Sendo assim, Kummer (2009) salienta que a inovação demanda um contexto 

interpretativo, pois inovar não significa apenas dar visibilidade a algo inédito, e sim 

originar da proposição de uma novidade para as organizações. 

Diante do exposto, considera-se a origem da palavra inovação, do grego 

innovatione que tem como significado: renovado e tornado novo. Quando se torna 

algo novo, demonstra-se que já é conhecido, porém, algumas adequações podem 

ser realizadas (MUYLDER, 2012). 

Neste contexto, tornar novo para as organizações desencadeia a ideia de um 

planejamento voltado ao desenvolvimento de tecnologia e conhecimentos. No 

entanto, o sentido de inovação, para a APL compreende forma mais 

complexa.Inovar, dentro do âmbito organizacional, consiste em desenvolver técnicas 

para estimular o desenvolvimento financeiro e econômico das empresas, objetivando 

formas diferentes de organização que possam favorecer o processo (MUYLDER, 

2012). 

Melhor dizendo, inovar compreende traçar estratégias, planejar mudanças 

que visam favorecer o coletivo, externando 

de grupos ou aglomerados em ambiente competitivo e inovad

p.128). 

O APL permite o constante planejamento, com a finalidade de desencadear 

constantemente ações inovadoras, que contribuem para a consolidação do designer, 

com o objetivo de atender as necessidades das organizações mediante a natureza 

dos serviços, seja na capacitação de recursos humanos, bem como no 



desenvolvimento de técnicas oriundas da díade: conhecimento e tecnologia 

(MUYLDER, 2012). 

Neste contexto, para subsidiar o estudo de APL cabe denotar que, assim 

como, os arranjos estão voltados a atender as necessidades de organizações do 

mesmo segmento no compartilhamento de tecnologias e recursos humanos, o 

design social, contribui para identificar as exigências de determinado grupo ou 

população.  

Pazmino (2007, p.03), diante do exposto, denota que: 

[...] consiste em desenvolver produtos que atendam às necessidades reais 
específicas de cidadãos menos favorecidos, social, cultural e 
economicamente; assim como, algumas populações como pessoas de 
baixa-renda ou com necessidades especiais devido à idade, saúde, ou 
inaptidão. 

 
Neste contexto, o referido autor relata que a função do design social refere-se 

a atuar em questões voltadas a favorecer a qualidade de vida do cidadão, 

promovendo a inclusão. O design social surgiu a partir da década de 70, 

contrapondo-se ao design voltado ao consumo oriundo do capitalismo, instituindo-se 

uma nova ideia voltada ao ecológico e social. Desta forma, o foco do designer 

deixou de ser o mercado para voltar-se a atender a comunidade (PAZMINO, 2007). 

Diante do exposto ocorreu uma motivação para a inserção do design na 

indústria, visando o desenvolvimento de produtos que atendessem às expectativas 

da sociedade, visando a uma independência econômica, cultural e política. Desta 

forma, o design social surgiu a partir de duas situações, denominadas como 

 

 
 

Figura 01  Fatores do Design Social 



 
Fonte: PAZMINO (2007, p. 04). 

 

 

De acordo com a Figura 01, as condições supracitadas denotam o papel do 

design social, desde o desenvolvimento até a produção com a finalidade principal de 

atender aos indivíduos socialmente excluídos, favorecendo uma melhoria da 

qualidade de vida, uma vez que inúmeras variáveis o compõem. 

Neste contexto, faz-se necessário observar que o design social sofre 

intervenções de variáveis que, no mundo contemporâneo, são capazes de classificar 

as pessoas, marginalizando-as segundo as condições sociais e econômicas em que 

se apresentam (PAZMINO, 2007) 

Para tanto, o designer social deverá estar o mais próximo possível da 

comunidade, subsidiado por órgãos governamentais, Organizações Não-

Governamentais (ONGs), bem como empresas privadas. Lembre-se que a 

população carente cresce a cada ano, da mesma forma, que a população idosa do 

país apresenta um crescimento devido à qualidade de vida, necessitando de 

profissionais que percebam suas necessidades e se articulem para atender as suas 

expectativas. 

O trabalho do designer social está alicerçado sobre preceitos de urbanidade, 

equidade, igualdade e respeito ao indivíduo, denotando a necessidade de propiciar 



condições para que todos, independente de suas condições de precariedade, sejam 

assistidos, identificando as reais necessidades para atuar com responsabilidade 

profissional e social (PAZMINO, 2007). 

 

2.2 Turismo Religioso 

 

O turismo pode ser considerado como um conjunto de atividades econômicas 

diversas que estão relacionadas com os transportes, os meios de hospedagem, a 

gastronomia, o lazer, a cultura, além de tantas outras ações do mercado que geram 

empregos e produzem riquezas, aquecendo a economia do local e explorado por 

essa atividade, preservando a identidade cultural dos municípios. 

Segundo Lima (2007), a atividade turística é um fenômeno humano, com 

característica social, deslocamento temporário e limitado de tempo, sem que tenha 

transferência de endereço, só não podendo ser motivado pela economia. 

Não obstante a isto, podemos afirmar através do conceito expresso por 

Ignarra (2002, p.25) que define turismo como: 

[...] deslocamento de pessoas de seu local de residência habitual por 
períodos determinados e não motivados por razões de exercício profissional 
constante. Uma pessoa que reside em um município e se desloca para 
outro diariamente para exercer sua profissão não estará fazendo turismo. Já 
um profissional que esporadicamente viaja para participar de um congresso 
ou para fechar negócio em outra localidade que não a de sua residência 
estará fazendo turismo. 

De acordo com o conceito definido por De la Torre (1992, p. 19) 

[...] o turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento 
voluntário e temporário de pessoas que, fundamentalmente por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência 
habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem 
remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 
econômica e cultural.  

 

Considerando a literatura mais contemporânea pode-se afirmar que segundo 

Lage e Milone (2000,p.26): 

[...] o turismo moderno não precisa ter um conceito absoluto, mas importa 
no conhecimento do mecanismo dinâmico que integra. Especialmente sob a 
análise da teoria microeconômica, quando aplicada a um estudo do setor 
turístico particular, por se abordagem restrita do comportamento dos 



indivíduos e das empresas, não se incorporando aspectos globais, pode ser 
estudada em três partes:demanda, oferta e mercado turístico. 

 
Beni (2006), de uma forma mais simples, denota o turismo como um 

planejado e multifacetado processo de definição, com o objetivo de determinar o que 

visitar, local, de que forma e o valor para a sua realização.Neste contexto, cabe 

ressaltar que aspectos sociais, pessoais, culturais, econômicos e ecológicos 

interferem nas decisões que pressupõem: destino, estada e transporte. 

Para tanto, a pesquisa busca suporte teórico no Turismo como uma atividade 

que se mantém crescente nos últimos anos no Brasil, configurando-se como um 

importante segmento da economia regional, principalmente no que tange à região do 

circuito turístico religioso da Região Metropolitana Vale do Paraíba  Paulista. 

Desta forma, o turismo religioso, de acordo com Maio (2004), consiste num 

deslocamento de pessoas com motivações religiosas, ou ainda, quando há o 

deslocamento visando à participação em eventos de cunho religioso. Compreende a 

realização de peregrinações, visitas a locais com referência religiosa, romarias, com 

a finalidade de manifestar a devoção e fé. 

Silveira (2007, p. 38) ratifica a proposição acima e pontua que o turismo 

 Brasil, o local de origem desta categoria é o mercado; os fluxos de 

visitantes a igrejas, a monumentos e a eventos religiosos são mediados por agentes 

econômica. 

Em todo o mundo existem locais com visitação motivada pelo turismo 

religioso: Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe no México, Catedral de 

NotreDame em Paris, Basílica de São Pedro em Roma, Basílica de São Francisco 

de Assis na Itália, dentre outras. 

No Brasil o turismo religioso tem se mostrado um mercado com boas 

expectativas. Cabe salientar que, o turismo religioso no país propicia a contribuição 

para: 

[...] a valorização e a preservação das práticas espirituais, enquanto 
manifestações culturais e de fé as quais identificam determinados grupos 
humanos, assim como oferecer condições para um desenvolvimento 
positivo na economia, na cultura e na qualidade de vida da população local 
(MAIO, 2004, p. 54) 

 



Sendo assim, no Brasil o maior centro de peregrinação e romaria compreende 

o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, situado no município de 

Aparecida no Estado de São Paulo, cidade que compreende o Circuito Religioso da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba  Paulista (MAIO, 2004). 

Neste contexto, o referido autor relata que o Santuário Nacional de Nossa 

Senhora Aparecida, tornou-

tornou-se foi denominado como Santuário Nacional em 1931 (MAIO, 2004, p. 55). 

Tendo em vista os objetivos propostos pelo presente trabalho, cabe salientar 

que a pesquisa apresenta como base os dados preliminares do ano 2014 do 

Departamento de Estudo e Pesquisas do Ministério do Turismo (BRASIL, 2015), 

cerca 17,7 milhões de brasileiros viajaram pelo país levados pela fé.  

Considerando os números apresentados, bem como a relevância numérica 

dos dados, é inegável que o setor hoteleiro configura-se como um importante 

instrumento para a promoção do desenvolvimento regional com a perspectiva 

econômica e social, seja ela no que tange ao faturamento do negócio bem como na 

geração de empregos. 

Diante do exposto, o turismo compreende um sistema denominado SISTUR 

com a finalidade precípua de estender a pesquisa e identificar aspectos que 

compõem o conjunto de relações, para a compreensão do desenvolvimento de 

áreas que contemplam o Turismo, ou ainda, descoberta de novas áreas. 

Beni (2006) pontua que se trata de sistemas capazes de subsidiar 

teoricamente e cientificamente o tema, permitindo observar as variáveis que estão 

no seu envolto. Desta forma, fez-se necessário, a priori, conhecer a definição de 

sistema. Sendo assim, Miller apud Beni (2006, p.23) destaca o conceito, em que 

 

O autor, também descreve que ao definir o sistema, considera que o seu 

significado poderá se subdividir sob três aspectos, dentre os quais, etimológico, 

descritivo e pragmático, como segue: 

[...] definição etimológica  conjunto de elementos associados em uma 
organização coerente, com o objetivo de constituir um todo; definição 
descritiva  conjunto organizado e estruturado de elementos materiais e ou 



imateriais que constituem um todo ordenado e orientado; definição 
pragmática  conjunto de práticas, de métodos e de instituições que 
compõem, ao mesmo tempo, uma construção teórica e um método prático 
(BENI, 2006,p. 23). 

 
Independente da interpretação ou significado que compreende o sistema, 

Beni (2006) elenca 08 aspectos que o compõem: 

 Meio Ambiente: contempla todos os fatores que não estão contemplados 

dentro do sistema, mas que em contrapartida, interferem sobre seu 

desenvolvimento; 

 Elementos ou Unidades: compreende os fatores que compõem o sistema; 

 Relações: todos os fatores que contemplam o sistema e possuem uma 

interligação que denota a dependência para a operacionalização do processo; 

 Atributos: denota as principais características de cada elemento, com a 

finalidade de salientar sua especificidade; 

 Entrada (input): compreende todos os elementos recebidos para seu 

funcionamento; 

 Saída (output): constitui no produto final, que compreende a mutação do 

elemento recebido na entrada; 

 Realimentação: consiste no processo de gerenciamento para a manutenção 

do sistema de forma harmônica; 

 Modelo: consiste na representação gráfica do sistema, de forma estruturada e 

organizada, de forma a permitir a compreensão por meio da leitura visual 

(BENI, 2006). 

Ao analisar tais fatores em relação ao Turismo,principalmente no que se 

refere ao ambiente, visto a amplitude da diversidade e condições que possam de 

fato especificá-lo em relação ao seu cliente,ainda salienta que o turismo se 

diferencia de outros sistemas tendo em vista que neste caso, o consumidor se 

desloca para a realização da produção e consumo que compreende o produto 

turístico, observando que o input e output ocorre praticamente de forma 

concomitante. 



Contudo, Beni (2006) descreve que no turismo, até a aquisição do produto 

estes clientes considerados potenciais estão fora do sistema e só inseridos no 

momento da aquisição, observando que serão levados à escolha do roteiro turísticos 

devido às propagandas. 

Portanto, observar o sistema compreende um processo de grande valia no 

Turismo, analisando todos os recursos, de acordo com a afirmação de Beni (2006, 

p.24) ao propor que: 

[...] o produto turístico é o resultado da soma de recursos naturais e 
culturais e serviços produzidos por uma pluralidade de empresas, algumas 
das quais operam a transformação da matéria-prima em produto acabado, 
enquanto outras oferecem seus bens e serviços já existentes, vai-se 
constatar que, a demanda é gerada pelos clientes potenciais que estão 
dispostos a consumir o produto mediante a propaganda de seus atributos. 

 

Desta forma, o supracitado autor ressalta que, muitas vezes em outras 

empresas, de forma equívoca, consideram-se os departamentos ou seções como 

partes de um sistema. No entanto, o sistema compreende complexo estudo, tendo 

em vista que o produto turístico será adquirido de forma diferenciada de outros 

comercializados, sendo de extrema necessidade a avaliação de fatores que 

interferem no consumo, mediante estratégias que necessitam de subsídio teórico e 

científico (BENI, 2006). 

Ainda assim, Beni (2006) salienta que outra característica que difere os 

demais produtos do produto turístico refere-se à armazenagem, não sendo possível 

guardar os insumos a serem utilizados. No caso de um hotel, todo o seu aparato 

está disponível durante todo o tempo, sendo que, nos casos de desocupação em 

que não há geração de renda, não há como recuperar em situações posteriores. 

Portanto, o produto turístico demanda pesquisa da forma mais segura, tendo 

em vista, fatores externos e internos que podem comprometer o empreendimento, 

observando o fluxo turístico em virtude da vocação do núcleo receptor, ou seja, a 

escolha do consumidor mediante sua motivação e/ou necessidade, enfatizando a 

relevância da hotelaria para o turismo religioso (BENI, 2006). 

Diante do exposto, Andrade (2002) e Ignarra (1999) tecem uma linha 

cronológica da hotelaria, a partir dos romanos e gregos, que se inicia com a 



construção de estalagens e estábulos para atender os viajantes. Nas estalagens 

eram abrigados os nobres e oficiais das milícias, já os estábulos eram destinados a 

abrigar os plebeus e os animais de montaria e de transporte de cargas. Aos gregos 

está relacionada a construção do Asilo, que foi utilizado na época dos jogos 

olímpicos gregos para dar repouso e segurança aos atletas e convidados. 

