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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa cuja finalidade é tentar

identificar e caracterizar os diversos tipos de atividade turística que vêm sendo

desenvolvidos atualmente no espaço rural.

Este trabalho foi dividido em dois períodos distintos. Primeiramente foram

visitados diversos empreendimentos turísticos, como: hotéis-fazenda, fazendas-

hotel, fazendas históricas, pousadas rurais, propriedades com atrativos naturais,

hotéis direcionados para eventos, spas, produtores de cachaça artesanal,

restaurantes rurais, enfim, todo empreendimento turístico localizado no espaço

rural. O objetivo foi identificar quem são os investidores, por quê resolveram

investir em turismo, quais as dificuldades encontradas na atividade e saber da

viabilidade econômica do empreendimento. Nessas entrevistas e bate-papos

informais com os proprietários e administradores, teve-se a oportunidade de

catalogar relatos importantes a respeito do turismo no espaço rural.

Em um segundo momento, foram planilhadas as informações coletadas

para identificar as dificuldades de cada segmento, bem como possíveis

semelhanças e diferenças existentes entre elas.

Palavras-chave: turismo, turismo no espaço rural, turismo rural, ecoturismo,

turismo de aventura, pousada, hotel-fazenda, viabilidade econômica, modalidades

turísticas.
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Parte I – Apresentação

1- Introdução

Ao iniciar um estudo sobre o turismo no espaço rural, primeiramente é

fundamental ter bem delineada as definições de rural e urbano, para em seguida

procurar entender as razões e motivos pelos quais o turismo tem se inserido como

nova atividade econômica no espaço rural.

Antigamente as zonas rurais e urbanas eram diferenciadas basicamente

pelas diferentes atividades que as caracterizavam: na zona rural o predomínio

marcante das atividades primárias como a agricultura e a pecuária; e na área

urbana, a prevalência dos setores secundários e terciários representados pela

indústria e a prestação de serviços, além da grande concentração populacional.

Atualmente, as diferenças de atividades que ocorrem nestes dois espaços

não podem ser mais percebidas tão facilmente. Segundo Silva (2000), a partir dos

anos 90 houve um crescimento de atividades não agrícolas nas chamadas áreas

rurais, seja através da agroindústria, das atividades de lazer e turismo ou do

aumento do número de residências secundárias. Portanto diferenciar o rural do

urbano apenas pelos tipos de atividades existentes tornou-se um erro.

Poderia utilizar-se nessa pesquisa, os critérios públicos de divisão de zona

urbana e rural. Entretanto essa divisão não se mostra adequada, pois o próprio

sistema público de classificação das chamadas “zonas rurais e urbanas” está bem

mais complexo. Segundo a classificação do IBGE, existem áreas urbanas, áreas

rurais, áreas urbanas isoladas, aglomerados rurais, aglomerados rurais de

extensão urbana e aglomerados rurais isolados.

Por estas razões, conclui-se que a utilização de um critério tecnicista para

diferenciar rural de urbano, não teria nenhuma finalidade prática nesta pesquisa

na área de turismo.

O ponto mais importante na distinção entre esses dois espaços refere-se ao

“imaginário”, ou seja, aquilo que se passa na cabeça do turista. Qual é a

percepção que o turista tem da paisagem urbana e da paisagem rural? Segundo
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Pires (2001), “o ser humano percebe e vivencia as paisagens e a elas atribui

significados e valores”. Para a grande maioria das pessoas, paisagem urbana é

aquela que sofreu profundas modificações pelo ser humano. É representada pelas

cidades com suas indústrias, comércios, moradias e concentração de pessoas. No

imaginário destas pessoas, ou seja, os significados e valores que trazem a

paisagem urbana são: trabalho, estresse, trânsito, poluição, baixa qualidade de

vida, falta de tempo, cansaço entre outras coisas. Por outro lado, a paisagem rural

teria sofrido menos modificações, e está no imaginário das pessoas como sendo

um ambiente com as seguintes características: tranqüilidade, sossego, lazer,

preservação do meio ambiente, agricultura, criação animal, vida saudável,

qualidade de vida entre outras coisas.

Neste critério de análise, o que define se uma área é rural ou urbana é a

forma como é percebido o local e seu entorno, ou seja, os significados e valores

que aquela paisagem traz. Utilizando-se esta idéia torna-se possível por exemplo,

classificar um empreendimento como hotel-fazenda, mesmo estando em uma

“área urbana ou urbanizada”.

Após essa breve análise sobre o rural e o urbano, questiona-se o outro

ponto base da pesquisa: o turismo inserido no espaço rural. Como e por quê a

atividade turística cresce cada vez mais na área rural?

Para que qualquer atividade econômica tenha início, existe a necessidade

de dois agentes: alguém que fabrique um produto ou preste um serviço; e outro

que pague por esse produto ou serviço. A atividade turística não foge a regra. De

um lado se tem a oferta turística na pessoa do empreendedor; e de outro, a

demanda turística representada pelos próprios turistas. A seguir, estão retratados

alguns fatores que podem estar influenciando tanto a oferta como a demanda

turística, interferindo no desenvolvimento da atividade.

- Aspectos que têm influenciado a oferta turística

Os avanços tecnológicos dos últimos anos não provocaram mudanças

apenas na área urbana. A tecnologia já chegou ao campo, e tem provocado

profundas mudanças sócio-econômicas principalmente para os pequenos e
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médios proprietários rurais. Estes não têm a tecnologia a seu dispor e não

conseguem ser competitivos no mercado globalizado. Além disso, a atual crise do

setor agrícola, reflexo da queda dos preços das principais commodities, como

suco de laranja, café e grãos, tem limitado a expansão das tradicionais atividades

agropecuárias. Nesse contexto, ganham importância as novas atividades não

agrícolas, que proporcionam outras fontes de renda para estes pequenos e

médios produtores rurais.

A respeito das mudanças que estão ocorrendo no meio rural, Silva (2000)

destaca que:

“há quase 15 milhões de pessoas economicamente ativas no meio rural brasileiro.

Destas, 4,6 milhões (quase 1/3), trabalham em ocupações não-agrícolas que

cresceram em média 3,7% ao ano na década de 90. Em contrapartida, o emprego

agrícola, substituído pela mecanização no campo, vem caindo a uma taxa de 1,7%

ao ano neste mesmo período. Por esta e outras razões, hoje não podemos mais

caracterizar o meio rural brasileiro como sendo estritamente agrário.”

Ainda a respeito desse ponto, Silva (2000) afirma que:

 “está cada vez mais difícil delimitar o que é rural e o que é urbano... ...Pode-se

dizer que o rural hoje só pode ser entendido como um "continuum" do urbano do

ponto de vista espacial; e do ponto de vista da organização da atividade

econômica, as cidades não podem mais ser identificadas apenas com a atividade

industrial, nem os campos com a agricultura e a pecuária.”

A partir da  divulgação pelo IBGE dos microdados das Pesquisas Nacionais

por Amostra de Domicílios (PNADs) de 1992, um grupo de 25 pesquisadores,

coordenados pelos professores José Graziano da Silva e Rodolfo Hoffmann do

Instituto de Economia da Unicamp,  iniciaram uma pesquisa multidisciplinar, com a

finalidade de se caracterizar a população residente no meio rural brasileiro e do

paulista em particular. Tal pesquisa, denominada como Projeto Rurbano, visava

basicamente a reconstruir séries históricas a partir dos microdados das PNADs

para o período 1981/95, relativos à população ocupada, emprego e renda.
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A principal conclusão  obtida na fase I do Projeto Rurbano foi que apesar do

emprego agrícola vir caindo desde meados dos anos 80, a população rural

economicamente ativa vem crescendo no mesmo período. Para explicar este fato,

a pesquisa sugeriu que para compensar as perdas de postos de trabalho no setor

agrícola, têm crescido o número de atividades não-agrícolas no meio rural, que

passou a ter novas funções. Em “O novo rural Brasileiro”, Silva (1999) destaca o

crescimento de três setores não relacionados a nenhuma atividade agrícola, que

são os seguintes:

- “Atividades relacionadas às indústrias no meio rural, em particular, as

agroindústrias;

- Atividades relacionadas à crescente urbanização do meio rural, sejam na forma de

moradias, turismo, lazer e até mesmo a preservação ambiental;

- Crescimento das residências secundárias no meio rural, as chamadas chácaras ou

sítios de recreio, destinadas ao lazer de famílias de classe média urbana.”

Em relação à renda familiar, o Projeto Rurbano destacou que no período

entre 1995 e 1997, houve uma queda da renda "per capita" dos agricultores

familiares – entendidos como aqueles que trabalham por conta-própria e não

contratam trabalhadores permanentes. Como conseqüência disso, observa-se

uma crescente importância das atividades não-agrícolas entre as famílias rurais

por conta-própria. Em outras palavras pode-se dizer que as famílias rurais estão

deixando a atividade primária, passando a procurar outras fontes de renda,

através de atividades não-agrícolas.

Em resumo, os resultados do Projeto Rurbano destacam que o meio rural

Brasileiro, à semelhança do que ocorre em outras partes do mundo, apresenta

uma crescente diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas; e o que é

ainda mais significativo, enquanto as atividades agrícolas vêm reduzindo o nível

de ocupação e gerando cada vez menos renda, as atividades não agrícolas no

meio rural vêm aumentando o número de pessoas ocupadas e proporcionando

uma renda significativamente maior do que as obtidas nas atividades primárias

(agropecuárias).
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- Aspectos que têm influenciado na demanda turística

A necessidade de viajar foi criada pela sociedade como uma forma de fuga

do cotidiano, representado pelo stress da vida moderna. Hoje, as pessoas não se

sentem mais felizes nos locais onde moram, trabalham, estudam, ou seja, nos

locais onde passam a maior parte do tempo de suas vidas.

Em “Sociologia do Turismo”, Krippendorf (2000) salienta que:

“O trabalho é cada vez mais mecanizado, compartimentado e determinado fora da

esfera de sua vontade. As pessoas sentem em seu âmago a monotonia do

cotidiano, a fria racionalidade das fábricas, dos escritórios, dos imóveis

residenciais e da infra-estrutura rodoviária, assim como o empobrecimento das

relações humanas, a repressão dos sentimentos, a degradação da natureza e a

perda da naturalidade. Para um grande número de pessoas, essas realidades

constituem as grandes deficiências do cotidiano, em que a existência parece

reduzida à expressão mais simples. Elas geram o estresse, o esgotamento físico e

psíquico, o vazio interior e o tédio. Para encontrarmos uma compensação para

tudo que nos falta no cotidiano, para tudo o que desapareceu, viajamos,

desejamos nos liberar da dependência social, nos desligar e refazer as energias,

desfrutar da independência e da livre disposição do próprio ser, entabular

contatos, descansar, viver a liberdade e procurar um pouco de felicidade.” Em

suma, viajar é fugir desse cotidiano, dessa rotina que é viver “de casa para o

trabalho, e do trabalho para casa”.

Neste contexto de fugir do comum, viajar transformou-se em sinônimo de

relaxamento, descanso, realização dos sonhos e desejos, nostalgia, alegria,

descontração, liberdade, enfim, tudo que o homem moderno não é capaz de ter no

seu dia a dia na “cidade grande".

Somando-se a estes aspectos humanos, o fato do cidadão ter mais tempo

livre para si mesmo, maior renda per capita, e meios de transportes mais rápidos e

eficientes, pode se entender o porquê de uma demanda crescente da atividade

turística.
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No que se refere especificamente ao crescimento do turismo no meio rural,

alguns aspectos merecem ser destacados. No imaginário do cidadão urbano, o

campo traz a idéia da nostalgia, do bucólico, da qualidade de vida que não existe

mais nas grandes cidades, do ar puro, da preservação da cultura, da possibilidade

de ter um contato maior com a natureza e de poder viver de uma forma mais

saudável; em suma, tudo que ele mais deseja para retirá-lo da monotonia do seu

cotidiano.

Esses aspectos são tão relevantes atualmente, que não afetam apenas a

demanda turística, mas também a sua oferta. Muitos proprietários de pousadas

rurais são ex-moradores urbanos que não suportavam mais a vida nas grandes

cidades e resolveram investir na atividade turística no meio rural. Esse fato foi

constatado nas visitas a alguns empreendimentos.

Portanto, neste cenário atual, de um lado existem pequenos e médios

produtores rurais com dificuldades na atividade primária, e desejosos em ter uma

outra fonte de renda; e de outro lado turistas, ávidos para resgatar a tão sonhada

qualidade de vida perdida nas cidades grandes. E para tentar suprir estas duas

necessidades, surge o turismo no espaço rural, objeto da presente pesquisa.

2- Metodologia

Trata-se de uma pesquisa exploratória qualitativa cuja finalidade é tentar

identificar os diversos tipos de atividade turística que vêm sendo desenvolvidos

atualmente no espaço rural. Portanto, por não ter características quantitativas, os

dados tabulados nesta pesquisa não podem ser amplamente generalizados,

servindo apenas de base para novas pesquisas na área.

Este trabalho foi dividido em dois períodos distintos. Primeiramente

visitaram-se diversos empreendimentos turísticos, como: hotéis-fazenda,

fazendas-hotel, fazendas históricas, pousadas rurais, propriedades com atrativos

naturais, hotéis direcionados para eventos, spas, produtores de cachaça

artesanal, restaurantes rurais, enfim, todo empreendimento turístico localizado no

espaço rural. O objetivo foi identificar quem são os investidores, por quê
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resolveram investir em turismo, quais as dificuldades encontradas na atividade e

saber da viabilidade econômica do empreendimento. Nessas entrevistas e bate-

papos informais com os proprietários e administradores, teve-se a oportunidade de

catalogar relatos importantes a respeito do turismo no espaço rural.

Em um segundo momento, foram planilhadas as informações coletadas

para identificar as dificuldades de cada segmento, bem como possíveis

semelhanças e diferenças existentes entre elas.

Diversos autores e profissionais do turismo têm procurado definir e

categorizar as diferentes atividades turísticas que ocorrem no meio rural. São

tantas as terminologias criadas, que além de não auxiliar no desenvolvimento da

atividade turística, acabam atrapalhando ao confundir tanto os turistas como os

próprios empreendedores do setor.

Turismo no espaço rural, turismo em áreas rurais, turismo em áreas

naturais, turismo rural, turismo alternativo, agroturismo, turismo verde, turismo na

natureza, ecoturismo, turismo ecológico, turismo ecorrural, e muitos outros termos

mais.  Muitas dessas terminologias foram trazidas dos países europeus, que já na

década de 70 tiveram um crescimento da atividade turística no espaço rural.

Entretanto a atividade turística que ocorre no espaço rural aqui no Brasil, muitas

vezes não apresenta semelhanças com esses modelos europeus.

Embora o objetivo não fosse criar um sistema de classificação das diversas

modalidades turísticas, para tabular os dados da pesquisa foi necessário

estabelecer alguns critérios de classificação das propriedades. Ao final do

trabalho, os próprios resultados da pesquisa comprovaram que esse critério de

classificação possui fundamento.

Nesta pesquisa procurou-se simplificar ao máximo esse sistema de

classificação. Terminologias diferentes foram agrupadas, pois diversos autores

utilizam diferentes nomes para identificar atividades turísticas muito próximas uma

das outras.

3- Justificativa da escolha do tema
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Os dados do projeto Rurbano, comentado anteriormente, apontam que as

pessoas residentes em áreas rurais no Brasil nos anos 90, ocupadas em

atividades não agrícolas cresceram a uma taxa de 2,5% a.a, enquanto que as

pessoas ocupadas em atividades agrícolas caíram 2,2% a.a. É um retrato claro da

crise do setor agropecuário para o pequeno e médio produtor que não consegue

mais ser competitivo.

Por outro lado, o desgaste da vida moderna e a péssima qualidade de vida

nas cidades grandes fazem com que o homem deseje um retorno ao modo de vida

simples do campo, onde ele imagina que possa ter maior contato com a natureza,

e redescobrir as tradições e culturas populares. A vida no “campo” passou a ser

um sinônimo de qualidade de vida, e mesmo que estas pessoas não possam

definitivamente mudar-se para o campo, elas esperam fazer esse resgate em seus

momentos de lazer e de férias.

Esta necessidade do homem do campo de encontrar outra fonte de renda, e

a demanda crescente por atividades desenvolvidas no espaço rural têm favorecido

muito o crescimento da atividade turística nestes locais. Desse contexto surge a

necessidade de estudar-se as diversas modalidades de turismo que ocorrem no

espaço rural para verificar a possível sustentabilidade da atividade turística neste

ambiente.