O desenvolvimento da atividade hoteleira está de certa forma relacionado ao 

comércio e surgimento das vilas e cidades e da necessidade de abrigar os 

emanda de 

hospedagem, em função do intercâmbio comercial entre as cidades europeias da 

 

De acordo com Andrade, Brito e Jorge (2002), na revolução industrial, o 

capitalismo impulsionou o crescimento da hotelaria caracterizando-a como uma 

atividade econômica e comercial. Na visão de Fengler (2002), foi no ano de 1830 e 

na França que surgiram os primeiros hotéis voltados exclusivamente aos turistas, 

oferecendo também passeios. 

Diante do exposto, Brasil (2008) define o meio de hospedagem como: 

Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. (Artigo 23 da Lei n° 
11.771/2008, vide Anexo A)  

 

No entanto para Castelli (1992, p.56): 

 

[...] o hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece 
aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação iminente ou 
temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, além dos demais 
serviços inerentes à atividade hoteleira. 
 

Entende-se que a hotelaria possui uma grande importância para o turismo, 

uma vez que através dela as cidades recebem os turistas, oferecendo seus serviços 

e hospitalidade, movimentando todo o trade turístico.  



Neste contexto, a hospitalidade requer habilidades comerciais e ao mesmo 

tempo emocionais.Para Camargo (2004, p. 40): 

 

Pessoas que viajam necessitam de acolhimento, envolvimento, e a 
hospitalidade torna-se um tema caro à economia moderna, na proporção 
direta do que as pessoas consomem e gastam nessas migrações lúdicas. 

 

Hospedar bem é de fato dar um bom tratamento ao hóspede, receber bem, 

envolvendo e cuidando de cada cliente de uma forma individual, tendo sempre uma 

interação social. Ainda para Camargo (2004), a hospedagem é um componente 

necessário ao desenvolvimento do turismo, dentro de qualquer destinação que 

busque servir os visitantes. 

No conceito de Telfer, (2004), ser um bom anfitrião envolve habilidades e 

empenho, saber o que agrada aos hóspedes e ter a capacidade para executar. 

No entanto ser um bom anfitrião requer habilidades interpessoais como o bom 

atendimento e a cortesia, proporcionando sempre bem-estar e conforto para o 

cliente. Brotherton e Wood (2004) afirmam que a hospitalidade não envolve apenas 

uma troca, mas também uma motivação comportamental. 

Diante do exposto, cabe salientar que o presente capítulo demonstrou os 

principais tópicos relacionados à APL e Turismo Religioso, uma vez que o estudo 

pleiteia analisar a possibilidade de implantação de um APL no segmento hoteleiro no 

Circuito Religioso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista. 

Outrossim, para a instalação de uma APL é necessário analisar fatores de 

suma relevância, como o desenvolvimento regional e designer social, uma vez que, 

mediante a delimitação da região, o aumento de turistas estimula o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da região, motivando o aumento da oferta de emprego e 

da circulação financeira. 

Cabe salientar, que as regiões possuem atividades singulares que compõem 

a cadeia produtiva do APL. Neste caso em específico, refere-se à cultura religiosa, 

ou seja, um turismo voltado à denotação da fé. 



Ressalta-se que não se poderia dissecar o turismo religioso, sem enfatizar a 

questão da hotelaria e hospitalidade, uma vez que a qualidade na prestação de 

serviços supõe assegurar as necessidades e expectativas do cliente. 

O atendimento ao cliente não se conclui apenas em atendê-lo de forma 

hospitaleira, proporcionando o acolhimento e recepção, mas sim, em observar se os 

objetivos previamente propostos pelo empreendedor também estão sendo 

contemplados pela empresa hoteleira. 

Não obstante, ressalta-se a ausência de referência de instalação de APL 

neste segmento, sendo de extrema necessidade evidenciar todas as variáveis que 

envolvem a temática em epígrafe, para melhor compreensão e subsídio, buscando 

alicerçar a viabilidade proposta pelo objetivo primordial do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 



O presente capítulo apresenta a metodologia empregada na pesquisa, 

incluindo as etapas de realização, bem como a especificação dos procedimentos de 

análise dos dados. Primeiramente, serão reiterados os objetivos da pesquisa e 

elencadas as questões que nortearam a pesquisa, bem como serão detalhadas as 

etapas da pesquisa que compuseram o estudo. 

 

 

3.1 Descrição do tipo da pesquisa 
 
 

Esta pesquisa pauta-se no método hipotético-dedutivo, compreendido pela 

escassez de fundamentação sobre o tema em estudo, originando um problema que 

se fundamenta as devidas hipóteses, mediante os procedimentos metodológicos 

utilizados para comprovação ou contradição dos seus pressupostos (SILVA; 

MENEZES, 2005). 

O método hipotético-dedutivo originou-se mediante críticas ao método 

indutivo, consistindo na testagem para desprezar o empirismo compreendido pelas 

pesquisas científicas.Sendo assim, o presente método subdivide-se em 04 etapas, 

dentre as quais: 

 Expectativas e teorias existentes;  
 Formulação de problemas em torno de questões teóricas e empíricas;  
 Solução proposta, consistindo numa conjectura; dedução das 

conseqüências na forma de proposições passíveis de teste sobre os 
fenômenos investigados; 

 Teste de falseamento: tentativas de refutação, entre outros meios, pela 
observação e experimentação das hipóteses criadas sobre o(s) 
problema(s) investigado(s) (DINIZ; SILVA, 2008, p. 09). 

 
 
Malheiros e Marcondes (2007) pontuam que, de acordo com Popper, o 

idealizador do método hipotético-dedutivo, nenhuma teoria apresenta validade 

científica sem a devida criticidade que permeia a busca de novas respostas 

mediante hipóteses para respaldar novos conhecimentos. 

Quanto ao tipo de pesquisa, esta consiste no estudo qualitativo, uma vez que 

ocorre a relação do mundo objetivo com o subjetivo comum à pesquisa da área de 

conhecimento das ciências humanas, necessitando de alicerce teórico para 

subsidiar os resultados obtidos pela coleta de dados (SILVA; MENEZES, 2005). 



Godoy (1995, p. 62) salienta que a principal função da pesquisa qualitativa é 

m seu ambiente natural

pesquisador se apropriar de dados para posterior interpretação, refletindo a 

confiabilidade da pesquisa. 

Neste contexto, no que se refere aos procedimentos utilizados, o referido 

estudo compreenderá a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados. A 

pesquisa bibliográfica consiste na consulta de publicações de livros, revistas, artigos 

e periódicos pertinentes à temática, com a finalidade de subsidiar os conhecimentos 

anteriormente descritos, para comparar com os elementos da nova pesquisa (SILVA; 

MENEZES, 2005). 

Sendo o levantamento de dados eleito como procedimento técnico, Silva e 

Menezes (2005, p. 21) pontuam quando a pesquisa envolve a 

 

De acordo com Severino (2007, p. 100) a definição da metodologia, bem 

como dos procedimentos, apoia-  ciência se faz quando o 

pesquisador aborda os fenômenos aplicando recursos técnicos, seguindo um 

método e apoiando-  

A observação direta e extensiva apresenta como instrumento de coleta de 

dados a utilização de questionários. Por conseguinte, Marconi e Lakatos (2012, 

p.186

como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro 

de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-  

Desta forma, Silva e Menezes (2001) ratificam a supracitada afirmação ao 

expor que o levantamento de dados consiste em recolher informações de 

determinado grupo de pessoas por meio de questionamento para identificação de 

práticas e comportamentos. 

A natureza aplicada condicionada a presente pesquisa compreende que as 

informações obtidas poderão ser utilizadas, a fim de solucionar problemas pontuais 

de determinada representação da comunidade delineada pelo estudo (SILVA; 

MENEZES, 2001). 



A finalidade exploratória, na pesquisa, está alicerçada na da tríade proposta 

por Marconi e Lakatos (2012) que ramifica e classifica os tipos de pesquisa de 

campo, composta por quantitativo-descritivo, exploratória e experimental. 

Silva e Menezes (2001, p. 21), neste contexto, externam que a pesquisa 

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses .  

Flick, Von Kardorff e Steinke, apud Günther (2006, p. 202), no que se refere à 

pesquisa qualitativa, enfatizam 04 condições relevantes sobre fundamentação 

teórica, que assim se apresentam: 

a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de 
significados; b) a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as 

-se relevantes por meio de significados 
subjetivos; d) o caráter comunicativo da realidade social permite que o 
refazer do processo de construção das realidades sociais torne-se ponto de 
partida da pesquisa. 

 

Miles e Huberman apud, Cherobimet al. (2003, p.11) afirmam que dentro do 

contexto da abordagem qualitativa, 04 parâmetros devem ser atendidos como 

 

O objetivo central desta pesquisa consiste em avaliar a possibilidade de 

implantação de um Arranjo Produtivo Local (APL) do setor hoteleiro para o 

desenvolvimento do circuito turístico religioso do Vale do Paraíba  Paulista. Mais 

especificamente, pretende-se atingir tais objetivos, compreendendo os principais 

aspectos relacionados à estrutura, os benefícios, principalmente econômicos, e 

sociais. 

Neste contexto, os objetivos específicos consistem em: contextualizar o 

turismo religioso, caracterizar rede hoteleira e, discutir as condições de implantação 

de um Arranjo Produtivo Local. 

Os dados foram coletados a fim de operacionalizar os objetivos propostos, 

buscar-se-á resposta para a seguinte questão de pesquisa:em que medida um 

estudo sobre o setor hoteleiro no Circuito Turístico Religioso do Vale do Paraíba  

Paulista, com base no Design Social, revelaria a possibilidade de implantação de um 

Arranjo Produtivo Local? 



 

3.2 Procedimento da Coleta de Dados 

 

Diante de levantamento prévio realizado pelo pesquisador, a rede hoteleira 

que contempla o circuito religioso do Vale do Paraíba  Paulista, atualmente 

apresenta 264 empresas, dos mais diversos portes, voltadas ao atendimento de 

classes socioeconômicas diversas. 

Neste contexto, dentro do universo científico que denota a determinação de 

amostras para a pesquisa, a população deste estudo considera-se finita, ou seja, o 

número de empreendimentos averiguados apresentam uma quantificação limitada, 

observados os critérios de inclusão e exclusão (NOGUEIRA JUNIOR et al., 2004). 

Salienta-se, contudo, que o município de Lorena possui apenas 06 

empreendimentos, sendo considerado desta forma, como quantidade mínima, dentre 

os demais municípios que integram a referida pesquisa, para tanto, totalizando 

24,excluindo o município de Canas pela inexistência de objeto do referido estudo, 

embora, participe do Circuito Religioso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

Paulista. 

Mourão Júnior (2009), contudo, denota que a quantidade da amostra não 

denota sua qualidade, uma vez que deverão ser observados os resultados e 

características dos participantes, e o desvio médio, uma vez calculado, contempla a 

confiabilidade da pesquisa. 

-se numa amostra 

desde que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra 

.Para tanto, o supracitado autor 

enfatiza a importância de propor os critérios de inclusão e exclusão, 

homogeneizando ao máximo possível a comunidade a ser estudada (MOURÃO 

JUNIOR, 2009). 

Silva e Menezes (2005) ratifica a amostra definindo-a como amostra 

estratificada uniforme, que embora subdividida em estratos, todos os grupos são 

pesquisados com a mesma quantidade de pessoas, de forma aleatória e facultativa. 



Neste estudo o procedimento utilizado para coleta de dados consiste no 

questionário. Sendo assim, o presente instrumento consiste em: 

[...] instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 
perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 
entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, 
pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o pesquisado 
devolve-o do mesmo modo (MARCONI; LAKATOS, 2012, p. 201). 

 

Silva e Menezes (2001, p. 33), neste contexto, ratificam a afirmação 

supracitada e enfatizam que se trata de ie ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito pelo informante. O questionário conforme 

Apêndice A anexo, deve ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de 

. Nesta pesquisa, a opção foi pela concepção de um questionário com 

60% das questões fechadas e 40% abertas. 

A importância da aplicação de um pré-teste está na observação de possíveis 

fragilidades na elaboração das questões, o que pode prejudicar os resultados da 

objetivo principal (MARCONI E LAKATOS, 2012). 

Marconi e Lakatos (2012, p. 204) definem quest são as que 

permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e emitir 

 

Contudo, ambos ressaltam algo de suma importância para o estudo em 

epígrafe, da mesma forma que o presente procedimento aferi respostas que em 

outros instrumentos poderiam ser inacessíveis.A forma facultativa pela qual se faz a 

aplicação dos questionários(Apêndice A), presume numa devolução que pode afetar 

a amostragem como representatividade da comunidade, em específico, a rede 

hoteleira no circuito turístico religioso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba  

Paulista (MARCONI E LAKATOS, 2012). 

Cabe salientar que o instrumento eleito utilizado para a pesquisa contempla o 

questionário (Apêndice A), composto por 19 questões, sendo 17 questões fechadas 

e 02 questões abertas, elaborado de forma objetiva e ordenada, divididas em dois 

blocos, dentre os quais: o perfil do empreendimento hoteleiro; e, por conseguinte, o 



interesse de participar de um Arranjo Produtivo Local, objetivando o 

desenvolvimento regional estimulado por órgãos governamentais e não-

governamentais. 

Outro fator primordial compreende a elaboração dos questionários (Apêndice 

A), tendo em vista a clareza e objetividade das questões, com vocabulário acessível 

e organizado de acordo com os tópicos do tema em questão, de acordo com as 

proposições de Silva e Menezes (2005).Sendo assim, ressalta-se que os 

questionários (Apêndice A) serão encaminhados em mãos pelo próprio pesquisador, 

com a finalidade de se obter maior devolutiva para subsidiar a referida pesquisa. 

Desta forma, a coleta de dados contemplou 05 municípios do circuito religioso 

da Região Metropolitana do Vale do Paraíba - Paulista, cujos estabelecimentos 

estão representados na tabela 01. 

 
Tabela 01  Distribuição de Estabelecimentos Hoteleiros no Circuito Religioso 
da Região Metropolitana do Vale do Paraíba  Paulista. 

Municípios Nº de Estabelecimentos 

de Hospedagem 

Porcentagem 

Aparecida 188 71,21% 

Canas 00 - 

Cachoeira Paulista 41 15,53% 

Guaratinguetá 29 10,98% 

Lorena 06 2,28% 

Total 264 100% 

Fonte: EMPLASA (2016). 

 

3.3 Procedimento para análise e discussão dos dados 

Como procedimento para a análise dos dados, buscou-se um subsídio teórico 

para nortear a depuração e compreensão a fim de oferecer suporte às discussões 

oriundas da pergunta de pesquisa: em que medida um estudo sobre o Setor 

Hoteleiro no Circuito Turístico Religioso do Vale de Paraíba Paulista, com base no 

Design Social, revelaria a possibilidade de implantação de um Arranjo Produtivo 

Local? 



Diante do exposto, foi feita a análise de dados proposta por Günther (2006) 

que se subdivide em 04 fases, que assim se apresentam:  

 Representação dos dados: esta fase contempla o procedimento de coleta 

utilizado pelo pesquisador. Neste caso, cabe salientar os questionários; 

 Tabulação de dados: consiste na forma de tabulação e classificação dos 

dados levantados; 

 Construção de sistemas descritivos: a forma de representação dos resultados 

para a interpretação dos dados, podendo se apresentar mediante tabelas, 

quadros ou gráficos; 

 Análise de dados: será realizada de forma a compilar os resultados obtidos 

pela coleta de dados e o subsídio teórico, acerca da temática, neste caso, em 

específico sobre Arranjo Produtivo Local (GÜNTHER, 2006). 

 

Diante do exposto, Silva e Menezes (2001, p. 100) argumentam que os 

resultados: 

Descrevem analiticamente os dados levantados, através de uma exposição 
sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa. A descrição pode ter 
o apoio de recursos estatísticos, tabelas e gráficos, elaborados no decorrer 
da tabulação dos dados. Na análise e discussão, os resultados estabelecem 
as relações entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o 
embasamento teórico dado na revisão da literatura. 
 
 

Cabe ressaltar, que o assunto do referido estudo não contempla outras 

publicações.Os estudos anteriormente publicados estão voltados ao turismo em 

geral, sem especificar a rede hoteleira, destacando a bibliografia escassa. 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussões serão apresentados em duas etapas que 

contemplam a caracterização do perfil do empreendimento e a análise do potencial 

de viabilidade para a Implantação de uma APL voltada ao Setor Hoteleiro do Circuito 

Turístico do Vale do Paraíba Paulista. 

 

4.1 Caracterização do Perfil do Empreendimento 



 

Na caracterização do perfil do empreendimento é de suma relevância o 

conhecimento, uma vez que as informações aqui contidas demonstrarão, não 

somente o delineamento do porte, tempo de constituição, ou, da natureza jurídica, 

mas também, a importância de cada um destes elementos em um processo de 

formação de um Arranjo Produtivo Local. 

A primeira questão contemplou conhecer quanto tempo o empreendimento 

compõe o setor hoteleiro dentro do circuito religioso da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba  Paulista, cujos resultados assim se apresentam, como consta na 

tabela 02: 

 

Tabela 02  Tempo de Fundação do Empreendimento 

Tempo de Fundação Nº de Participantes Percentual 

00 -------- 10 anos 09 37,5% 

11 -------- 20 anos  06 25,0% 

21 -------- 30 anos 02 8,33% 

31 -------- 40 anos 01 4,17% 

Mais de 40 anos 03 12,5% 

Não Responderam 03 12,5% 

Total 24 100% 

Fonte: O autor (2017). 

 

 

Tendo em vista a tabela 02, pode-se observar que a maioria dos 

empreendimentos possuem tempo de fundação menor que 20 anos, sendo ainda 

mais notório nos últimos 10 anos, em contrapartida, os participantes que não 

responderam a questão se igualam aos hotéis com mais de 30 anos em atividade no 

setor. 

O tempo de fundação do empreendimento, no que se refere ao APL, 

compreende a observância do conhecimento obtido de sua organização, uma vez 

que, o APL no Brasil foi difundido a partir de 1999, mediante regulamentação do 

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) (CARDOSO, 2014). 



O início do APL no Brasil ocorreu há 18 anos.Contudo os resultados 

apontados na tabela 02, mostram que 62,5% dos empreendimentos apresentam 

fundação até 20 anos, denotando a necessidade de disseminar sobre os benefícios, 

objetivos e princípios pertinentes, fundamentando o conhecimento dos proprietários. 

A segunda questão abordou a natureza jurídica dos empreendimentos 

enfatizando um número semelhante entre empresas individuais e de sociedade 

limitada, resultando em 16 estabelecimentos que compõem o setor hoteleiro, como 

demonstra a figura 02 

 

Figura 02  Natureza Jurídica dos Empreendimentos (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

De acordo com a figura 02, observou-se que dentre os empreendimentos 

hoteleiros, 41,67% apresentam como natureza jurídica a empresa individual, seguido 

pela sociedade limitada com 33,33%, e mista com 16,67%, sendo a sociedade 

anônima não contemplada. 

Cabe salientar que a empresa individual poderá ter sua empresa registrada 

em seu nome civil, sendo o patrimônio da empresa e o patrimônio da pessoa física, 

compreendido como apenas um, podendo ser utilizado para sanar dívidas da 

empresa, devido a uma ausência de separação jurídica entre pessoa física e 

jurídica. Por conseguinte, a sociedade limitada compreende a junção de dois ou 



mais sócios para a formação do capital da empresa, sendo que cada um dos sócios 

possui responsabilidade relacionada à participação no capital, portanto, 

caracterizando-se como limitada (SEBRAE, 2012). 

A Natureza Jurídica para a formação do APL não denota variável de inclusão 

ou exclusão, apenas permite a análise de identidade coletiva, ou seja, empresas da 

mesma natureza demandam características socioeconômicas semelhantes e 

propõem uma troca de experiências com outras que denotam uma natureza distinta 

e com formação de capital social diferenciado.  

Sendo assim, observa-se a relação da natureza jurídica com o capital social, 

partindo da premissa defendida por Bourdieu, apud Anése (2009, p. 29), ao pontuar 

que o capital social compreende: 

 
[...] um agregado de recursos reais ou potenciais que estão ligados a 
participação em uma rede durável de relações mais ou menos 
institucionalizadas de mútua familiaridade e reconhecimento...que provê 
para cada um de seus membros o suporte de capital de propriedade 
coletiva. 

 

Tendo em vista que o APL propõe a troca de tecnologias e inovações de um 

território previamente determinado, o capital social implica os recursos humanos, 

físicos e materiais intrínsecos a cada empresa, compartilhado a partir da instituição 

legal do arranjo produtivo local. 

A figura 03, contudo, demonstra o tipo de classificação do empreendimento, 

ressalta-se que o porte se define a partir do número de pessoas que trabalham na 

empresa, podendo ser diferentes de acordo com o setor, que se subdivide em 

indústria e comércio/serviço (SEBRAE, 2012). 

Figura 03  Tipo de Classificação do Empreendimento (%) 



Fonte: O autor (2017). 
 

 

Para tanto, observa-se que o maior número de empresas do setor hoteleiro 

consiste de microempresas (54,17%) e pequenas empresas (29,16%), 

demonstrando um setor de comércio que de acordo com o Sebrae (2012) denota 

que até 09 colaboradores se caracterizam como micro, sendo considerada pequena 

empresa quando emprega de 10 a 49 pessoas. 

Por conseguinte, a empresa de grande porte,representada por 8,33% dos 

entrevistados, possui um quadro de funcionários de 100 pessoas ou mais, de acordo 

com a proposição apresentada pelo SEBRAE (2012). 

Cabe salientar, que a formação do APL, se dá a priori, por empresas 

caracterizadas como micro, pequenas e médias empresas, visto que, empresas de 

grande porte obtém tecnologia voltada a atender as especificidades do cliente, 

tornando o mercado competitivo desigual, quando comparada as demais empresas 

de portes menores (CARDOSO, 2014). 

Diante do exposto, Cardoso (2014, p.09) afirma que a associação de 

empresas micro, pequenas e médias predispõe a formação do APL, uma vez que, 

caracterizam- uma governança baseada na confiança mútua para 

, pleiteando 



o posicionamento no mercado competitivo para melhoria da qualidade da prestação 

de serviços. 

A tabela 03 demonstra o potencial dos empreendimentos hoteleiros no que 

tange à oferta de prestação de serviços, variável de grande relevância para a análise 

da formação do APL e seu desenvolvimento, tendo em vista a necessidade de 

potencializar suas atividades, vislumbrando manter-se inserido no mercado 

competitivo. Ressalta-se que quanto maior a oferta de quartos, maior será o número 

de hóspedes, viabilizando uma melhoria financeira para o empreendimento. 

 

Tabela 03  Número de Quartos oferecidos pelo Empreendimento 

Número de Quartos Nº de Participantes Percentual 

00 -------- 20 quartos 07 29,16% 

21 -------- 40 quartos  07 29,16% 

41 -------- 60 quartos 04 16,67% 

61 -------- 80 quartos 02 8,34% 

81 -------- 100 quartos 00 - 

Mais de 100 quartos 04 16,67% 

Total 24 100% 

Fonte: O autor (2017). 

 

Pode-se observar que duas categorias enquadram-se nas mesmas 

condições, sendo de 0 a 20 quartos e de 21 a 40 quartos, com representatividade de 

29,16% cada uma. Por conseguinte, o percentual de 16,67% foi aferido nas 

categorias de 41 a 60 quartos e mais de 100 quartos, com 16,67%. 

Deste modo, as categorias que contemplam de 61 a 80 quartos, 

apresentaram um percentual de 8,34%, e dentre os entrevistados nenhum 

empreendimento apresentava a quantidade de 81 a 100 quartos. 

A tabela 04 evidencia os resultados averiguados na tabela 03, uma vez que 

62,5% dos empreendimentos hoteleiros oferecem até 100 leitos, e, 58,32% possuem 

até 40 quartos. Tais informações evidenciam o potencial dos hotéis pertencentes à 

referida pesquisa. 



Tabela 04  Número de Leitos oferecidos pelo Empreendimento 

Número de Leitos Nº de Participantes Percentual 

00 -------- 50 leitos 06 25,00% 

51-------- 100 leitos 09 37,50% 

101 -------- 150 leitos 04 16,67% 

150 -------- 200 leitos 00 - 

200 -------- 250 leitos 00 - 

Mais de 250 leitos 05 20,83% 

Total 24 100% 

Fonte: O autor (2017). 

 

O maior número de empreendimentos possui de 51 a 100 leitos (37,5%), 

seguidos de 0 a 50 leitos com representatividade de 25%, posteriormente, mais de 

250 leitos, como 20,83%, e por fim, 101 a 150 leitos com 16,67%. 

A predominância do número de quartos e leitos demonstra um perfil da maior 

parte das empresas que se dispuseram a participar da pesquisa.No entanto, a 

proposição de um APL poderá estimular o crescimento destes estabelecimentos 

hoteleiros, desde que haja interesse por parte de seus proprietários e/ou sócios. 

Tabela 05  Número de Funcionários 

Quantidade Nº de Funcionários Percentual 

00 -------- 05 08 33,34% 

06 -------- 10  06 25,00% 

11 -------- 15  00 - 

16 -------- 20 05 20,83% 

Mais de 20  05 20,83% 

Total 24 100% 

Fonte: O autor (2017). 

 

Os resultados da tabela 05 estão relacionados com a natureza jurídica, uma 

vez que seu porte se define a partir do número de funcionários. Para tanto, o 



presente tema foi contemplado ao expressar as proposições legais que 

regulamentam a pessoa jurídica no âmbito nacional. 

A presente tabela mostra que o maior número de empreendimentos 

contemplam de 0 a 5 funcionários (33,34%), seguidos por 06 a 10 funcionários com 

25%, e, por conseguinte, com valores iguais estão representadas as quantidades de 

16 a 20 funcionários e mais de 20 funcionários (20,83%). 

Ressalta-se a necessidade de evidenciar que as micro e pequenas empresas 

representam 98,1% de todas os empreendimentos no Brasil, enquanto o número de 

postos de trabalho, geram aproximadamente 51,7% das vagas existentes 

(CARDOSO, 2014). 

O presente estudo compreende 83,33% de empresas classificadas como 

micro e pequenas, observando-se um grupo potencial para associar-se e 

desenvolver condições para manter-se no mercado competitivo em condições de 

igualdade com empresas de grande porte, que apresentam tecnologias e serviços 

de qualidade que as posicionam como referencial, compreendidas neste contexto 

pela hospedagem, fomentando a expansão coletiva, produto da finalidade da APL. 

 

4.2 Análise do Potencial de Viabilidade para a Implantação de um APL 

 

Este item contempla o levantamento de informações voltadas ao 

esclarecimento das características fundamentais para a implantação de um Arranjo 

Produtivo Local, dentro de um contexto hipotético. Não obstante, os dados 

requeridos permitem uma reflexão acerca desta possibilidade diante do potencial 

empreendedor dos pesquisados. 

A figura 04 apresenta os resultados sobre a oferta de treinamento aos 

colaboradores, em que se observou que 58,33% dos pesquisados mostram que são 

capacitados para a efetiva realização de suas atribuições. Contudo, o percentual de 

41,67% ressalta que ainda há grande parcela que não demonstra esta preocupação. 

 

Figura 04  Oferta de treinamento aos Colaboradores (%) 



 
Fonte: O autor (2017). 

 
 

Araújo (2013) pontua que a qualidade dos serviços prestados está 

estritamente relacionada com a qualificação do profissional, mediante treinamentos 

e capacitações. Salienta ainda que atualmente o mercado exige mão-de-obra 

qualificada, sendo de suma relevância para a competitividade, uma vez que, se 

objetiva cada vez mais aprimorar os serviços prestados para atender as 

necessidades e expectativas do cliente (hóspede). 

Neste context

estrutura sem treinamentos específicos ao quadro de funcionários, para que venham 

a prestar tais serviços de forma adequada e eficaz aos hóspedes

p. 141). 

Neste aspecto, convém pontuar que para o APL, um dos principais enfoques 

compreende a qualificação profissional para o atendimento ao cliente, denotando a 

importância de atender as necessidades e expectativas, demonstrando o 

conhecimento de suas atribuições e qualidade na execução. 

As empresas que compõem o APL compartilham de valiosas informações 

para melhoria contínua da prestação de serviços, capaz de colocá-las dentro do 

contexto que exige o mercado competitivo sem diferenciação para as demais de 



grande porte, reconhecidas no segmento de hotelaria, motivando o desenvolvimento 

sustentável, cultural e econômico. 

Figura 05  Ausência por tipo (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 
 
 

A figura 05 aponta qual a área que os pesquisados mostram a falta de 

treinamentos.Para tanto, o atendimento destacou-se com 41,67%, seguido pelo 

operacional com 29,16% e administrativo com 16,67%. Sendo assim, nota-se que o 

referido gráfico denota uma preocupação com o atendimento ao cliente. 

Ramos (2009, p.22) destaca que treinar um colaborador compreende 

nvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais 

produtivos para o alcance dos objetivos organizacionais. O propósito do treinamento 

 

Araújo (2013) ratifica a afirmação supracitada de que o serviço prestado com 

qualidade demanda de atendimento exímio às expectativas do cliente. Portanto, 

dentro do setor hoteleiro, a eficácia se evidencia pela postura de responder ao 

cliente dentro de suas necessidades, demonstrando habilidade e flexibilidade. 

Da mesma forma, o referido autor pontua que para demonstrar eficiência, 

necessariamente somente o cumprimento de atribuições não caracteriza a qualidade 



do atendimento, mas primordialmente se o objetivo oriundo da atribuição foi capaz 

de certificar o cumprimento dos objetivos previamente propostos (ARAÚJO, 2013). 