A sustentabilidade de um empreendimento ou atividade qualquer envolve o

estudo de três aspectos distintos: o econômico, o ambiental e o social.  Neste

trabalho focou-se basicamente o lado econômico da atividade. Como trocadilho,

ouve-se na televisão e lê-se nas revistas que “o turismo rural é a salvação da

lavoura”.  Será realmente que o turismo é a única alternativa para os problemas da

agricultura e da pecuária? O turismo no espaço rural é realmente uma atividade

lucrativa? Conhecer os empreendimentos turísticos rurais poderá dar uma idéia

mais clara sobre a viabilidade econômica de cada tipo de empreendimento.

Por fim, foi escolhida como área de estudo a região administrativa de

Campinas por estar próxima de grandes centros emissores de turistas, por contar

com diversos tipos de atrativos já consolidados como o circuito das águas e a
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cidade de Brotas, por estar surgindo algumas associações como o circuito das

frutas, além da facilidade de acesso pelas rodovias que cortam a região.

4- Formulação do problema

A falta de conhecimento da atividade turística dificulta uma adequação entre

produto turístico e demanda existente. A grande maioria dos empreendimentos

turísticos existentes no meio rural é de pequeno e médio porte. São empresas

pequenas onde trabalham apenas o proprietário, seus familiares e alguns poucos

empregados. Pouco ou nada conhecem sobre a atividade turística, e assim sendo,

dificilmente estarão preparados para atender uma demanda crescente e cada vez

mais exigente.

Dentro desse quadro, passa a ser fundamental tanto uma caracterização do

produto turístico como da sua demanda. Este trabalho focou-se apenas na análise

do produto turístico e para isso foram levantados os seguintes questionamentos:

- Quem está investindo na atividade turística no meio rural?

- Que motivos o levaram a investir neste setor?

- O que ele conhece a respeito deste setor?

- Quais as dificuldades para a implantação da atividade?

- Quais são as modalidades de turismo em que ele pode atuar?

- A atividade é realmente lucrativa?

5- Objetivos

5.1- Objetivos Gerais

Caracterização das diferentes modalidades de turismo desenvolvidas no

meio rural.

5.2- Objetivos Específicos
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- Identificar os atrativos turísticos de uma propriedade rural.

- Identificar quais os aspectos necessários para se criar um produto turístico.

- Analisar o perfil dos proprietários investidores.

- Verificar os principais entraves para o desenvolvimento desta atividade.

Parte II – Pesquisas de Campo

6- Etapas da pesquisa

A presente pesquisa pode ser dividida em três partes:

- Pesquisas preliminares

- Visitas técnicas a propriedades

- Tabulação e interpretação de dados

6.1- Pesquisas preliminares

Ao começar está pesquisa, pensou-se em utilizar como material de

referência o guia de Turismo Rural da Secretária de Esporte e Turismo do Estado

de São Paulo, publicado no ano 2000, e o guia “Roteiro do Café”, desta mesma

Secretaria. Infelizmente isso não foi possível, pois a maioria das informações

desses guias está desatualizada.

Foram feitos contatos com Secretarias de Turismo de diversas cidades e

constatou-se que eles também não tinham uma relação das propriedades rurais

que estavam trabalhando com turismo. Diga-se de passagem que o atendimento

dispensado a esta pesquisa foi muito bom, embora as informações fossem muito

precárias na grande maioria.

Com todos esses contra-tempos percebeu-se que a melhor forma de

descobrir as propriedades seria através da internet. Alguns proprietários foram

contatados, e as visitas agendadas.
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Durante as visitas, muitos desses proprietários indicaram seus vizinhos e

amigos que também estavam trabalhando com turismo; e foi assim que as

propriedades começaram a ser “descobertas”.

6.2- Visitas técnicas às propriedades

Foram visitados: hotéis-fazenda, fazendas-hotel, fazendas históricas,

pousadas rurais, propriedades com atrativos naturais, hotéis direcionados para

eventos, spas, produtores de cachaça artesanal, restaurantes rurais, fazendas de

cavalgada, enfim, todo empreendimento turístico localizado no espaço rural. O

objetivo foi verificar os atrativos de cada propriedade, avaliar suas potencialidades,

e ouvir dos proprietários todos os pormenores a respeito da atividade turística.

Um questionário foi aplicado junto aos proprietários para identificação do

grau de familiarização com o turismo, existência ou não de atividade primária,

importância do turismo para o proprietário, levantamentos dos investimentos

necessários para a sua implantação, motivos para investir nessa área, dificuldades

encontradas, público que recebe, propaganda realizada e lucratividade do

empreendimento. Cópia deste questionário encontra-se no Anexo E.

6.3- Tabulação e interpretação dos dados

As propriedades visitadas foram separadas em determinadas modalidades

de turismo, conforme as características do empreendimento e das atividades

desenvolvidas.

Os objetivos dessa classificação foram:

- verificar as semelhanças e diferenças existentes entre as diversas modalidades

de turismo;

- avaliar o desempenho econômico de cada modalidade, quais são seus pontos

fortes e fracos, bem como as principais dificuldades encontradas em cada uma

delas.
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As propriedades foram classificadas conforme as características descritas a

seguir:

01- Turismo rural sem hospedagem Æ As propriedades classificadas

nesta categoria possuem algumas das seguintes características:

-trabalham com visitação de 1 dia;

-não possuem meios de hospedagem;

-apresentam infra-estrutura adaptada para atender o turista;

-atendimento geralmente feito pelo proprietário e familiares;

            -possuem alguma atividade primária relevante;

            -venda direta de produtos ao consumidor (visitante)

            -existência de patrimônio histórico/cultural;

02- Turismo rural com hospedagem ÆÆ A única diferença entre esta

categoria e a anterior é a existência de meios de hospedagem. A maioria

delas também trabalha com a visitação de 1 dia.

03- Ecoturismo e turismo de aventura sem hospedagem ÆÆNeste

item foram selecionadas as propriedades que possuem algum aspecto

natural utilizado como atrativo turístico, como cachoeiras e corredeiras,

bem como as propriedades em que existe a prática de esportes de

aventura como escaladas, rapel, entre outros. Não existem meios de

hospedagem nestes empreendimentos.

04- Ecoturismo e turismo de aventura sem hospedagem ÆÆ A

única diferença entre esta categoria e a anterior é a existência de meios de

hospedagem nas propriedades. A maioria delas também trabalha com a

visitação de 1 dia.



27

05- Pousadas rurais e áreas de lazer e descanso ÆÆ Propriedades

que apresentam as seguintes características:

-não possuem atividade primária importante;

-infra-estrutura construída especificamente para atender o turista;

-estrutura de lazer, como piscinas, toboáguas, salas de jogos, campos de

futebol, sauna, entre outras coisas;

-meios de hospedagem geralmente equipados com TV, frigobar, ar

condicionado ou ventiladores.

06- Hotéis fazenda  ÆÆ Empreendimentos hoteleiros de médio e grande

porte, que apresentam poucos atrativos rurais. Geralmente são

classificados pela mídia como hotéis-fazenda, por possuírem lagos para

pesca, e pela possibilidade de serem feitos passeios a cavalo ou de

charrete.

07- Fazendas e chácaras de locação  ÆÆ  Residências secundárias que

são alugadas aos finas de semana e feriados.  Pode ou não existir alguma

atividade primária importante na propriedade. Não é prestado nenhum tipo

de serviço como por exemplo fornecer café da manhã ou refeições.

08- Propriedades que trabalham com cavalgada  ÆÆ  Neste item

foram selecionadas as propriedades cuja atividade turística principal é a

cavalgada.

09- Propriedades que trabalham com Turismo educacional Æ Os

atrativos dessas propriedades são os mais variados possíveis. Desde a

visitação a uma fazenda histórica até a visita a um criadouro de jacarés. O

que diferencia estes empreendimentos é o direcionamento para atender

grupos de pessoas, escolas principalmente.
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10- Fabricantes de cachaça artesanal  ÆÆ A grande maioria são

propriedades rurais antigas que possuem alambique, e que tem na

fabricação de cachaça, umas das principais fontes de renda.

11- Eventos e turismo de negócio  ÆÆ Nesta categoria foram separados

os empreendimentos turísticos localizados no meio rural que estão

direcionados para eventos de empresas, festas ou hospedagem de

executivos.

12- Spas ÆÆ  Hotéis especializados no atendimento ao emagrecimento.

Atendem principalmente o público feminino.

13- Acampamentos ÆÆ Estrutura hoteleira direcionada para receber grupos

de crianças e jovens.

14- Restaurantes rurais ÆÆ Propriedades rurais que têm na atividade

gastronômica uma outra fonte de renda.

15- Pousadas de terapias alternativas ÆÆ Empreendimentos

direcionados para a prática de terapias alternativas, como relaxamento,

yoga, meditação.

A grande dificuldade em se classificar as propriedades está no fato de

muitas delas apresentarem características ou atividades que permitem a

classificação em diferentes modalidades. Nesta análise foi levado em

consideração o diferencial turístico que se sobressai no empreendimento e a

atividade mais importante economicamente para o proprietário. A seguir, está

exposto um quadro com a classificação das propriedades visitadas.
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TIPO DE EMPREENDIMENTO N° PROPRIEDADES
Turismo rural sem hospedagem 21
Turismo rural com hospedagem 12
Ecoturismo / aventura sem hospedagem 13
Ecoturismo / aventura com hospedagem 8
Pousadas rurais e áreas para lazer e descanso 38
Hotéis fazenda 9
Fazendas e chácaras de locação 9
Fazendas de cavalgada 4
Turismo educacional 7
Fabricantes de cachaça artesanal 9
Eventos e turismo de negócio 8
Spas 3
Acampamentos 2
Restaurantes rurais 5
Pousadas de terapias alternativas 2
Total 150

Quadro 1 – Classificação das propriedades visitadas

A região administrativa de Campinas possui ao todo 88 municípios. Embora

a pesquisa tenha apenas um caráter qualitativo, o objetivo foi visitar o maior

número deles, para que houvesse uma maior representatividade da amostra. A

região é bastante diversificada, possuindo cidades com os mais diferentes tipos de

atrativos: naturais, histórico-culturais, estâncias hidrominerais, entre outros. A

seguir, foram tabuladas as respostas obtidas com a aplicação dos questionários.

Estes cruzamentos de dados foram divididos em itens separados para facilitar a

interpretação e o entendimento do leitor.

Em alguns trechos, o texto parecerá um tanto quanto repetitivo. As

conclusões obtidas serão as mesmas. Entretanto o fato de se chegar às mesmas

conclusões através de tabulações diferentes reforça ainda mais a veracidade das

idéias levantadas.

6.3.1- Tempo de funcionamento da atividade

Nas visitas técnicas foi questionado há quanto tempo a atividade turística

vinha sendo desenvolvida na propriedade. Constatou-se que a maioria dos
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empreendimentos tem poucos anos de atividade. Prova disso é que 50,0% das

propriedades visitadas tem menos de 3 anos de atividade no setor turístico.

Para explicar esses números, duas hipóteses foram levantadas:

A- O surgimento da atividade turística no espaço rural é muito recente, e

vem se acelerando nos últimos anos. Isto pode ser um reflexo de dois

componentes principais: de um lado o baixo retorno econômico das

atividades primárias nas pequenas e médias propriedades, fazendo com

que estes proprietários busquem outras fontes de receita; e de outro

lado, uma demanda crescente pelo turismo no meio rural, levando esses

pequenos produtores rurais a acreditarem que o turismo possa ser uma

boa alternativa.

B- Os empreendimentos turísticos proporcionam baixa rentabilidade

econômica, fazendo com que seus investidores abandonem a atividade

em um curto período de tempo. Em função disso, a porcentagem de

empreendimentos que atingem os 10 anos de atividade é bastante

pequena, quando comparada com o número de novos

empreendimentos.

Pelo que foi observado nas visitas aos empreendimentos, o mais provável é

que esses dois fenômenos estejam ocorrendo simultaneamente. Muitos

proprietários estão iniciando a atividade turística em busca de uma nova fonte de

renda. A maioria não está preparada e capacitada para administrar essa nova

atividade, e conseqüentemente, os resultados econômicos acabam sendo

insatisfatórios.

A seguir, está exposto o quadro com as respostas referentes ao tempo de

funcionamento da atividade turística dos empreendimentos visitados, e o gráfico

que permite uma melhor visualização do que foi comentado anteriormente.
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TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

N° PROPRIEDADES

Menos de 1 ano 12
1 ano 14
2 anos 26
3 anos 23
4 anos 12
5 anos 10
6 anos 10
7 anos 3
8 anos 7
9 anos 3

10 anos 10
De 11 a 20 anos 13
Mais de 21anos 6
Não respondeu 1

Total 150

Quadro 2 – Tempo de funcionamento da atividade turística
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Gráfico 1 – Tempo de funcionamento da atividade turística

A imagem do gráfico deixa bem claro que o número de empreendimentos

com 6 anos ou mais de atividade diminui bastante. Dos 150 empreendimentos

visitados, apenas 53 (35,3%) possuem 6 anos ou mais de atividade.
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Uma boa proposta de pesquisa para o futuro seria a identificação de

quantos desses empreendimentos com menos de 5 anos de atividade, ainda

estarão abertos nos próximos 5 ou 10 anos. Isso permitiria descobrir os principais

problemas que levam os empreendedores a desistirem da atividade turística.

No cruzamento das respostas referentes ao tempo de atividade, com as

diferentes modalidades turísticas, os seguintes resultados foram encontrados:

- Dos 6 empreendimentos com mais de 21 anos, 4 são antigos produtores de

cachaça artesanal, 1 é uma fazenda de locação de temporada e apenas 1 trata-se

de um empreendimento eminentemente turístico.  Os produtores de cachaça

artesanal salientaram que o negócio deles é vender cachaça, e não o

desenvolvimento da atividade turística. Na verdade, nem sabem ao certo o que é

turismo rural, e apenas se beneficiam com o aumento da demanda de turistas no

meio rural.

- Dos 9 hotéis fazenda visitados, 7 deles (77,8%) têm mais de 6 anos de atividade.

São empreendimentos mais antigos, de médio ou grande porte, e eminentemente

turísticos. Por demandarem maiores investimentos iniciais e por não estarem

apresentando bons resultados econômico-financeiros atualmente, pouco tem se

investido nesse tipo de negócio.

Como será visto mais adiante, os hotéis-fazenda trabalham com um

conceito “antigo” de hotelaria. Geralmente são oferecidas 4 refeições por dia

inclusas na diária, e em função disso, o turista praticamente não sai do hotel.

Atualmente, os interesses e desejos do turista estão mudando. Ele quer conhecer

lugares e coisas novas, e não simplesmente ficar “preso” dentro do hotel.

- Por outro lado, os empreendimentos direcionados para eventos e turismo de

negócios apresentaram números opostos aos apresentados pelos hotéis-fazenda.

75,0% destes empreendimentos possuem menos de 5 anos de atividade. Esses

números são reflexos da demanda crescente de empresas que procuram hotéis

localizados no meio rural para realizarem suas reuniões e convenções. Conforme
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será visto mais adiante, os dados do questionário indicam que esses

empreendimentos têm apresentado melhores resultados econômico-financeiros do

que os hotéis-fazenda, e talvez por esse motivo, sejam alvo de novos investidores.

- 75,7% das propriedades classificadas como turismo rural, 70,3% das

classificadas como pousadas de lazer e descanso, e 61,9% das classificadas

como ecoturismo / turismo de aventura têm menos de 5 anos de atividade. Esses

dados indicam que os empreendimentos mais recentes são de pequeno e médio

porte, representados pelas pousadas e propriedades tipicamente rurais que

também começam a investir em turismo.

- Todos os empreendimentos classificados como fazendas de cavalgada possuem

menos de 5 anos de atividade. Trata-se de um nicho de mercado bem

diferenciado e que vem conquistando novos adeptos recentemente. Da mesma

forma, todos os empreendimentos classificados como restaurantes rurais são

muito recentes e indicaram ter menos de 5 anos de atividade.