Desta forma, a qualidade no atendimento e na operacionalização da 

prestação de serviço denota preocupações que podem ser resolvidas coletivamente 

pelo APL, buscando soluções para melhoria na produção, por meio da 

potencialização de ações benéficas que resultem no melhor atendimento ao cliente. 

Cabe salientar que a capacitação e a qualificação dos profissionais 

associados compreendem um dos principais objetivos do APL, enfatizando que a 

qualidade exigida atualmente pelo cliente produto da globalização, depende da 

atuação dos colaboradores da empresa, que uma vez motivados pelas condições de 

trabalho, retribuem na forma de eficiência na realização de suas atribuições. 

Assim, a figura 06 demonstra as dificuldades observadas no quadro de 

colaboradores, desta forma, a primeira coluna que representa o baixo nível de 

escolaridade, denota nota 4 de 45,84% dos pesquisados, ou seja, este item 

observado mediante os demais, foi apontado como maior dificuldade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 06  Dificuldades encontradas no Quadro de Colaboradores, pontuada 
pelos Empreendedores de 01 a 04, de forma decrescente:  

Fonte: O autor (2017). 
 

Para tanto, a capacitação de recursos humanos para atuar no setor hoteleiro 

compreende como requisito fundamental para o êxito do empreendimento, a 

qualificação do profissional, que reflete na qualidade do atendimento ao cliente, e 

por conseguinte, na sua satisfação (ARAÚJO, 2013). 

Na coluna que representa a falta de motivação, observa-se maior incidência 

de nota 03 com 50%.Sendo assim, de acordo com Soares et al. (2015, p. 03), 

. 

Cabe salientar que, a motivação poderá ser de natureza intrínseca ou 

extrínseca. Sendo assim, a motivação intrínseca está estritamente relacionada com 

o indivíduo e sua competência para a realização de suas atribuições, de acordo, 

com sua autodeterminação e autonomia.Ressalta-se que, a motivação intrínseca 



refere-se às necessidades do indivíduo, atendendo as suas necessidades e 

expectativas dentro do âmbito laboral.  

No entanto, a motivação extrínseca refere-se a estímulos do ambiente 

externo, ou seja, remuneração adequada da função, reconhecimento pelo trabalho 

realizado dentre outras ações relacionadas às condições laborais oferecidas 

(SOARES et al., 2015). 

Quanto à falta de treinamento, nota-se que obtiveram notas 02 e 03 

semelhantes, representando 66,66% dos gestores entrevistados. Neste contexto, 

Mello et al. (2010) afirmam que o treinamento, em muitos empreendimentos visam 

apenas à melhoria no desempenho das atribuições do funcionário. 

Contudo, o treinamento possui um sentido mais amplo e complexo que reflete 

no sucesso do empreendimento, uma vez que compreende em investimento 

constante e permanente, principalmente no setor hoteleiro, em que se observa 

grande rotatividade, devido à jornada de trabalho e dificuldade de se adaptar à 

função, de acordo com as pesquisas de Meniccuci apud Mello et al. (2010). 

Portanto, dentro do contexto de um APL, faz-se necessário oferecer 

condições de estudo para aperfeiçoamento técnico, observando-se que os recursos 

humanos denotam notável atenção, uma vez que a prestação de serviço eficaz 

depende de  (CARDOSO, 2014, p.24). 

A última coluna representa a pontualidade/assiduidade em que se percebe a 

menor dificuldade observada dentre os colaboradores,contemplada com 54,17% de 

notas 01. Portanto, sua representatividade torna-se mínima diante do baixo nível de 

escolaridade e falta de motivação, como anteriormente destacado. 

Cabe salientar, no contexto de hotelaria, que o nível de escolaridade está 

estritamente relacionado com a atividade exercida, bem como com o salário 

ofertado, sendo estas variáveis responsáveis pelos demais dados apresentados, 

sendo impactados de forma direta ou indireta. 

Diante da problemática apresentada, observa-se que o ambiente estudado 

apresenta necessidade efetiva de uma mudança em seu modelo de 

gestão,compreendendo novas formas de ações colaborativas por meio do APL, 



tendo em vista que, o modelo atual não apresenta resultados satisfatórios, em se 

tratando de gestão de pessoas. 

 
Figura 07  Responsável pela Gestão do Empreendimento (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

 
 

A figura 07 demonstra que 70,83% dos pesquisados que atuam na gestão do 

empreendimento hoteleiro são proprietários, e, apenas 29,17% são colaboradores.  

De acordo com Martins e Bahia (2011), tal fato retrata uma estrutura 

administrativa comum no setor hoteleiro, visto que, nos empreendimentos pequenos 

a gestão compete ao proprietário, que se incumbe da parte administrativa e 

burocrática.Contudo, a esposa compartilha as demais funçõese geralmente se 

encarrega dos serviços da cozinha, assim como também se responsabiliza pela 

recepção e acomodação dos hóspedes (MARTINS; BAHIA, 2011). 

Desta forma, dentro do contexto que integra o APL, denota-se a relevância da 

gestão, permitindo partilhar de inovações e novas tecnologias que possam facilitar e 

estimular o crescimento do empreendimento, sendo de extrema relevância 

demonstrar a aptidão para aprender e executar práticas exímias para o 

desenvolvimento da empresa. 

 



Figura 8  Estrutura Administrativa do Setor Hoteleiro 

 
Fonte: PETROCCHI apud MARTINS e BAHIA (2011, p. 15). 

 

 

Mediante o exposto, ressalta-se que a estrutura administrativa de grandes 

empreendimentos hoteleiros denotam maior complexidade, subdividindo-se em 

setores, dentre os quais: operacional, administrativo, jurídico, gastronômico, dentre 

outros (MARTINS: BAHIA, 2011). 

Contudo, o líder deverá ser estimulado pelo conhecimento, sendo de extrema 

relevância uma reflexão sobre sua postura mediante o empreendimento, 

demonstrando que mediante o APL, o comportamental recebe ênfase, sendo 

necessário desenvolver nos gestores, de acordo com Cardoso (2014, p.44), 

  

A supracitada CCE compreende um conjunto de ações voltadas à liderança 

de proprietários/gerentes dentro do contexto do APL, sob um embasamento teórico 

que prioriza o conhecimento para atuar de forma exímia, buscando o 

posicionamento no mercado competitivo, mediante a oferta de qualidade na 

prestação de serviços (CARDOSO, 2014). 

Ainda assim, observa-se um alinhamento vertical da gerência para o setor 

contábil e os setores operacionais, e, por conseguinte, um alinhamento horizontal 

dentre os setores que compreendem a recepção, camareiras, cozinha e escritório. 

Portanto, o gerente (proprietário) é o responsável pela proposição, 

acompanhamento e monitoramento de todos os subsídios oferecidos pela 

associação que representa o APL, que converge para o sucesso do 

empreendimento. 



 
Figura  09  Origem dos Serviços ou produtos adquiridos pelo 

Empreendimento (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

De acordo com a figura 9, observa-se que os recursos para a manutenção do 

setor são adquiridos, em sua maior parte (50%), dentro do próprio município. Tal fato 

reflete o desenvolvimento e crescimento mediante a proposição de um aquecimento 

do mercado, que evidencia a movimentação econômica.  

Com 25% observa-se a aquisição de produtos dentro da região, fazendo com 

que o empreendimento seja um elemento colaborativo para movimentação do 

mercado, representado pelo comércio regional. 

Sendo assim, o APL converge com as políticas públicas que pleiteiam 

desencadear o desenvolvimento regional, contemplando o desenvolvimento 

econômico e social de determinada região, por meio de articulação das relações 

humanas que se estabelecem (MARINI; SILVA 2011). 

Faz-se necessário enfatizar que um dos pressupostos do APL consiste no 

desenvolvimento regional, ou seja, por meio da melhoria das condições de vida dos 

colaboradores dentro da empresa, viabilizando o desenvolvimento da região, no que 

se refere às condições sociais, culturais e econômicas. 

 



Figura 10  Intenção do empreendimento num plano de expansão para os 
próximos 05 anos (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

Quanto à intenção de expansão do empreendimento nos próximos 05 anos, 

notou-se a incidência de um número expressivo de gestores com planos futuros que 

compartilham desta ideia (66,66%), pleiteando a ampliação de seus negócios, 

mediante investimentos que possam possibilitar uma visibilidade dentro do mercado 

competitivo resultante da qualidade dos serviços prestados, nos mais diversos 

setores. 

Por conseguinte, destaca-se que o percentual que respondem que não ou 

talvez, possui quantificação aproximada de 16,67%. Tal fato demonstra que o 

número de empreendimentos que foram pesquisados pode haver um aumento, 

quanto à expansão no período de 05 anos, devido à dúvida dos participantes que 

ainda não definiram entre sim ou não. 

Neste contexto, ressalta-se que a possibilidade de implantação de um APL 

contribui para o crescimento e desenvolvimento dos empreendimentos. No entanto, 

questiona-se o conhecimento desta associação por parte do empreendedor e/ou 

proprietário, muitas vezes demonstrando a intenção de expansão, porém, sem um 

conhecimento prévio de reais necessidades para resolução de potenciais problemas 

que possam refletir no sucesso da empresa hoteleira. 

 
 



 
Figura 11  Qual a área de Intenção do empreendimento num plano de 

expansão para os próximos 05 anos (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 
 

A figura 11 contempla a continuidade da reflexão demonstrada pelo gráfico 

anterior, uma vez que, constatado que a grande maioria pretende expandir seu 

empreendimento nos próximos 05 anos, destes, 41,67% demonstraram que seu foco 

compreende a reforma ou ampliação do prédio, seguido de 20,83% que estão 

voltados a uma preocupação com o mobiliário. 

Observa-se que as duas situações com maior incidência permitem a melhoria 

da qualidade dos serviços, tendo em vista que a reforma ou ampliação deverá 

oferecer maior conforto aos hóspedes, assim como o mobiliário propicia a 

comodidade necessária. 

Desta forma, quanto maior a oferta de quartos e consequente número de 

leitos, maior será a receita do empreendimento hoteleiro. Contudo, nem sempre o 

crescimento está atrelado ao prédio, mas há outros fatores que contemplam a 

melhoria dos serviços, mediante novas tecnologias e inovações.  

Para tanto, a melhoria deverá ser objeto de reflexão dos líderes que 

compõem o APL, demonstrando que as informações compartilhadas contribuem 



para o conhecimento dos gestores, para avaliar a área de melhoria num período 

determinado de 05 anos. 

Este universo temporal representa nas duas questões analisadas (figura 10 e 

11), uma perspectiva de necessidade de investimentos no empreendimento, 

evidenciando assim, que mesmo diante de algumas variáveis contrapostas nas 

demais questões analisadas, o proprietário e/ou gestor compreende a necessidade, 

mesmo que sem um direcionamento adequado, de investimento a curto e médio 

prazo, para o crescimento de sua empresa. 

 

Figura 12  Para realização de seus Investimentos seria necessário algum 
apoio técnico ou financiamento (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

 

Após o levantamento de que 66,66% dos participantes demonstram interesse 

em expandir seus empreendimentos em 05 anos, e que, apresentam maior 

preocupação no que tange a reforma e ampliação do prédio, bem como, do 

mobiliário, a figura 12, demonstra a origem dos recursos para a efetivação, seja de 

apoio técnico ou financeiro, em que 41,67% responderam que não, enquanto 33,33, 

em contrapartida responderam que sim. 

Sendo assim, a representatividade da figura 12 possibilita concluir que a 

maioria dos participantes faria as mudanças necessárias para a expansão com 



recursos próprios, sem a dependência de incentivos de terceiros, tanto no que 

converge a questões de cunho financeiro, como de aporte técnico para orientação. 

Neste sentido, observa-se que o APL, dentre os entrevistados, teria adesão 

de uma pequena parcela de 33,33%, ou seja, de 1/3 dos participantes, tendo em 

vista o número de proprietários e/ou gestores que disseram não apresentar interesse 

em apoio técnico e financeiro. 

 
 

Figura 13  Incentivo por parte do município para implantação ou ampliação de 
empreendimentos hoteleiros (%) 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

 
 

De forma equilibrada a figura 13 trata do incentivo do município para a 

implantação ou investimento de empreendimentos hoteleiros. Desta forma, 54,17% 

pontuam desconhecer qualquer condição voltada a propiciar o desenvolvimento 

hoteleiro nos municípios que integram o circuito religioso da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba Paulista. 

Entretanto, 41,67% demonstram conhecer incentivos ao desenvolvimento dos 

empreendimentos, tanto para ampliação quanto para implantação. Para tanto, o 

incentivo visa ao desenvolvimento regional, promovendo a oferta de empregos, e 



ainda estimula o crescimento econômico, social, cultural e tecnológico (NIWA et al., 

2014). 

Di o papel do governo em 

mediar e orientar o direcionamento de ações para o desenvolvimento inovativo e 

 (NIWA et al., 2014 p.76). 

Dentro do contexto, no que se refere à criação do Arranjo Produtivo Local 

(APL), Barroso e Soares (2009) elencam condições precípuas para o 

desenvolvimento que consideram indispensáveis, enfatizando, para tanto, a 

importância para o desencadeamento da ação, visando estreitar a relação entre 

entidades governamentais e os empreendedores, viabilizando o atendimento das 

necessidades e objetivando a expansão, dentro do segmento. 

Cabe salientar que, o município é um dos principais atores para estimular o 

desenvolvimento de um APL, uma vez que, a necessidade de políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento econômico e social, independente do setor proposto, 

interferindo de forma positiva visando à melhoria da arrecadação e aumento de 

postos de trabalho, sendo os resultados importantes para o desenvolvimento do 

município e região. 

Desta forma, a figura 14 permite observar, não somente o incentivo de 

entidades governamentais, mas também não governamentais representadas pelas 

entidades classistas, como abaixo representado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14  Associação de Empreendimento a alguma Entidade Classista 



 
Fonte: O autor (2017). 

 

 

Quanto à associação dos empreendimentos a entidades classistas, observa-

se um percentual elevado de 62,5%, contra apenas 37,5% que responderam de 

forma negativa. 

Sendo assim, a presente situação demonstra um quadro favorável à 

implantação de um Arranjo Produtivo Local, uma vez que as organizações classistas 

possuem como principal função subsidiar o trabalho dos empreendedores, 

fornecendo-lhes formação, bem como, organizando-os para possibilitar o 

desenvolvimento econômico e tecnológico (NIWA et al., 2014). 

Neste contexto, cabe salientar que as organizações classistas também 

regulam a cooperação, bem como a competição. E a competitividade permite que 

todos os empreendedores tenham condições de oferecer a qualidade no 

atendimento ao cliente, uma vez que o setor de hotelaria compreende a prestação 

de serviços (NIWA et al., 2014). 

Desta forma, a fusão da cooperação e competição origina um outro termo 

denominado coo cuja aplicação é realizada em planejamentos 

estratégicos de empresas e cujas medidas e valorações de cooperação e 



associação classista para impulsionar o crescimento e desenvolvimento de uma APL 

voltada ao setor hoteleiro (NIWA et al., 2014, p.67). 

No APL a associação à entidade classista compreende a representatividade 

formal e jurídica, com a finalidade de assegurar os direitos dos associados, 

constituindo uma base legal de apoio integrado. 

Por conseguinte, a figura 15 demonstra o grau de satisfação dos 

empreendedores com a Entidade Classista, tendo em vista sua importância para 

direcionar os rumos de setor, trazendo informação e formação com finalidade de 

alcançar a qualidade na prestação de serviços almejada, como consta: 

Figura 15  Grau de Satisfação dos Empreendimentos que possuem 
associação com Entidade Classista 

 
Fonte: O autor (2017). 

 

 

A figura 15, por sua vez, mostra a opinião dos empreendedores, os quais em 

sua grande maioria, com representatividade de 75% estão parcialmente satisfeitos, 

seguindo-se de 25% satisfeitos, e 0% de insatisfeitos, refletindo que a Entidade 

Classista apresenta ações inoperantes, dentro do âmbito laboral em que atuam, 

especificamente no setor hoteleiro. 

Diante do exposto, a questão 18 abordou os benefícios que a Entidade de 

Classe poderia oferecer ao segmento que representa.Sendo assim, as respostas se 



apresentaram, lembrando que devido ao sigilo dos participantes serão nomeados 

pela letra P acompanhado de um número de 1 a 24, distribuídos aleatoriamente, que 

contemplam a quantidade de questionários respondidos. 

Neste contexto, P8, P14 e P19 responderam que não são filiados, não tendo 

condições de responder ao questionamento. P1 e P7 responderam, demonstrando a 

ausência de conhecimento, como segue: 

... Não sei a resposta (P1). 

...Sem decisão definida (P7). 

 

Os entrevistados P4, P6 e P20 demonstraram que a Entidade Classista 

demonstra pouco ou nenhum benefício ao setor hoteleiro: 

... Muito pouco benefício (P4). 

...Nenhum (P6). 

...Nenhum (P20). 

 

Sendo assim, os participantes P2, P10, P12 e P21 citaram que a Entidade 

Classista deveria oferecer como benefício treinamentos para os colaboradores, 

como anteriormente discutido no presente estudo: 

... Treinamento (P2). 

...Algum tipo de treinamento (P10). 

...Oferecer mais treinamentos (P12). 

...Capacitar o quadro de recursos humanos com treinamento 

(P21). 

 

Neste contexto, Mello et al. (2010) pontuam que os empreendedores 

visualizam o treinamento como um fator para elevação do nível de qualidade e 

produtividade, pleiteando assegurar um padrão que possa destacar a organização 

dentro do âmbito competitivo que envolve o setor hoteleiro. 

A significância da qualidade para o APL denota uma das premissas de sua 

criação, tendo em vista que a instalação do APL permite contribuir para o 

compartilhamento de inovações e tecnologias, permitindo o posicionamento das 

empresas envolvidas diante das exigências do mercado competitivo. 



Portanto, o treinamento permite capacitar o profissional para a eficácia dentro 

das atribuições que contemplam o segmento, de modo a favorecer a melhoria da 

qualidade no atendimento, pleiteando atender as especificidades deste tipo de 

turista que se desloca de seu município em virtude do fervor religioso. 

Por conseguinte, de forma pontual os participantes P9, P11, P15, P16, P17, 

P19 e P24 diversificaram suas proposições no que concerne ao benefício da 

entidade classista para os empreendedores, dentro de sua realidade, como segue: 

 

...Maior presença no dia a dia do trabalhador hoteleiro para que 

direitos e deveres sejam cumpridos por igual (P9). 

...Suporte para dúvidas do setor hoteleiro, parcerias com 

fornecedores, treinamento e apoio jurídico (P11) 

...Um maior apoio para o andamento do empreendimento 

(P15). 

... O barateamento do custo de fornecedores (P16). 

...Apoiar, proporcionar melhorias de crescimento para o nosso 

empreendimento (P17). 

...Buscar a inovação dentro do segmento estimulando o turismo 

para alavancar o setor hoteleiro (P24). 

 

Ao observar as respostas supracitadas, denota-se efetivamente o papel da 

entidade classista para o setor, neste caso específico, hoteleiro representada no 

âmbito nacional pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, cuja finalidade e 

objetivos estão elencados em seu Estatuto Social no Artigo 2º, enfatizando sua 

principal finalidade de coordenar todas as ações que envolvem o setor hoteleiro 

visando o crescimento do segmento, mediante qualificação de recursos humanos, 

bem como, a defesa dos direitos de seus associados (ABIH, 2011). 

Desta forma, cabe ainda à entidade classista estabelecer convênios e 

parcerias, tendo em vista a necessidade de assegurar ao setor hoteleiro constante 

inovação de forma coletiva, com o objetivo de minimizar custos, sem desprezar a 



necessidade constante de acompanhar os avanços tecnológicos atender às 

expectativas do cliente (ABIH, 2011). 

Neste sentido, pode-se considerar a entidade classista como órgão defensor 

dos direitos de seus associados, juridicamente, em qualquer esfera, permeando de 

forma pontual, tanto em questões individuais como coletivas, como representante 

legal. (ABIH, 2011). 

No que concerne ao APL, cabe salientar que a representatividade denota a 

relevância na troca de tecnologias visando aprimorar a prestação de serviço, 

tornando-a acessível a todos os membros, permitindo o engajamento dos 

associados, independentemente do porte da empresa, para estimular a 

competitividade no mercado turístico. 

O APL permite que todos os engajados possam compartilhar as mesmas 

inovações e tecnologias, e ainda, permitir que dentro de um setor específico, no 

caso deste estudo, que contempla o circuito religioso, venha a possibilitar a parceria 

de várias empresas para o mesmo fim, atender ao turista que realiza a viagem tendo 

como premissa a fé com qualidade que seja notória, proporcionando o 

desenvolvimento econômico, cultural e social da região. 

Contudo, os empreendedores desconhecem as atribuições da entidade 

classista que representa seu empreendimento, de forma a não exigir seus direitos 

enquanto associado, como meio de desenvolver potenciais que poderão favorecer a 

melhoria da qualidade dos serviços, bem como, a geração de lucros, beneficiando a 

região pela geração de renda e aumento da oferta de empregos (MELLO et al., 

2010). 

Sendo assim, apresentam-se as proposições de mais 06 participantes da 

pesquisa, ainda no que tange aos benefícios que uma entidade classista deverá 

proporcionar aos empreendedores do segmento representado: 

...Informar o calendário de eventos da cidade (P3). 

...Lazer e informações (P5). 

...Disponibilidade de atender aos colaboradores (P13). 

...Deveria fomentar melhorias (18). 

...Mediar junto ao governo investimentos para os 

empreendimentos do setor (P22). 



...Estimular o turismo (P23). 

 

Desta forma, observa-se ainda que os empreendedores não têm um 

conhecimento aprofundado do relevante papel da entidade classista para o 

empreendimento, poisa grande maioria das opiniões convergiram para possíveis 

ações contempladas pela ABHI, que devem ser exigidas objetivando 

constantemente o aprimoramento do trabalho realizado. 

A questão 19 questiona aos participantes o interesse em participar de um 

Projeto de Desenvolvimento Regional para o setor hoteleiro, e, solicita que externem 

suas expectativas, diante da proposição. Observou-se que 16 participantes 

responderam que sim, 05 não demonstraram interesse e 03 assumiram que talvez. 

Desta forma, dentre os 16 participantes que apresentaram interesse no 

desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local (APL) no setor hoteleiro, apenas 11 

externaram suas expectativas, como segue: 

 

...Seriamos sim. Visando o melhor para a empresa e para a 

perspectiva da cidade que é um ponto muito interessante para 

os viajantes (P1). 

...Sim, aumento na divulgação (P4). 

...Acredito que sim, pois os administradores são bem 

visionários, buscando sempre o melhor  não só para o hóspede 

frequente, mas também a todos que visitam Guaratinguetá e 

região (P9). 

...Sim. Qualificação de mão-de-obra (P10). 

...Aumento de fluxo de clientes em baixa temporada, parcerias 

com fornecedores e suporte jurídico (P11). 

...Sim, melhorar mão-de-obra (P12). 

...Sim, acredito que sempre que seja possível é bom juntar as 

forças para melhorias e aumento da produtividade (P13). 

...Sim, aumento de renda e geração de emprego (P14). 

...Sim. Expectativa de mais crescimento e visibilidade para o 

setor (P15). 



...Sim seria. A expectativa seria que isso possa acontecer 

urgentemente (P17). 

...Seria interessante se fosse unido a hotelaria (P18). 

 

Dentre as 11 respostas sobre as expectativas esperadas, observa-se que a 

APL se torna viável dentro do contexto que implica no Circuito Religioso da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista, uma vez que a necessidade de expansão 

e melhoria da qualidade são pontos relevantes para os empreendedores como forma 

de se colocar no mercado competitivo, viabilizando o desenvolvimento da região, 

tanto financeiro como social, tendo em vista a geração de renda e oferta de 

empregos. 

Costa et al. (2012) enfatizam um aspecto de suma relevância, visto que a 

maior parte dos empreendedores participantes são empresas individuais ou 

microempresas que desenvolvem a partir da tríade: inovação-aprendizado-território. 

Portanto, inovar se faz necessário dentro da atividade como forma de 

dinamizar e qualificar o trabalho para melhor atendimento aos clientes.Por 

conseguinte, o aprendizado refere-se aos treinamentos, aprender para atuar de 

forma exímia melhorando a produtividade e qualidade dos serviços prestados e o 

território, observando-se que os municípios eleitos como foco de estudo apresentam 

como característica principal a participação do circuito religioso da região, ou seja, 

um turismo motivado pela fé. 

Cabe ressaltar que, no Arranjo Produtivo Local os empreendimentos 

participantes compartilham informações, processos para aquisição do conhecimento, 

tecnologia e ideias para potencializar suas condições e visibilidade no mercado 

competitivo, tornando-se de maneira concomitante parceiros e competidores dentro 

de um processo colaborativo que permite amplo desenvolvimento de todos os 

empreendedores envolvidos (COSTA et al., 2012). 

Diante do exposto, a promoção do turismo religioso implica impulsionar o 

desenvolvimento regional, visto que, os fiéis impulsionam a economia destes 

municípios pela receita arrecadada que movimentam no comércio local, além de 

favorecer a cultura em virtude da imensidão de pessoas de várias regiões, que 



denotam aspectos culturais diferenciados, porém, com princípios religiosos que 

propiciam seu deslocamento. 

Portanto, os turistas não podem ser tratados todos da mesma forma, 

considerando que o turismo também está alicerçado em motivações diferenciadas. 

Portanto, a capacitação destes profissionais deverá contemplar os objetivos de seus 

clientes, ou seja, propor ações como itinerários da fé no município, horário de 

eventos religiosos, dentre outras ações que se destinam a atender o público-alvo. 

Ressalta-se ainda que a qualidade no atendimento não se especifica somente 

no serviço prestado, mas também, na contribuição dos colaboradores para o alcance 

dos objetivos determinados pelo empreendedor hoteleiro. 

Portanto, dentro de um APL os empreendedores participantes são 

concorrentes, porém, dentro de uma percepção de igualdade que denota a 

qualificação de profissionais, compartilhamento de tecnologias e inovações que 

contemplam condições de manter-se no mercado competitivo em situação pariforme. 

Diante destas premissas, observa-se que mesmo diante da inexistência de 

um Arranjo Produtivo Local do setor hoteleiro, o que se apresenta na região 

delimitada pelo estudo é um aglomerado de empresas do referido segmento, 

denotando a evidência da possibilidade de implantação de um APL posteriormente a 

análise e discussão dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



O objetivo central desta dissertação foi verificar as possibilidades e os 

avanços que a implantação de um arranjo produtivo local, do setor hoteleiro, 

promoveria para o desenvolvimento econômico e social da região. 

De acordo com as pesquisas realizadas, o presente estudo observou a 

viabilidade da implantação de um Arranjo Produtivo local voltado ao Circuito 

Religioso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba Paulista.  

Sendo assim, o desenvolvimento do APL, a priori, salientou a necessidade do 

investimento em treinamento de recursos humanos, visto que este tipo de 

empreendimento caracteriza-se pela alta rotatividade de funcionários motivada pela 

ausência de adaptação como carga horária, ou ainda da atribuição da função 

desempenhada. 

Neste contexto, a referida pesquisa demonstrou uma preocupação acentuada 

na preparação de profissionais mediante treinamentos oferecidos por órgão não 

governamental. 

Considerando a competitividade constante do mundo contemporâneo 

capitalista, aprimorar os serviços para atender às necessidades do cliente torna-se 

uma necessidade que objetiva a fidelização do cliente, oriunda da sua satisfação 

diante do atendimento almejado. 

Desta forma, o Arranjo Produtivo Local não traz benefícios somente aos seus 

empreendedores, mas também à região delimitada, permitindo maior geração de 

renda e oferta de emprego, impulsionando um crescimento regional nos setores 

financeiros, políticos, sociais e culturais. 

Neste contexto, a expansão pleiteada pela maior parte dos empreendimentos 

pesquisados no prazo previamente determinado de 5 anos, demonstra as 

expectativas de crescimento dos empreendimentos.No entanto, para crescer diante 

do atual cenário da economia nacional, são necessárias três condições 

fundamentais, tais como: inovar, aprender e delimitar o território.  

O referido estudo propiciou a ampliação de variáveis pertinentes ao turismo e 

sua relação com a possibilidade de instalação de um APL.Cabe ressaltar que os 

municípios participantes do circuito religioso em questão contemplam uma 



infraestrutura passível de desencadear o compartilhamento de inovações e 

tecnologias. 

Destaca-se que a pesquisa enfatizou que o APL se aplica, em suma, às 

micro, pequenas e médias empresas, tendo em vista que necessitam deste 

compartilhamento para tornar-se competitivas, uma vez que seu capital social 

denota uma certa insuficiência de recursos que são de grande relevância diante da 

cadeia global que denota a prestação de serviços voltada ao segmento hoteleiro. 

Outro fator relevante é a ausência de informação por parte dos proprietários, 

no sentido do incentivo à instalação de APL, tendo em vista a falta de 

representatividade de entidades classistas, promovendo cursos e palestras, 

objetivando o desenvolvimento da região. 

Neste sentido, a dificuldade de apoio técnico e financeiro compromete a 

qualidade do segmento empreendedor, que embora tenha pretensões de 

crescimento, não apresenta o devido conhecimento sobre as possibilidades que a 

APL oferece para seu desenvolvimento. 