6.3.2 - Cursos realizados

Perguntou-se aos entrevistados se haviam realizado algum tipo de curso

voltado para a área de turismo. O objetivo desta pergunta foi tentar identificar

possíveis correlações, como por exemplo, se o fato de ter realizado algum curso

tem facilitado o desenvolvimento da atividade, ou se isso tem influência nos

resultados econômicos do empreendimento. A seguir, está exposto o quadro com

as respostas referentes aos cursos realizados pelos proprietários.
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CURSOS REALIZADOS N ABS %
Não fez nenhum curso 67 44,7
Roberto Miranda (pousadas) 1 0,7
Administração hoteleira 25 16,7
Embratur 1 0,7
Sebrae 26 17,3
Oficinas PNMT 1 0,7
Culinária 1 0,7
Senac 4 2,7
Turismo rural (sebrae) 10 6,7
Turismo rural (senar) 3 2,0
Empretec 1 0,7
Total 140 93,3

                      *** 10 entrevistados não informaram se fizeram algum curso na área de turismo***

Quadro 3- Cursos realizados

O que mais chama a atenção neste quadro, é o número de

empreendedores que desenvolvem a atividade turística, sem ter realizado nenhum

curso específico. São 67 proprietários, o que representa quase metade da amostra

estudada.

Independentemente do fato de ter ou não realizado algum tipo de curso

interferir nos resultados econômicos do empreendimento, esses dados

demonstram o amadorismo com que a atividade turística é tratada pela maioria

dos empreendedores.

Esse fato tem sua origem na característica intrínseca do povo brasileiro de

acreditar que as coisas sempre se ajeitam e de que não é preciso fazer uma

pesquisa, e um bom planejamento antes de qualquer investimento.

Nos bate-papos informais com alguns empreendedores percebeu-se que

muitos são movidos pela paixão e não pela razão. Abrir uma pousada é a

realização de um sonho ou a possibilidade de mudança de vida. Boa parte das

pessoas acredita que o turismo é uma mina de ouro, e que basta abrir uma

pousada que os turistas vão aparecer. Infelizmente, isso não acontece. Ao

contrário do que se parece, o turismo é uma atividade extremamente complexa.

São inúmeros os fatores (externos e internos) que interferem no desenvolvimento

da atividade.
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Entre alguns desses fatores externos, destacam-se: as condições

econômicas do país, a localização da propriedade, a facilidade de acesso, o clima,

a concorrência entre regiões, entre outros. O que aparentemente não teria muita

relevância, como o clima, por exemplo, na verdade acaba sendo um aspecto que

interfere muito nos resultados econômicos dos negócios. Para se ter uma idéia da

importância do clima, a seguir foi colocada textualmente a declaração de um

proprietário de pousada: “A taxa de ocupação é muito baixa. Durante a semana

não há ninguém, e quando nós temos o azar de chover no fim de semana, nós só

temos prejuízos”.

Por esse e outros motivos é que vários proprietários mostrarem-se

desgostosos com os resultados econômicos de seus negócios, como será visto

mais adiante.

Os cursos mais procurados pelos empreendedores foram os cursos de

administração hoteleira, ou mesmo a graduação em faculdades de turismo, bem

como alguns cursos oferecidos pelo Sebrae.

O Sebrae oferece cursos mais amplos, como a administração de negócios,

ou como abrir uma pousada; e cursos mais específicos, como por exemplo, os

treinamentos direcionados para o turismo rural.

Foram cruzados os dados referentes aos cursos realizados, com as

informações dos valores investidos nos empreendimentos turísticos, com o intuito

de verificar uma possível correlação entre esses dois itens. A tabela a seguir

apresenta os resultados dessa tabulação de dados.
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CURSO REALIZADO MENOS
DE 20
MIL

DE 21
A 50
MIL

DE 51
A 100
MIL

DE 101
A 200
MIL

DE 201
A 500
MIL

DE 501
A 1

MILHÃO

ACIMA
DE 1

MILHÃO
Não fez nenhum curso 10 7 12 4 5 3 2
Curso do Roberto Miranda 1
Administração hoteleira 1 2 2 3 4 5
Embratur 1
Sebrae 3 4 2 3 3 1
Oficinas PNMT 1
Culinária 1
Senac 1 1 1
Turismo rural (sebrae) 2 1 1
Turismo rural (senar) 1 1
Total 15 14 19 12 13 8 8

Tabela 1- Cursos realizados X Valor investido no empreendimento turístico

Os dados da tabela anterior indicam que nos empreendimentos menores,

não houve uma preocupação tão grande em realizar algum tipo de curso. Dos

entrevistados que investiram menos de cem mil reais, 60,4% não fizeram nenhum

curso. Por outro lado, em relação aos proprietários que investiram mais de cem mil

reais, esse número cai para 34,1%.

Para ter-se uma visualização mais clara desses fatos, foi construído um

gráfico com os dados referentes aos proprietários que realizaram ou não algum

tipo de curso.
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Gráfico 2- Realização de cursos X Valor investido
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Percebe-se que a realização de cursos está bastante atrelada ao montante

de capital investido. Há uma linha divisória entre aqueles que investiram menos de

cem mil e mais de cem mil reais.

Esse fato deve estar relacionado às condições econômicas dos

investidores. Pequenos e médios proprietários rurais, que enfrentam dificuldades

no desenvolvimento das suas atividades primárias, procuram uma outra fonte de

renda imediata que possa ajudar nos custeios da propriedade. Portanto, para

estes proprietários, começar uma nova atividade é mais uma necessidade do que

a realização de um sonho. Muitos passam por dificuldades financeiras e não tem

tempo nem dinheiro para investir em cursos e treinamentos.

Outra informação que vem corroborar o que foi dito acima, é que as

informações da tabela 1 mostram que os empreendedores que fizeram maiores

investimentos (acima de cem mil reais) deram preferência à realização de cursos

de administração hoteleira ou a graduação em faculdades de turismo, que são

cursos mais demorados e mais caros. Por outro lado, em empreendimentos de

menor valor (abaixo de cem mil reais), os proprietários optaram pela realização de

cursos oferecidos pelo Sebrae e pelo Senar, que são mais rápidos, e a um custo

muito menor.

A seguir, foram cruzados os dados referentes aos cursos realizados, com

as indicações das principais dificuldades encontradas na abertura dos negócios. O

objetivo foi tentar identificar uma possível correlação entre o fato de não ter

realizado nenhum curso, com os tipos de dificuldades encontradas.

Foi identificado que apesar do fato de alguns proprietários terem realizado

cursos, isto aparentemente não facilitou muito na abertura dos negócios, como

poderia ter sido esperado. Da tabela a seguir constatou-se que a única dificuldade

menos sentida por quem realizou algum tipo de curso foi o fato de ter tido menos

problemas na obtenção da documentação necessária para iniciar a atividade.
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CURSOSDIFICULDADES ENCONTRADAS NA
ABERTURA DOS NEGÓCIOS Não

fizeram
cursos

Fizeram
cursos

Não tiveram dificuldades 15 14
Divulgação 8 10
Necessidade de investimentos 16 20
Mão de obra desqualificada 6 6
Desconhecimento da atividade turística 4 5
Falta de apoio público 4 7
Burocracia na documentação 5 2

Tabela 2 - Dificuldades encontradas na abertura do negócio X Realização ou não
de cursos

Os dados da tabela anterior, de uma forma geral, sugerem que os cursos e

treinamentos não têm sido eficientes para capacitar os novos empreendedores no

setor turístico.  Uma boa proposta de estudo futuro é identificar os cursos do setor

turístico, analisar seu conteúdo e procurar entender por que não estão auxiliando

os proprietários na abertura de seus empreendimentos.

Compararam-se as dificuldades encontradas por quem realizou cursos de

administração hoteleira, de quem realizou cursos do Sebrae e Senar. O objetivo

desta tabulação foi verificar uma possível diferença entre as dificuldades

encontradas por esses proprietários:

CURSOSDIFICULDADES ENCONTRADAS NA
ABERTURA DOS NEGÓCIOS Administração

hoteleira
Sebrae /

Senar
Não tiveram dificuldades 6 7
Divulgação 2 6
Necessidade de investimentos 7 12
Mão de obra desqualificada 3 2
Desconhecimento da atividade turística 2 4
Falta de apoio público 5 2
Burocracia na documentação 1 1

Tabela 3 - Dificuldades encontradas na abertura do negócio X Realização de
cursos de administração hoteleira ou cursos do Sebrae e Senar
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Embora os dados da tabela anterior mostrem que os proprietários que

realizaram cursos do Sebrae e do Senar sentiram maiores dificuldades na

divulgação de seus empreendimentos, esse fato deve estar muito mais

relacionado com as condições econômicas do empreendedor, que na maioria das

vezes não permitiu e permite gastos elevados com propaganda. Durante as visitas

técnicas não houve nenhuma declaração dos entrevistados que indicasse que os

cursos do Sebrae e do Senar não auxiliam em projetos de divulgação dos

empreendimentos.