Desse modo, a referida pesquisa apresentou condições de analisar a 

viabilidade de APL para o segmento hoteleiro no circuito religioso, demonstrando 

que apesar de viável, ainda observa-se a ausência de conhecimento, fortalecimento 

da entidade classista e de governanças públicas no sentido de incentivar a criação, 

visando ao desenvolvimento regional. 

A pesquisa favoreceu o avanço do conhecimento sobre a temática, 

observando que as variáveis constantes do APL e do Turismo Religioso 

compreendem imparidades que podem estimular o crescimento da região, 

demonstrando que a viabilidade se faz possível.No entanto, anteriormente 

necessita-se expandir os conceitos que envolvem o arranjo produtivo local aos 

proprietários e/ou gestores dos segmentos hoteleiros que apresentam 

desconhecimento deste tipo de estratégia cooperativa.  

Portanto, observou-se que as condições elencadas são itens de relevância 

absoluta para o sucesso e eficácia do APL, na busca constante pela qualidade e 

produtividade que contemplam a competitividade de micro e pequenas empresas do 



setor hoteleiro em nível de igualdade com grandes empreendedores, no que se 

refere à prestação de serviço, na hospedagem de pessoas que realizam o turismo 

religioso motivadas pela crença e pela fé. 

O referido estudo propiciou, ao pesquisador, a compreensão da importância 

dos agentes públicos, como fomentadores de ações invocativas que podem refletir 

avanços significativos para o desenvolvimento econômico e social da região, bem 

como sua inércia pode acarretar em atrasos significativos no crescimento de seus 

municípios. Não obstante a isso, a pesquisa serviu de fortalecimento teórico para o 

desenvolvimento acadêmico do pesquisador, ampliando sua visão a respeito da 

temática em epigrafe. 

Faz-se ainda necessário avançar nos estudos, tendo em vista a escassez de 

publicações para subsidiar uma discussão mais profícua que possa efetivamente 

colaborar com o mundo técnico-científico. Não obstante, o referido estudo contribui 

para a ampliação de conhecimentos sobre a APL voltada ao turismo religioso, 

motivando outros autores a estudos, com a finalidade de ampliar os conhecimentos 

dentro do contexto abordado. 

Por fim, o estudo poderá servir como um produto norteador para uma possível 

implantação do APL, sob a coordenação do SEBRAE. Considerando que a 

instituição já desenvolve um importante trabalho no circuito turístico religioso tendo 

como objetivo a divulgação da região e seus atrativos. No entanto, a primeira etapa 

deste processo deverá ser a de mobilizar os órgãos públicos, mais especificamente 

as prefeituras para serem protagonistas no desenvolvimento de políticas públicas 

relacionadas ao setor.  
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Anexo A 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.771, DE  17 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 
define as atribuições do Governo Federal no 
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de 
dezembro de 1977, o Decreto-Lei no 2.294, de 21 
de novembro de 1986, e dispositivos da Lei 
no 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 
providências.

 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico e disciplina a 
prestação de serviços turísticos, o cadastro, a classificação e a fiscalização dos prestadores de 
serviços turísticos. 

 
Art. 2o  Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas 

durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 
(um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. 

Parágrafo único.  As viagens e estadas de que trata o caput deste artigo devem gerar 
movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se instrumento 
de desenvolvimento econômico e social, promoção e diversidade cultural e preservação da 
biodiversidade. 

 
Art. 3o  Caberá ao Ministério do Turismo estabelecer a Política Nacional de Turismo, planejar, 

fomentar, regulamentar, coordenar e fiscalizar a atividade turística, bem como promover e divulgar 
institucionalmente o turismo em âmbito nacional e internacional. 

Parágrafo único.  O poder público atuará, mediante apoio técnico, logístico e financeiro, na 
consolidação do turismo como importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de 
renda, de geração de emprego e da conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA, DO PLANO E DO SISTEMA NACIONAL DE TURISMO 

Seção I 

Da Política Nacional de Turismo 

Subseção I 

Dos Princípios 

Art. 4o  A Política Nacional de Turismo é regida por um conjunto de leis e normas, voltadas ao 
planejamento e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos no Plano 
Nacional do Turismo - PNT estabelecido pelo Governo Federal. 

Parágrafo único.  A Política Nacional de Turismo obedecerá aos princípios constitucionais da 
livre iniciativa, da descentralização, da regionalização e do desenvolvimento econômico-social justo e 
sustentável. 

Subseção II 

Dos Objetivos 

Art. 5o  A Política Nacional de Turismo tem por objetivos: 

I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo no País a todos os segmentos populacionais, 
contribuindo para a elevação do bem-estar geral; 

II - reduzir as disparidades sociais e econômicas de ordem regional, promovendo a inclusão 
social pelo crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição de renda; 

III - ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas nacionais e 
estrangeiros no País, mediante a promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto turístico 
brasileiro; 

IV - estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos turísticos brasileiros, 
com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, diversificando os fluxos entre as unidades da 
Federação e buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento 
econômico e social; 

V - propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e 
exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos e eventos nacionais e internacionais; 

VI - promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando Estados, Distrito Federal e 
Municípios a planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de forma sustentável e segura, 



inclusive entre si, com o envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos 
benefícios advindos da atividade econômica; 

VII - criar e implantar empreendimentos destinados às atividades de expressão cultural, de 
animação turística, entretenimento e lazer e de outros atrativos com capacidade de retenção e 
prolongamento do tempo de permanência dos turistas nas localidades; 

VIII - propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade 
como veículo de educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas 
de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural; 

IX - preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais eventualmente 
afetadas pela atividade turística; 

X - prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras 
que afetem a dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos; 

XI - desenvolver, ordenar e promover os diversos segmentos turísticos; 

XII - implementar o inventário do patrimônio turístico nacional, atualizando-o regularmente; 

XIII - propiciar os recursos necessários para investimentos e aproveitamento do espaço turístico 
nacional de forma a permitir a ampliação, a diversificação, a modernização e a segurança dos 
equipamentos e serviços turísticos, adequando-os às preferências da demanda, e, também, às 
características ambientais e socioeconômicas regionais existentes; 

XIV - aumentar e diversificar linhas de financiamentos para empreendimentos turísticos e para o 
desenvolvimento das pequenas e microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento 
oficiais; 

XV - contribuir para o alcance de política tributária justa e equânime, nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal, para as diversas entidades componentes da cadeia produtiva do 
turismo; 

XVI - promover a integração do setor privado como agente complementar de financiamento em 
infra-estrutura e serviços públicos necessários ao desenvolvimento turístico; 

XVII - propiciar a competitividade do setor por meio da melhoria da qualidade, eficiência e 
segurança na prestação dos serviços, da busca da originalidade e do aumento da produtividade dos 
agentes públicos e empreendedores turísticos privados; 

XVIII - estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na prestação de 
serviços por parte dos operadores, empreendimentos e equipamentos turísticos; 

XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento, a qualificação e a capacitação de recursos 
humanos para a área do turismo, bem como a implementação de políticas que viabilizem a colocação 
profissional no mercado de trabalho; e 

XX - implementar a produção, a sistematização e o intercâmbio de dados estatísticos e 
informações relativas às atividades e aos empreendimentos turísticos instalados no País, integrando 
as universidades e os institutos de pesquisa públicos e privados na análise desses dados, na busca 
da melhoria da qualidade e credibilidade dos relatórios estatísticos sobre o setor turístico brasileiro. 



Parágrafo único.  Quando se tratar de unidades de conservação, o turismo será desenvolvido 
em consonância com seus objetivos de criação e com o disposto no plano de manejo da unidade. 

Seção II 

Do Plano Nacional de Turismo - PNT 

Art. 6o  O Plano Nacional de Turismo - PNT será elaborado pelo Ministério do Turismo, ouvidos 
os segmentos públicos e privados interessados, inclusive o Conselho Nacional de Turismo, e 
aprovado pelo Presidente da República, com o intuito de promover: 

I - a política de crédito para o setor, nela incluídos agentes financeiros, linhas de financiamento e 
custo financeiro; 

II - a boa imagem do produto turístico brasileiro no mercado nacional e internacional; 

III -  a vinda de turistas estrangeiros e a movimentação de turistas no mercado interno; 

IV - maior aporte de divisas ao balanço de pagamentos; 

V - a incorporação de segmentos especiais de demanda ao mercado interno, em especial os 
idosos, os jovens e as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, pelo incentivo 
a programas de descontos e facilitação de deslocamentos, hospedagem e fruição dos produtos 
turísticos em geral e campanhas institucionais de promoção; 

VI - a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do patrimônio cultural de interesse 
turístico; 

VII - a atenuação de passivos socioambientais eventualmente provocados pela atividade 
turística; 

VIII - o estímulo ao turismo responsável praticado em áreas naturais protegidas ou não; 

IX - a orientação às ações do setor privado, fornecendo aos agentes econômicos subsídios para 
planejar e executar suas atividades; e 

X - a informação da sociedade e do cidadão sobre a importância econômica e social do turismo. 

Parágrafo único.  O PNT terá suas metas e programas revistos a cada 4 (quatro) anos, em 
consonância com o plano plurianual, ou quando necessário, observado o interesse público, tendo por 
objetivo ordenar as ações do setor público, orientando o esforço do Estado e a utilização dos 
recursos públicos para o desenvolvimento do turismo. 

Art. 7o  O Ministério do Turismo, em parceria com outros órgãos e entidades integrantes 
da administração pública, publicará, anualmente, relatórios, estatísticas e balanços, consolidando 
e divulgando dados e informações sobre: 

I - movimento turístico receptivo e emissivo; 

II - atividades turísticas e seus efeitos sobre o balanço de pagamentos; e 

III - efeitos econômicos e sociais advindos da atividade turística. 



Seção III 

Do Sistema Nacional de Turismo 

Subseção I 

Da Organização e Composição 

Art. 8o  Fica instituído o Sistema Nacional de Turismo, composto pelos seguintes órgãos e 
entidades: 

I - Ministério do Turismo; 

II - EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo; 

III - Conselho Nacional de Turismo; e 

IV - Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. 

§ 1o  Poderão ainda integrar o Sistema: 

I - os fóruns e conselhos estaduais de turismo; 

II - os órgãos estaduais de turismo; e 

III - as instâncias de governança macrorregionais, regionais e municipais. 

§ 2o  O Ministério do Turismo, Órgão Central do Sistema Nacional de Turismo, no âmbito de sua 
atuação, coordenará os programas de desenvolvimento do turismo, em interação com os demais 
integrantes. 

Subseção II 

Dos Objetivos 

Art. 9o  O Sistema Nacional de Turismo tem por objetivo promover o desenvolvimento das 
atividades turísticas, de forma sustentável, pela coordenação e integração das iniciativas oficiais com 
as do setor produtivo, de modo a: 

I - atingir as metas do PNT; 

II - estimular a integração dos diversos segmentos do setor, atuando em regime de cooperação 
com os órgãos públicos, entidades de classe e associações representativas voltadas à atividade 
turística; 

III - promover a regionalização do  turismo, mediante o incentivo à criação de organismos 
autônomos e de leis facilitadoras do desenvolvimento do setor, descentralizando a sua gestão; e 

IV - promover a melhoria da qualidade dos serviços turísticos prestados no País. 

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Turismo, 
observadas as respectivas áreas de competência, deverão orientar-se, ainda, no sentido de: 



I - definir os critérios que permitam caracterizar as atividades turísticas e dar homogeneidade à 
terminologia específica do setor; 

II - promover os levantamentos necessários ao inventário da oferta turística nacional e ao estudo 
de demanda turística, nacional e internacional, com vistas em estabelecer parâmetros que orientem a 
elaboração e execução do PNT; 

III - proceder a estudos e diligências voltados à quantificação, caracterização e regulamentação 
das ocupações e atividades, no âmbito gerencial e operacional, do setor turístico e à demanda e 
oferta de pessoal qualificado para o turismo; 

IV - articular, perante os órgãos competentes, a promoção, o planejamento e a execução de 
obras de infra-estrutura, tendo em vista o seu aproveitamento para finalidades turísticas; 

V - promover o intercâmbio com entidades nacionais e internacionais vinculadas direta ou 
indiretamente ao turismo; 

VI - propor o tombamento e a desapropriação por interesse social de bens móveis e imóveis, 
monumentos naturais, sítios ou paisagens cuja conservação seja de interesse público, dado seu valor 
cultural e de potencial turístico; 

VII - propor aos órgãos ambientais competentes a criação de unidades de conservação, 
considerando áreas de grande beleza cênica e interesse turístico; e 

VIII - implantar sinalização turística de caráter informativo, educativo e, quando necessário, 
restritivo, utilizando linguagem visual padronizada nacionalmente, observados os indicadores de 
sinalização turística utilizados pela Organização Mundial de Turismo. 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DECISÕES E AÇÕES NO PLANO FEDERAL 

Seção Única 

Das Ações, Planos e Programas 

Art. 10.  O poder público federal promoverá a racionalização e o desenvolvimento uniforme e 
orgânico da atividade turística, tanto na esfera pública como privada, mediante programas e projetos 
consoantes com a Política Nacional de Turismo e demais políticas públicas pertinentes, mantendo a 
devida conformidade com as metas fixadas no PNT. 

Art. 11.  Fica criado o Comitê Interministerial de Facilitação Turística, com a finalidade de 
compatibilizar a execução da Política Nacional de Turismo e a consecução das metas do PNT com as 
demais políticas públicas, de forma que os planos, programas e projetos das diversas áreas do 
Governo Federal venham a incentivar: 

I - a política de crédito e financiamento ao setor; 

II - a adoção de instrumentos tributários de fomento à atividade turística mercantil, tanto no 
consumo como na produção; 

III - o incremento ao turismo pela promoção adequada de tarifas aeroportuárias, em especial a 
tarifa de embarque, preços de passagens, tarifas diferenciadas ou estimuladoras relativas ao 
transporte turístico; 



IV - as condições para afretamento relativas ao transporte turístico; 

V - a facilitação de exigências, condições e formalidades, estabelecidas para o ingresso, saída e 
permanência de turistas no País, e as respectivas medidas de controle adotadas nos portos, 
aeroportos e postos de fronteira, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos; 

VI - o levantamento de informações quanto à procedência e nacionalidade dos turistas 
estrangeiros, faixa etária, motivo da viagem e permanência estimada no País; 

VII - a metodologia e o cálculo da receita turística contabilizada no balanço de pagamentos das 
contas nacionais; 

VIII - a formação, a capacitação profissional, a qualificação, o treinamento e a reciclagem de 
mão-de-obra para o setor turístico e sua colocação no mercado de trabalho; 

IX - o aproveitamento turístico de feiras, exposições de negócios, congressos e simpósios 
internacionais, apoiados logística, técnica ou financeiramente por órgãos governamentais, realizados 
em mercados potencialmente emissores de turistas para a divulgação do Brasil como destino 
turístico; 

X - o fomento e a viabilização da promoção do turismo, visando à captação de turistas 
estrangeiros, solicitando inclusive o apoio da rede diplomática e consular do Brasil no exterior; 

XI - o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte de turismo; 

XII - a geração de empregos; 

XIII - o estabelecimento de critérios de segurança na utilização de serviços e equipamentos 
turísticos; e 

XIV - a formação de parcerias interdisciplinares com as entidades da administração pública federal, 
visando ao aproveitamento e ordenamento do patrimônio natural e cultural para fins turísticos. 

Parágrafo único.  O Comitê Interministerial de Facilitação Turística, cuja composição, forma de 
atuação e atribuições serão definidas pelo Poder Executivo, será presidido pelo Ministro de Estado do 
Turismo. 

Art. 12.  O Ministério do Turismo poderá buscar, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, apoio técnico e financeiro para as iniciativas, planos e projetos que visem ao 
fomento das empresas que exerçam atividade econômica relacionada à cadeia produtiva do turismo, 
com ênfase nas microempresas e empresas de pequeno porte. 

Art. 13.  O Ministério do Turismo poderá buscar, no Ministério da Educação e no Ministério do 
Trabalho e Emprego, no âmbito de suas respectivas competências, apoio para estimular as unidades 
da Federação emissoras de turistas à implantação de férias escolares diferenciadas, buscando 
minorar os efeitos da sazonalidade turística, caracterizada pelas alta e baixa temporadas. 

Parágrafo único.  O Governo Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, poderá oferecer 
estímulos e vantagens especiais às unidades da Federação emissoras de turistas em função do 
disposto neste artigo. 



Art. 14.  O Ministério do Turismo, diretamente ou por  intermédio  do  Instituto Brasileiro de 
Turismo - EMBRATUR, poderá utilizar, mediante delegação ou convênio, os serviços das 
representações diplomáticas, econômicas e culturais do Brasil no exterior para a execução de suas 
tarefas de captação de turistas, eventos e investidores internacionais para o País e de apoio à 
promoção e à divulgação de informações turísticas nacionais, com vistas na formação de uma rede 
de promoção internacional do produto turístico brasileiro, intercâmbio tecnológico com instituições 
estrangeiras e à prestação de assistência turística aos que dela necessitarem. 

CAPÍTULO IV 

DO FOMENTO À ATIVIDADE TURÍSTICA 

Seção I 

Da Habilitação a Linhas de Crédito Oficiais e ao Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR 

Art. 15.  As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem fins 
lucrativos, que desenvolverem programas e projetos turísticos poderão receber apoio financeiro do 
poder público, mediante: 

I - cadastro efetuado no Ministério do Turismo, no caso de pessoas de direito privado; e 

II - participação no Sistema Nacional de Turismo, no caso de pessoas de direito público. 

Seção II 

Do Suporte Financeiro às Atividades Turísticas 

Art. 16.  O suporte financeiro ao setor turístico será viabilizado por meio dos seguintes 
mecanismos  operacionais de canalização de recursos: 

I - da lei orçamentária anual, alocado ao Ministério do Turismo e à Embratur; 

II - do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR; 

III - de linhas de crédito de bancos e instituições federais; 

IV - de agências de fomento ao desenvolvimento regional; 

V - alocados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios; 

VI - de organismos e entidades nacionais e internacionais; e 

VII - da securitização de recebíveis originários de operações de prestação de serviços turísticos, 
por intermédio da utilização de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC e de Fundos 
de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC, observadas 
as normas do Conselho Monetário Nacional - CMN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

Parágrafo único.  O poder público federal poderá viabilizar, ainda, a criação de mecanismos de 
investimentos privados no setor turístico. 

Art. 17.  (VETADO) 



Seção III 

Do Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR 

Art. 18.  O Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei no 1.191, de 27 de 
outubro de 1971, alterado pelo Decreto-Lei no 1.439, de 30 de dezembro de 1975, ratificado pela Lei 
no 8.181, de 28 de março de 1991, terá seu funcionamento e condições operacionais regulados em 
ato do Ministro de Estado do Turismo. 

Art. 19.  O Fungetur tem por objeto o financiamento, o apoio ou a participação financeira em 
planos, projetos, ações e empreendimentos reconhecidos pelo Ministério do Turismo como de interesse 
turístico, os quais deverão estar abrangidos nos objetivos da Política Nacional de Turismo, bem como 
consoantes com as metas traçadas no PNT, explicitados nesta Lei. 

Parágrafo único.  As aplicações dos recursos do Fungetur, para fins do disposto neste artigo, 
serão objeto de normas, definições e condições a serem fixadas pelo Ministério do Turismo, em 
observância à legislação em vigor. 

Art. 20.  Constituem recursos do Fungetur: 

I - recursos do orçamento geral da União; 

II - contribuições, doações, subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive 
de organismos internacionais; 

III  (VETADO); 

IV - devolução de recursos de projetos não  iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa; 

V - reembolso das operações de crédito realizadas a título de financiamento reembolsável; 

VI - recebimento de dividendos ou da alienação das participações acionárias do próprio Fundo e 
da Embratur em empreendimentos turísticos; 

VII - resultado das aplicações em títulos públicos federais; 

VIII - quaisquer outros depósitos de pessoas físicas ou jurídicas realizados a seu crédito; 

IX - receitas eventuais e recursos de outras fontes que vierem a ser definidas; e 

X - superávit financeiro de cada exercício. 

Parágrafo único.  A operacionalização do Fungetur poderá ser feita por intermédio de agentes 
financeiros.   

CAPÍTULO V 

DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 

Seção I 

Da Prestação de Serviços Turísticos 



Subseção I 

Do Funcionamento e das Atividades 

Art. 21.  Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades 
empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que 
prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas 
relacionadas à cadeia produtiva do turismo: 

I - meios de hospedagem; 

II - agências de turismo; 

III - transportadoras turísticas; 

IV - organizadoras de eventos; 

V - parques temáticos; e 

VI - acampamentos turísticos. 

Parágrafo único.  Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições 
próprias, as sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços: 

I - restaurantes, cafeterias, bares e similares; 

II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; 

III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de 
entretenimento e lazer; 

IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; 

V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística; 

VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de 
equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos; 

VII - locadoras de veículos para turistas; e 

VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas 
modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, 
bem como a prática de suas atividades. 

Art. 22.  Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do 
Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação. 

§ 1o  As filiais são igualmente sujeitas ao cadastro no Ministério do Turismo, exceto no caso de 
estande de serviço de agências de turismo instalado em local destinado a abrigar evento de caráter 
temporário e cujo funcionamento se restrinja ao período de sua realização. 

§ 2o  O Ministério do Turismo expedirá certificado para cada cadastro deferido, inclusive de 
filiais, correspondente ao objeto das atividades turísticas a serem exercidas. 



§ 3o  Somente poderão prestar serviços de turismo a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de 
serviços turísticos referidos neste artigo quando devidamente cadastrados no Ministério do Turismo. 

§ 4o  O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de emissão do certificado. 

§ 5o  O disposto neste artigo não se aplica aos serviços de transporte aéreo. 

Subseção II 

Dos Meios de Hospedagem 

Art. 23.  Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, 
independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem 
como outros serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante 
adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 

§ 1o  Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou administrem, 
em condomínios residenciais, a prestação de serviços de hospedagem em unidades mobiliadas e 
equipadas, bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, estão sujeitos ao cadastro de que trata 
esta Lei e ao seu regulamento. 

§ 2o  Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado a 
administração de intercâmbio, entendida como organização e permuta de períodos de ocupação 
entre cessionários de unidades habitacionais de distintos meios de hospedagem. 

§ 3o  Não descaracteriza a prestação de serviços de hospedagem a divisão do empreendimento 
em unidades hoteleiras, assim entendida a atribuição de natureza jurídica autônoma às unidades 
habitacionais que o compõem, sob titularidade de diversas pessoas, desde que sua destinação 
funcional seja apenas e exclusivamente a de meio de hospedagem. 

§ 4o  Entende-se por diária o preço de hospedagem correspondente à utilização da unidade 
habitacional e dos serviços incluídos, no período de 24 (vinte e quatro) horas, compreendido nos 
horários fixados para entrada e saída de hóspedes. 

Art. 24.  Os meios de hospedagem, para obter o cadastramento, devem preencher pelo menos 
um dos seguintes requisitos: 

I - possuir licença de funcionamento, expedida pela autoridade competente, para prestar 
serviços de hospedagem, podendo tal licença objetivar somente partes da edificação; e 

II - no caso dos empreendimentos ou estabelecimentos conhecidos como condomínio 
hoteleiro, flat, flat-hotel, hotel-residence, loft, apart-hotel, apart-service condominial, condohotel e 
similares, possuir licença edilícia de construção ou certificado de conclusão de construção, expedidos 
pela autoridade competente, acompanhados dos seguintes documentos: 

a) convenção de condomínio ou memorial de incorporação ou, ainda, instrumento de instituição 
condominial, com previsão de prestação de serviços hoteleiros aos seus usuários, condôminos ou 
não, com oferta de alojamento temporário para hóspedes mediante contrato de hospedagem no 
sistema associativo, também conhecido como pool de locação; 

b) documento ou contrato de formalização de constituição do pool de locação, como sociedade 
em conta de participação, ou outra forma legal de constituição, com a adesão dos proprietários de 



pelo menos 60% (sessenta por cento) das unidades habitacionais à exploração hoteleira do 
empreendimento; 

c) contrato em que esteja formalizada a administração ou exploração, em regime solidário, do 
empreendimento imobiliário como meio de hospedagem de responsabilidade de prestador de serviço 
hoteleiro cadastrado no Ministério do Turismo; 

d) certidão de cumprimento às regras de segurança contra riscos aplicáveis aos 
estabelecimentos comerciais; e 

e) documento comprobatório de enquadramento sindical da categoria na atividade de hotéis, exigível 
a contar da data de eficácia do segundo dissídio coletivo celebrado na vigência desta Lei. 

§ 1o  Para a obtenção do cadastro no Ministério do Turismo, os empreendimentos de que trata o 
inciso II do caput deste artigo, caso a licença edilícia de construção tenha sido emitida após a 
vigência desta Lei, deverão apresentar, necessariamente, a licença de funcionamento. 

§ 2o  O disposto nesta Lei não se aplica aos empreendimentos imobiliários, organizados sob 
forma de condomínio, que contem com instalações e serviços de hotelaria à disposição dos 
moradores, cujos proprietários disponibilizem suas unidades exclusivamente para uso residencial ou 
para serem utilizadas por terceiros, com esta finalidade, por períodos superiores a 90 (noventa) dias, 
conforme legislação específica. 

Art. 25.  O Poder Executivo  estabelecerá em regulamento: 

I - as definições dos tipos e categorias de classificação e qualificação de empreendimentos e 
estabelecimentos de hospedagem, que poderão ser revistos a qualquer tempo; 

II - os padrões, critérios de qualidade, segurança, conforto e serviços previstos para cada tipo de 
categoria definido; e 

III - os requisitos mínimos relativos a serviços, aspectos construtivos, equipamentos e 
instalações indispensáveis ao deferimento do cadastro dos meios de hospedagem. 

Parágrafo único.  A obtenção da classificação conferirá ao empreendimento chancela oficial 
representada por selos, certificados, placas e demais símbolos, o que será objeto de publicidade 
específica em página eletrônica do Ministério do Turismo, disponibilizada na rede mundial de 
computadores. 

Art. 26.  Os meios de hospedagem deverão fornecer ao Ministério do Turismo, em periodicidade 
por ele determinada, as seguintes informações: 

I - perfil dos hóspedes recebidos, distinguindo-os por nacionalidade; e 

II - registro quantitativo de hóspedes, taxas de ocupação, permanência média e número de 
hóspedes por unidade habitacional. 

Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, os meios de hospedagem utilizarão as informações 
previstas nos impressos Ficha Nacional de Registro de Hóspedes - FNRH e Boletim de Ocupação 
Hoteleira - BOH, na forma em que dispuser o regulamento. 

Subseção III 

Das Agências de Turismo 



Art. 27.  Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade 
econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos 
ou os fornece diretamente. 

§ 1o  São considerados serviços de operação de  viagens, excursões e passeios turísticos, a 
organização, contratação e execução de programas, roteiros, itinerários, bem como recepção, 
transferência e a assistência ao turista. 

§ 2o  O preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor 
que agregar ao preço de custo desses fornecedores, facultando-se à agência de turismo cobrar taxa 
de serviço do consumidor pelos serviços prestados. 

§ 3o  As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e 
a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros: 

I - passagens; 

II - acomodações e outros serviços em meios de hospedagem; e 

III - programas educacionais e de aprimoramento profissional. 

§ 4o  As atividades complementares das agências de turismo compreendem a intermediação ou 
execução dos seguintes serviços: 

I - obtenção de passaportes, vistos ou qualquer outro documento necessário à realização de 
viagens; 

II - transporte turístico; 

III - desembaraço de bagagens em viagens e excursões; 

IV - locação de veículos; 

V - obtenção ou venda de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e 
outras manifestações públicas; 

VI - representação de empresas transportadoras, de meios de hospedagem e de outras 
fornecedoras de serviços turísticos; 

VII - apoio a feiras, exposições de negócios, congressos, convenções e congêneres; 

VIII - venda ou intermediação remunerada de seguros vinculados a viagens, passeios e 
excursões e de cartões de assistência ao viajante; 

IX - venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes; e 

X - acolhimento turístico, consistente na organização de visitas a museus, monumentos 
históricos e outros locais de interesse turístico. 

§ 5o  A intermediação prevista no § 2o deste artigo não impede a oferta, reserva e venda direta 
ao público pelos fornecedores dos serviços nele elencados. 

§ 6o  (VETADO) 



§ 7o  As agências de turismo que operam diretamente com frota própria deverão atender aos 
requisitos específicos exigidos para o transporte de superfície. 

Subseção IV 

Das Transportadoras Turísticas 

Art. 28.  Consideram-se transportadoras turísticas as empresas que tenham por objeto social a 
prestação de serviços de transporte turístico de superfície, caracterizado pelo deslocamento de 
pessoas em veículos e embarcações por vias terrestres e aquáticas, compreendendo as seguintes 
modalidades: 

I - pacote de viagem: itinerário realizado em âmbito municipal, intermunicipal, interestadual 
ou  internacional que incluam, além do transporte, outros serviços turísticos como hospedagem, visita 
a locais turísticos, alimentação e outros; 

II - passeio local: itinerário realizado para visitação a locais de interesse turístico do município ou 
vizinhança, sem incluir pernoite; 

III - traslado: percurso realizado entre as estações terminais de embarque e desembarque de 
passageiros, meios de hospedagem e locais onde se realizem congressos, convenções, feiras, 
exposições de negócios e respectivas programações sociais; e 

IV - especial: ajustado diretamente por entidades civis associativas, sindicais, de classe, 
desportivas, educacionais, culturais, religiosas, recreativas e grupo de pessoas físicas e de pessoas 
jurídicas, sem objetivo de lucro, com  transportadoras turísticas,  em âmbito municipal, intermunicipal, 
interestadual e internacional. 