Outro ponto a ser destacado das tabelas 2 e 3 é referente à falta de apoio

público. Essa dificuldade parece ser muito mais sentida pelos empreendedores

que mais realizaram cursos e que fizeram maiores investimentos.

Entretanto, nas visitas técnicas não foi constatado que as Prefeituras ou

Governos apóiam mais os pequenos investidores do que os grandes. A explicação

mais plausível para este fato é que os pequenos empreendedores estão tão

preocupados com seus problemas econômicos, e como se diz popularmente, “tem

que plantar de manhã, para poder comer no jantar”, que eles não têm tempo para

cobrar nada do Estado. Por outro lado, aqueles que mais investem, sabem que

seus empreendimentos podem gerar empregos e trazer divisas para a cidade

local. Portanto, sentem-se no direito, e não se pode tirar suas razões, de cobrar

apoio público para a atividade turística.

Na tabela a seguir foram cruzadas as respostas referentes à realização de

cursos, com as diferentes modalidades turísticas. O objetivo desta tabulação foi

tentar identificar alguma possível correlação existente entre eles. Para simplificar

essa análise foram tabulados apenas os cursos mais realizados (administração

hoteleira, Sebrae e cursos de turismo rural do Sebrae e do Senar) que

representam juntos, 87,8% dos que fizeram algum curso.
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Tabela 4 - Modalidade turística X Cursos realizados

Os dados da tabela anterior sugerem que existem diferenças significativas

entre os empreendedores de cada modalidade turística, como por exemplo:

- Como já foi salientado anteriormente, os fabricantes de cachaça artesanal não

estão muito interessados na atividade turística em si. A maioria está nesse ramo

de atividade (produção de cachaça) há muito tempo, e não sente necessidade da

realização de cursos e treinamentos. Dos 8 entrevistados que responderam está

pergunta referente a realização de cursos, apenas 1 havia feito curso no Sebrae;

- Tirando os fabricantes de cachaça, os empreendedores que menos realizaram

cursos e treinamentos foram os classificados na modalidade turística ecoturismo /

turismo de aventura.

66,7% destes empreendedores não fizeram nenhum curso. Isso pode ser

explicado pelo fato da maioria dessas propriedades terem sido procuradas por

pessoas em busca de cachoeiras e trilhas, mesmo antes destes proprietários

terem pensado em investir no turismo. Com as matérias feitas pela mídia, tanto

pela televisão como pelas revistas, estes proprietários rurais perceberam que suas

MODALIDADE TURÍSTICA NÃO FIZERAM
CURSOS

ADM.
HOTELEIRA

SEBRAE CURSOS DE
TURISMO

RURAL

Turismo Rural sem hosp. 2 1 5 5
Turismo Rural com hosp. 5 2 1 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 8 1 2
Ecoturismo/aventura com hosp. 4 2 1
Pousadas de lazer e descanso 13 8 3 5
Hotéis fazenda 5 4
Fazendas de locação 5 3 1
Fazendas de cavalgada 2 2
Turismo educacional 3 2 1
Fabricantes de cachaça 7 1
Eventos e turismo de negócio 3 4 1
Spas 1 2
Acampamentos 1 1
Restaurantes rurais 2 3
Pousadas/ terapias alternativas 1 1
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propriedades possuíam os atrativos turísticos tão almejados por esse novo tipo de

turista, o ecoturista. Portanto, foi só abrir trilhas, construir sanitários e lanchonetes,

pois já havia uma demanda de pessoas para as suas propriedades. Não tiveram

grandes dificuldades para divulgar a propriedade, pois como aconteceu na cidade

de Brotas, as agências de ecoturismo encarregaram-se desse trabalho. Portanto,

não sentiram necessidade e não foram atrás de cursos e treinamentos para

obterem mais informações sobre a atividade turística.

- Os cursos de administração hoteleira e a graduação em faculdades de turismo

foram mais procurados por proprietários de pousadas de lazer e descanso e do

setor de turismo de negócios e eventos. Geralmente são empreendimentos

maiores, voltados para a área de hospedagem e que tiveram maiores montantes

de investimentos.

Trabalhar com hospedagem é muito mais complexo do que simplesmente

receber um grupo de visitantes por um dia; e por este motivo exige maior

conhecimento e capacitação do investidor. Fato surpreendente constatado nesta

tabulação foi o número de empreendedores que construíram suas pousadas sem

ter realizado nenhum tipo de curso. 34,2%, ou seja, praticamente 1/3 dos

proprietários de pousadas de lazer e descanso não realizaram nenhum curso.

Como foi dito anteriormente, talvez isto esteja relacionado ao fato de muitos

empreendedores agirem motivados muito mais pela paixão e pelo sonho pessoal,

do que pela razão e pelo conhecimento da atividade.

- Na modalidade do turismo rural, identificou-se uma diferença significativa entre

os proprietários de empreendimentos com e sem hospedagem.

55,5% dos proprietários de turismo rural com hospedagem não fizeram

nenhum tipo de curso, enquanto que apenas 15,4% dos proprietários de turismo

rural sem hospedagem não o fizeram.

Esses dados, a priori, não fazem sentido, visto que a atividade de

hospedagem é bem mais complexa. Entretanto, os empreendimentos de turismo

rural sem hospedagem, na sua maioria, são administrados por pessoas ligadas à

produção agropecuária. Boa parte deles está acostumada a fazer cursos e solicitar

informações principalmente de entidades ligadas a terra, como por exemplo:
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Embrapa, Sebrae, Senar, entre outros. Isso pode explicar a diferença entre os

empreendimentos com e sem hospedagem.

Essa constatação evidencia que esses proprietários de empreendimentos

classificados como turismo rural com hospedagem se aproximam muito mais do

perfil de proprietários de pousadas de lazer e descanso, do que do perfil de

proprietários de turismo rural sem hospedagem. Boa parte deles não passa por

dificuldades econômicas e tem a condição de realizar o sonho de ter a sua própria

pousada.

- Pelos comentários ouvidos durante as visitas técnicas, levanta-se a hipótese de

que os cursos e treinamentos não mostram as dificuldades que existem no setor

de hospedagem, principalmente no que se refere a baixa taxa de ocupação e a

sazonalidade da atividade. Muitos donos de pousadas que haviam feito cursos

antes de investir mostraram-se muito insatisfeitos e surpresos com estas

dificuldades. Este fato reforça a necessidade de se avaliar os cursos e

treinamentos que estão sendo oferecidos neste setor.

6.3.3 - Existência de atividade primária na propriedade

Conforme definido no início desta análise, a existência de atividade primária

na propriedade pode ser um dos elementos caracterizadores da modalidade

turismo rural. Também foram visitadas propriedades produtivas que se aproximam

muito mais do ecoturismo / turismo de aventura ou do turismo de cavalgada ou até

mesmo do turismo educacional. Entretanto, as pousadas de lazer e descanso, os

hotéis-fazenda, e os empreendimentos direcionados para negócios e eventos não

apresentam necessariamente nenhuma ligação com a atividade primária, embora

estejam localizados no meio rural. São empreendimentos voltados eminentemente

para a atividade turística.

Em função disso, perguntou-se aos entrevistados se existia algum tipo de

atividade primária sendo desenvolvida na propriedade, para tornar mais fácil a

classificação dos empreendimentos.
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Nesse questionamento, não importava o tamanho da propriedade e o porte

da atividade. Por exemplo, uma pequena propriedade rural, com 10 cabeças de

gado ou uma pequena plantação de subsistência era o suficiente para caracterizar

a existência da atividade primária no local. Entretanto, uma mini fazenda artificial,

com alguns animais como vacas, cavalos, carneiros, coelhos e galinhas,

encontrados em alguns hotéis-fazenda não devem ser considerados para

caracterizar a existência de atividade primária.

Das 150 propriedades visitadas, 93 delas (62%) possuíam algum tipo de

atividade agrícola ou criação animal, seja para fins comercias ou para consumo de

seus proprietários.

Foram cruzados os dados referentes à existência ou não de atividade

primária com as diferentes modalidades turísticas, e obteve-se a tabela a seguir.