Art. 29.  O Ministério do Turismo, ouvidos os demais órgãos competentes sobre a matéria, fixará: 

I - as condições e padrões para a classificação em categorias de conforto e serviços dos 
veículos terrestres e embarcações para o turismo; e 

II - os padrões para a identificação oficial a ser usada na parte externa dos veículos terrestres e 
embarcações referidas no inciso I do caput deste artigo. 

Subseção V 

Das Organizadoras de Eventos 

Art. 30.  Compreendem-se por organizadoras de eventos as empresas que têm por objeto social 
a prestação de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, 
operacionalização, produção e assessoria de eventos. 

§ 1o  As empresas organizadoras de eventos distinguem-se em 2 (duas) categorias: as 
organizadoras de congressos, convenções e congêneres de caráter comercial, técnico-científico, 
esportivo, cultural, promocional e social, de interesse profissional, associativo e institucional, e as 
organizadoras de feiras de negócios, exposições e congêneres. 

§ 2o  O preço do serviço  das empresas organizadoras de eventos  é  o valor cobrado pelos 
serviços de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos 
financeiros para a realização do evento e a taxa de administração referente à contratação de serviços 
de terceiros. 



Subseção VI 

Dos Parques Temáticos 

Art. 31.  Consideram-se parques temáticos os empreendimentos ou estabelecimentos que 
tenham por objeto social a prestação de serviços e atividades, implantados em local fixo e de forma 
permanente, ambientados tematicamente, considerados de interesse turístico pelo Ministério do 
Turismo. 

Subseção VII 

Dos Acampamentos Turísticos 

Art. 32.  Consideram-se acampamentos turísticos as áreas especialmente preparadas para a 
montagem de barracas e o estacionamento de reboques habitáveis, ou equipamento similar, dispondo, 
ainda, de instalações, equipamentos e serviços específicos para facilitar a permanência dos usuários ao ar 
livre. 

Parágrafo único.  O Poder Executivo discriminará, mediante regulamentação, os equipamentos 
mínimos necessários para o enquadramento do prestador de serviço na atividade de que trata 
o caput deste artigo. 

Subseção VIII 

Dos Direitos 

Art. 33.  São direitos dos prestadores de serviços turísticos cadastrados no Ministério do 
Turismo, resguardadas as diretrizes da Política Nacional de Turismo, na forma desta Lei: 

I - o acesso a programas de apoio, financiamentos ou outros benefícios constantes da legislação 
de fomento ao turismo; 

II - a menção de seus empreendimentos ou estabelecimentos empresariais, bem como dos 
serviços que exploram ou administram, em campanhas promocionais do Ministério do Turismo e da 
Embratur, para as quais contribuam financeiramente; e 

III - a utilização de siglas, palavras, marcas, logomarcas, número de cadastro e selos de 
qualidade, quando for o caso, em promoção ou divulgação oficial para as quais o Ministério do 
Turismo e a Embratur contribuam técnica ou financeiramente. 

Subseção IX 

Dos Deveres 

Art. 34.  São deveres dos prestadores de serviços turísticos: 

I - mencionar e utilizar, em qualquer forma de divulgação e promoção, o número de cadastro, os 
símbolos, expressões e demais formas de identificação determinadas pelo Ministério do Turismo; 

II - apresentar, na forma e no prazo estabelecido pelo Ministério do Turismo, informações e 
documentos referentes ao exercício de suas atividades, empreendimentos, equipamentos e serviços, 
bem como ao perfil de atuação, qualidades e padrões dos serviços por eles oferecidos; 



III - manter, em suas instalações, livro de reclamações e, em local visível, cópia do certificado de 
cadastro; e 

IV - manter, no exercício de suas atividades, estrita obediência aos direitos do consumidor e à 
legislação ambiental. 

Seção II 

Da Fiscalização 

Art. 35.  O Ministério do Turismo, no âmbito de sua competência, fiscalizará o cumprimento 
desta Lei por toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que exerça a atividade de prestação de 
serviços turísticos, cadastrada ou não, inclusive as que adotem, por extenso ou de forma abreviada, 
expressões ou termos que possam induzir em erro quanto ao real objeto de suas atividades. 

Seção III 

Das Infrações e das Penalidades 

Subseção I 

Das Penalidades 

Art. 36.  A não-observância do disposto nesta Lei sujeitará os prestadores de serviços turísticos, 
observado o contraditório e a ampla defesa, às seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito; 

II - multa; 

III - cancelamento da classificação; 

IV - interdição de local, atividade, instalação, estabelecimento empresarial, empreendimento ou 
equipamento; e 

V - cancelamento do cadastro. 

§ 1o  As penalidades previstas nos incisos II a V do caput deste artigo poderão ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente. 

§ 2o  A aplicação da penalidade de advertência não dispensa o infrator da obrigação de fazer ou 
deixar de fazer, interromper, cessar, reparar ou sustar de imediato o ato ou a omissão caracterizada 
como infração, sob pena de incidência de multa ou aplicação de penalidade mais grave. 

§ 3o  A penalidade de multa será em montante não inferior a R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

§ 4o  Regulamento disporá sobre critérios para gradação dos valores das multas. 

§ 5o  A penalidade de interdição será mantida até a completa regularização da situação, 
ensejando a reincidência de tal ocorrência aplicação de penalidade mais grave. 



§ 6o  A penalidade de cancelamento da classificação ensejará a retirada do nome do prestador 
de serviços turísticos da página eletrônica do Ministério do Turismo, na qual consta o rol daqueles 
que foram contemplados com a chancela oficial de que trata o parágrafo único do art. 25 desta Lei. 

§ 7o  A penalidade de cancelamento de cadastro implicará a paralisação dos serviços e a 
apreensão do certificado de cadastro, sendo deferido prazo de até 30 (trinta) dias, contados da 
ciência do infrator, para regularização de compromissos assumidos com os usuários, não podendo, 
no período, assumir novas obrigações. 

§ 8o  As penalidades referidas nos incisos III a V do caput deste artigo acarretarão a perda, no 
todo, ou em parte, dos benefícios, recursos ou incentivos que estejam sendo concedidos ao prestador 
de serviços turísticos. 

Art. 37.  Serão observados os seguintes fatores na aplicação de penalidades: 

I - natureza das infrações; 

II - menor ou maior gravidade da infração, considerados os prejuízos dela decorrentes para os 
usuários e para o turismo nacional; e 

III - circunstâncias atenuantes ou agravantes, inclusive os antecedentes do infrator. 

§ 1o  Constituirão circunstâncias atenuantes a colaboração com a fiscalização e a presteza no 
ressarcimento dos prejuízos ou reparação dos erros. 

§ 2o  Constituirão circunstâncias agravantes a reiterada prática de infrações, a sonegação de 
informações e documentos e os obstáculos impostos à fiscalização. 

§ 3o  O Ministério do Turismo manterá sistema cadastral de informações no qual serão 
registradas as infrações e as respectivas penalidades aplicadas. 

Art. 38.  A multa a ser cominada será graduada de acordo com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor, bem como com a imagem do turismo 
nacional, devendo sua aplicação ser precedida do devido procedimento administrativo, e ser levados 
em conta os seguintes fatores: 

I - maior ou menor gravidade da infração; e 

II - circunstâncias atenuantes ou agravantes. 

§ 1o  As multas a que se refere esta Lei, devidamente atualizadas na data de seu efetivo 
pagamento, serão recolhidas à conta única do Tesouro Nacional. 

§ 2o  Os débitos decorrentes do não-pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, de multas 
aplicadas pelo Ministério do Turismo serão, após apuradas sua liquidez e certeza, inscritos na Dívida 
Ativa da União. 

Art. 39.  Caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
efetiva ciência pelo interessado, à autoridade que houver proferido a decisão de aplicar a penalidade, 
a qual decidirá no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 1o  No caso de indeferimento, o interessado poderá, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
ciência da decisão, apresentar recurso hierárquico, com efeito suspensivo, para uma junta de 
recursos, com composição tripartite formada por 1 (um) representante dos empregadores, 1 



(um) representante dos empregados, ambos escolhidos entre as associações de classe 
componentes  do Conselho Nacional de Turismo, e 1 (um) representante do Ministério do Turismo. 

§ 2o  Os critérios para composição e a forma de atuação da  junta de recursos, de que trata o § 
1o deste artigo, serão regulamentados pelo Poder Executivo. 

Art. 40.  Cumprida a penalidade e cessados os motivos de sua aplicação, os prestadores de 
serviços turísticos poderão requerer reabilitação. 

Parágrafo único.  Deferida a reabilitação, as penalidades anteriormente aplicadas deixarão de 
constituir agravantes, no caso de novas infrações, nas seguintes condições: 

I - decorridos 180 (cento e oitenta) dias sem a ocorrência de novas infrações nos casos de 
advertência; 

II - decorridos 2 (dois) anos sem a ocorrência de novas infrações nos casos de multa ou 
cancelamento da classificação; e 

III - decorridos 5 (cinco) anos, sem a ocorrência de novas infrações, nos casos de interdição de 
local, atividade, instalação, estabelecimento empresarial, empreendimento ou equipamento ou 
cancelamento de cadastro. 

Subseção II 

Das Infrações 

Art. 41.  Prestar serviços de turismo sem o devido cadastro no Ministério do Turismo ou não 
atualizar cadastro com prazo de validade vencido: 

Pena - multa e interdição do local e atividade, instalação, estabelecimento empresarial, 
empreendimento ou equipamento. 

Parágrafo único.  A penalidade de interdição será mantida até a completa regularização da 
situação, ensejando a reincidência de tal ocorrência aplicação de penalidade mais grave. 

Art. 42.  Não fornecer os dados e informações previstos no art. 26 desta Lei: 

Pena - advertência por escrito. 

Art. 43.  Não cumprir com os deveres insertos no art. 34 desta Lei: 

Pena - advertência por escrito. 

Parágrafo único.  No caso de não-observância dos deveres insertos no inciso IV do caput do art. 
34 desta Lei, caberá aplicação de multa, conforme dispuser Regulamento. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 44.  O Ministério do Turismo poderá delegar competência para o exercício de atividades e 
atribuições específicas estabelecidas nesta Lei a órgãos e entidades da administração pública, 
inclusive de demais esferas federativas, em especial das funções relativas ao cadastramento, 



classificação e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, assim como a aplicação de 
penalidades e arrecadação de receitas. 

Art. 45.  Os prestadores de serviços turísticos cadastrados na data da publicação desta Lei 
deverão adaptar-se ao disposto nesta Lei quando expirado o prazo de validade do certificado de 
cadastro. 

Art. 46.  (VETADO) 

Art. 47.  (VETADO) 

Art. 48.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto ao seu art. 46, o 
disposto no inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 

Art. 49.  Ficam revogados: 

I - a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977; 

II - o Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de 1986; e 

III - os incisos VIII e X do caput e os §§ 2o e 3o do art. 3o, o inciso VIII do caput do art. 6o e o art. 
8o da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991. 

Brasília,  17  de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
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APÊNDICE A  

QUESTIONÁRIO 

01 - Qual ano de fundação do empreendimento? 

____________________________________________________ 

 
02 - Natureza jurídica do empreendimento: 
(  ) Individual 
(  ) Sociedade Limitada 
(  ) Sociedade Anônima 
(  ) Mista  
 
03 - Tipo de classificação do empreendimento: 
(  ) Micro 
(  ) Pequena 
(  ) Média 
(  ) Grande 
 
04 - Qual número de quartos oferecidos pelo empreendimento: 
______________________________________________________ 
 
05 - Qual número de leitos oferecidos pelo empreendimento: 
______________________________________________________ 
 
06 - Qual número de colaboradores (funcionários) atuantes no empreendimento: 
(  ) 01 a 5 
(  ) 05 a 10 
(  ) 10 a 20 
(  ) acima de 20 
 
07 - O empreendimento oferece treinamento aos colaboradores? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
08  Em que área seria necessário oferecer treinamentos aos colaboradores? 
 
(  ) Atendimento 
(  ) Administrativo 
(  ) Operacional 
(  ) Nenhuma das áreas 
 
 
09  Qual principal dificuldade encontrada no quadro de colaboradores, pontue de 
forma decrescente enumerando de 1 a 4: 



 
(  ) Baixo nível de escolaridade 
(  ) Falta de motivação 
(  ) Falta de treinamento 
(  ) Pontualidade / Assiduidade 
 
 
10  Quem é o responsável pela gestão do empreendimento? 
 
(  ) Proprietário 
(  ) Colaborador 
 
 
11  Origem dos produtos ou serviços adquiridos pelo empreendimento. Pode ser 
demarcado mais de uma resposta. 
 
(  ) Município 
(  ) Região (Aparecida a Cachoeira Paulista) 
(  ) Estado 
(  ) Fora do Estado 
 
12  Seu empreendimento tem plano de expansão para os próximos 5 anos? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
 
13  Se a resposta da questão 13 for sim, em que área seria? Pode ser marcado 
mais de uma resposta. 
 
(  ) Reforma / Ampliação do prédio 
(  ) Mobiliários 
(  ) Equipamentos de Informática 
(  ) Eletrodomésticos   
(  ) Outros 
 
 
14  Para realização de seus investimentos seria necessário, algum apoio técnico ou 
financiamentos? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Talvez 
 
15 - Tem conhecimento se o município em que está instalado seu empreendimento, 
tem algum tipo de legislação que propõe benefícios para implantação ou ampliação 
de empreendimentos hoteleiros? 
 



(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
16  Seu empreendimento é associado em alguma entidade classista? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
17  Se a resposta da pergunta 16 for sim, qual seu grau de satisfação com os 
serviços prestados pela entidade? 
 
(  ) Satisfeito 
(  ) Parcialmente satisfeito 
(  ) Insatisfeito 
 
18  No seu ponto de vista quais os benefícios que uma entidade classista, 
cooperativista, associativa, deveria oferecer ou proporcionar para as empresas ou 
grupo que representa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
19  Seu empreendimento seria parceiro de um projeto de desenvolvimento regional 
para o setor hoteleiro, vislumbrando aumento de produtividade e competitividade, 
trabalhando de forma cooperativa com os organismos de classe, órgãos 
governamentais, instituições financeiras, instituições de ensino, dentre outros 
organismos de fomento? E qual seria sua expectativa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 