Tabela 5 - Modalidade turística X Existência ou não de atividade primária

MODALIDADE TURÍSTICA PROPRIEDADES
SEM ATIVIDADE

PRIMÁRIA

PROPRIEDADES
COM ATIVIDADE

PRIMÁRIA
Turismo Rural sem hosp.   -- .  21.
Turismo Rural com hosp.   1 .  11.
Ecoturismo/aventura sem hosp.   3 .  10.
Ecoturismo/aventura com hosp.   4 .   4 .
Pousadas de lazer e descanso  27.  11 .
Hotéis fazenda   5 .   4 .
Fazendas de locação 2 7
Fazendas de cavalgada   -- .   4 .
Turismo educacional   2 .   5 .
Fabricantes de cachaça   1 .   8 .
Eventos e turismo de negócio   6 .   2 .
Spas   3 .   -- .
Acampamentos 1 1
Restaurantes rurais   -- .   5 .
Pousadas/ terapias alternativas 1 1
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Os dados da tabela anterior sugerem a divisão das modalidades de turismo

em 2 grupos:

1° grupo (destaque verde) Æ Geralmente são propriedades rurais produtivas,

cujos proprietários visualizaram na atividade turística uma nova oportunidade de

renda. Conclui-se que existe uma forte tendência a presença de atividade primária

nas seguintes modalidades:

- turismo rural

- ecoturismo / aventura

- cavalgada

- turismo educacional

- fabricantes de cachaça artesanal

- restaurantes rurais

2º grupo (destaque amarelo) Æ Geralmente são empreendimentos eminentemente

turísticos e que não possuem nenhum vínculo com a atividade primária, embora

estejam situados na “área rural”. Conclui-se que existe uma pequena tendência a

presença de atividade primária nas seguintes modalidades turísticas:

- pousadas e áreas de lazer e descanso

- hotéis-fazenda

- eventos e turismo de negócio

- spas

Um aspecto bastante relevante é o fato de que nas propriedades sem

atividade primária, os investimentos foram focados em poucas modalidades

turísticas, principalmente nas pousadas de lazer e descanso e nos hotéis

direcionados para eventos e turismo de negócios. Por outro lado, nas

propriedades com atividade primária, percebe-se que os investimentos foram

realizados nas mais diferentes modalidades turísticas.

Essa constatação deve estar atrelada ao fato de que as propriedades sem

atividade primária ou sem atrativos naturais ficam restringidas em seus campos de
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atuação, focando-se apenas na construção de empreendimentos eminentemente

voltados para o turismo.

Os dados da tabela não são conclusivos em relação aos empreendimentos

classificados como acampamentos e pousadas de terapias alternativas, visto que

o número de propriedades classificadas nessas modalidades foi muito reduzido.

No que se refere a fazendas e chácaras de locação, apesar dos números

apresentados na tabela anterior indicarem uma forte tendência a existência da

atividade primária, é preferível não classificá-las neste grupo. Conversando com

donos de imobiliárias que trabalham nesse ramo de atividade, verificou-se que a

existência ou não da atividade primária geralmente depende do tamanho da

propriedade, e de suas características, como por exemplo, se os proprietários

moram ou não no local. Boa parte das chácaras e fazendas de locação é

residências secundárias de citadinos, que não possuem nenhuma relação com a

vida no campo, sendo utilizadas apenas para lazer de seus proprietários.

Possuem apenas campos de futebol, piscinas, salão de jogos e o que as

diferenciam de uma casa comum é a existência de algumas árvores frutíferas na

propriedade.

Apesar de ter sido afirmado anteriormente que os empreendimentos

classificados como hotéis-fazenda não tinham nenhum vínculo com a atividade

primária, os números da tabela mostram que dos 9 hotéis-fazenda visitados, 4

deles (44,4%) apresentam alguma atividade primária. Esses casos são bastante

atípicos. Trata-se de antigas fazendas produtivas, cujos proprietários resolveram

também investir em uma estrutura hoteleira diferenciada, com as características

próprias de um hotel-fazenda. Seus hóspedes usufruem basicamente da estrutura

de hospedagem e praticamente não têm contato com a lida do campo,

característica do turismo rural.

 Nas visitas aos empreendimentos, percebeu-se que em alguns casos,

quando a atividade turística começa a ser bem sucedida, alguns proprietários

começam a deixar a atividade primária em segundo plano, visto que o turismo traz

maiores retornos econômicos. Esse fato foi percebido, por exemplo, na cidade de

Brotas, onde o ecoturismo / turismo de aventura cresceu muito nos últimos anos.
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Numa outra pergunta, foi solicitado aos entrevistados que colocassem em

ordem de importância econômica, as diversas atividades existentes na

propriedade. O objetivo principal dessa pergunta foi tentar identificar a importância

econômica da atividade primária em cada modalidade turística.

Dividiu-se a atividade turística em três sub-grupos: receitas de

hospedagem, receitas da área de alimentação (denominada de gastronomia), e

receitas oriundas da visitação de 1 dia (day-camp). A finalidade desta divisão foi

poder avaliar a importância de cada uma delas em cada tipo de empreendimento.

Além dessa sub-divisão, obtiveram-se mais dois tipos de respostas: alguns

entrevistados indicaram as receitas provindas de eventos, e outros salientaram a

importância da receita obtida na venda de produtos diretamente ao turista. Esta

última foi indicada principalmente pelos fabricantes de cachaça artesanal, que

dependem basicamente da venda de seus produtos. Além disso, nos bate-papos

informais com alguns proprietários de empreendimentos classificados como

turismo rural, foi salientado que a venda direta ao consumidor permite uma

margem de lucro muito superior à obtida quando da venda de seus produtos aos

atravessadores ou mercados regionais.

Foram cruzadas as informações obtidas nesta pergunta, com o tipo de

modalidade turística, e obteve-se a tabela a seguir.



47

***Considerou-se a venda de produtos diretamente ao consumidor como conseqüência da
atividade primária desenvolvida na propriedade.***

Tabela 6- Modalidade turística X Atividade mais importante para o proprietário

Os dados da tabela anterior indicam que dos 150 entrevistados, 95 deles,

praticamente 2/3 da amostra, consideram a atividade turística como a sua mais

importante fonte de receita.

Para esses 95 empreendedores, a principal receita é oriunda da prestação

de serviços de hospedagem, item indicado por 60,0% deles. Em segundo lugar em

importância está a receita provinda do “day-camp”, item indicado por 27,4% deles.

 Utilizando a mesma divisão de grupos feita na tabela 5, constatou-se que

para as propriedades integrantes do grupo 1 (em destaque verde),  a atividade

primária é a mais importante para 58,2% dos proprietários. Em contra-partida,

para as propriedades integrantes do grupo 2 (em destaque amarelo), a atividade

primária foi considerada a mais importante para apenas 6,9% dos

empreendedores. Esses dados corroboram a divisão feita anteriormente, e o que é

ainda mais importante, não se está falando apenas da existência ou não da

MODALIDADE TURÍSTICA ATIV.
1ª

GASTR. HOSP. DAY
CAMP

EVENTO VENDA
PROD.

Turismo Rural sem hosp.  17. - - 1 -   3 .
Turismo Rural com hosp.   6 . - 5 1 - -
Ecotur/aventura sem hosp.   5 . 1 - 7 - -
Ecotur/aventura com hosp. - - 5 3 - -
Pous. de lazer e descanso   3 . 1 28 6 - -
Hotéis fazenda - 1 7 1 - -
Fazendas de locação 4 - 4 1 - -
Fazendas de cavalgada   2 . - - 2 - -
Turismo educacional   5 . - - 2 - -
Fabricantes de cachaça   2 . - - 1 -   6 .
Eventos/turismo de negócio   1 . - 2 1 4 -
Spas - - 3 - - -
Acampamentos 1 - 1 - - -
Restaurantes rurais - 5 - - - -
Pous. / terapias alternativas - - 2 - - -

TOTAL 46 8 57 26 4 9
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atividade primária, mas também da importância dessa atividade em cada

modalidade turística.

A primeira vista, a tabela anterior permite inferir que existe uma diferença

entre a modalidade turismo rural e a modalidade ecoturismo / turismo de aventura.

Embora em ambas as modalidades existam uma forte tendência a presença de

atividades primárias, 78,8% dos proprietários dos empreendimentos classificados

como turismo rural indicaram que atividade primária é a mais importante, enquanto

que apenas 23,8% dos proprietários dos empreendimentos classificados como

ecoturismo / turismo de aventura assim o fizeram.

Para explicar essas informações expostas acima, é preciso fazer uma

análise mais acurada da situação. A grande maioria das propriedades

classificadas na modalidade de ecoturismo / turismo de aventura está localizada

no município de Brotas. Está cidade já possui uma forte imagem consolidada no

que se refere a atividade ecoturística. O fluxo de visitantes é bastante grande nos

finais de semana, férias e feriados. Percebeu-se nas entrevistas que o

crescimento do turismo na cidade fez com que esses antigos proprietários rurais

deixassem a atividade primária de lado e começassem a investir no turismo que

estava proporcionando maior lucratividade.

Portanto, não se pode afirmar que os empreendimentos classificados como

turismo rural estão muito mais atrelados à atividade primária do que os

empreendimentos de ecoturismo, mas sim, que o crescimento demasiado do

turismo e o sucesso alcançado rapidamente com a operacionalização dessa

atividade podem levar ao abandono da atividade primária e até a

descaracterização do ambiente rural.

Outro ponto a ser ressaltado é a diferença existente entre os

empreendimentos classificados como turismo rural, com e sem hospedagem. Dos

proprietários de empreendimentos de turismo rural sem hospedagem, 95,2% deles

consideraram a atividade primária a mais importante. Por outro lado, nos

empreendimentos de turismo rural com hospedagem, esse número caiu para

50,0%. Essa característica também foi percebida nos empreendimentos

classificados na modalidade ecoturismo / turismo de aventura. Dos proprietários
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de empreendimentos classificados na modalidade ecoturismo / turismo de

aventura sem hospedagem, 38,5% deles consideraram a atividade primária a mais

importante, enquanto que absolutamente nenhum dos proprietários de

empreendimentos de ecoturismo / turismo de aventura com o hospedagem, assim

o consideraram.

Para explicar esse fato, é preciso visualizar a grande diferença que existe

entre um empreendimento com e sem hospedagem. Uma coisa é administrar um

empreendimento no qual o turista chega de manhã, passa algumas horas na

propriedade, e no final da tarde vai embora. Nesse caso, o máximo que se tem

que oferecer é um guia para acompanhar os visitantes, e uma refeição caseira ou

algo parecido. Outra coisa é o turista ficar hospedado nesta propriedade. Neste

segundo caso o volume de prestação de serviços é muito maior, e

conseqüentemente o tempo gasto com a atividade turística também. Nesta

situação, é bem provável que o proprietário vá deixando a atividade primária em

segundo plano até por falta de tempo.

Também deve ser salientado que o valor investido em cada

empreendimento é bastante diferente. Montar uma pousada, ou simplesmente

adaptar a estrutura para hospedar o turista requer muito mais recursos do que um

empreendimento voltado apenas para receber o visitante por um dia. Mesmo

inconscientemente, o proprietário do empreendimento com hospedagem estará

muito mais preocupado com a atividade que está despendendo maiores recursos,

neste caso, o turismo.

Outro ponto a ser destacado referente aos dados da tabela anterior é a

baixa importância da atividade primária para os empreendimentos classificados

como hotéis-fazenda. Embora 44,4% dos hotéis-fazenda visitados ainda possuam

alguma atividade primária, nenhum deles afirmou que a atividade primária é a

mais importante. Isso mostra que o grande investimento realizado na construção

da estrutura hoteleira fez com que seus proprietários focassem suas atenções no

setor turístico.  Semelhante estrutura também foi percebida nos empreendimentos

classificados como pousadas de lazer e descanso. Apesar de 28,9% empresários

de empreendimentos classificados como pousadas de lazer e descanso
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declararem que possuem alguma atividade primária, apenas 7,9% deles

consideram essa atividade como a mais importante.

Questionaram-se os proprietários se as atividades primárias têm sido

deixadas em segundo plano por causa do turismo. Com as respostas obtidas,

tentou-se identificar alguma possível correlação entre o tipo de modalidade

turística e o fato de estarem deixando de lado a atividade primária. Além disso,

essas informações podem ajudar a confirmar a hipótese de que o crescimento da

atividade turística pode fazer com que muitos produtores rurais deixem de lado as

atividades primárias.

Das 95 propriedades que possuem atividade primária, 10 delas (10,5%)

estão deixando a atividade primária de lado.

Cruzando essas informações, com as diferentes modalidades turísticas,

confirmou-se que os proprietários de empreendimentos classificados como

ecoturismo / turismo de aventura estão mais propensos a deixar a atividade

primária em segundo plano, talvez pelo fato das atividades turísticas estarem

apresentando resultados melhores que os provindos da atividade primária. Dois

destes empreendimentos estão localizados na cidade de Brotas, e um terceiro

está localizado na cidade de Socorro que também tem se despontado na atividade

de turismo de aventura, principalmente através do rafting no Rio do Peixe.

Na tabela a seguir estão expostos os resultados referentes a esse

cruzamento de informações.
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Tabela 7 - Modalidade turística X Propriedades que estão deixando a atividade
primária em segundo plano

Ao verificar se os proprietários desses 10 empreendimentos expostos acima

estão satisfeitos com os resultados da atividade turística, foi identificado que 7

deles estão obtendo exatamente a lucratividade que esperavam e 3 estão

insatisfeitos com os resultados econômicos da atividade turística.

O que chama a atenção é que embora estes 3 proprietários não estejam

satisfeitos com a atividade turística, mesmo assim estejam abandonando a

atividade primária. Este fato deve estar intimamente relacionado ao baixo retorno

econômico da atividade primária, que não traz mais nenhum interesse para seus

proprietários. Por outro lado, o fato dos outros 7 empreendedores estarem

obtendo a lucratividade exatamente que esperavam é um indicativo de que o

sucesso na atividade turística pode induzir os proprietários a abandonarem a

atividade primária.

Obviamente que não se deve generalizar essa questão, pois o cenário não

é tão simples como parece. O fato de abandonar ou não a atividade primária

depende de vários fatores, como por exemplo: resultado econômico da própria

MODALIDADE TURÍSTICA PROPRIEDADES QUE ESTÃO
DEIXANDO  A ATIVIDADE PRIMÁRIA

EM SEGUNDO PLANO
Turismo Rural sem hosp. -
Turismo Rural com hosp. -
Ecoturismo/aventura sem hosp. 2
Ecoturismo/aventura com hosp. 1
Pousadas de lazer e descanso 1
Hotéis fazenda 2
Fazendas de locação 1
Fazendas de cavalgada 1
Turismo educacional -
Fabricantes de cachaça -
Eventos e turismo de negócio -
Spas -
Acampamentos -
Restaurantes rurais 2
Pousadas/ terapias alternativas -
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atividade primária, se a família é originalmente ligada à produção rural, das

condições econômico-financeiras da própria família, do preço de venda dos

produtos, e da oportunidade de fazer outros negócios mais lucrativos. É

exatamente nesse último ponto, que a obtenção de sucesso na atividade turística

pode interferir nas decisões de abandonar ou não a atividade primária.

 Outro ponto a ser considerado em relação aos números apresentados

nessa tabela, é que nenhum dos proprietários de empreendimentos classificados

na modalidade de turismo rural está abandonando a atividade primária. Duas

hipóteses são levantadas para explicar esse fato: ou a atividade turística tem sido

apenas uma fonte complementar de renda para estes empreendedores, ou a

atividade turística não ainda tem gerado uma lucratividade esperada.

De acordo com as observações feitas nas visitas aos empreendimentos, o

mais provável é que essas duas situações estejam ocorrendo atualmente. Como

será visto mais adiante, dos 21 proprietários de empreendimentos classificados

como turismo rural sem hospedagem, 12 afirmaram que o turismo é uma fonte de

renda complementar, 8 declararam que o turismo não gera lucro e apenas 1

salientou que o turismo é sua principal fonte de renda. Além disso, mais a frente

será mostrado que o turismo rural é a modalidade turística que apresentou o maior

índice de proprietários satisfeitos com a lucratividade do empreendimento. Tudo

isso leva a conclusão de que o empreendedor do turismo rural está satisfeito com

os resultados da atividade turística justamente pelo fato de considerá-la apenas

uma fonte de renda complementar, e que portanto, não tem a intenção de

abandonar as suas atividades primárias.

Por fim, os dados da tabela anterior mostram que dos 4 proprietários de

hotéis-fazenda que indicaram possuir alguma atividade primária, 2 deles

declararam que estão abandonando esta atividade, fato que vem de encontro às

informações anteriores que mostraram que a atividade primária tem pouca

importância em empreendimentos classificados nessa modalidade turística.

Perguntou-se também aos proprietários se o turismo estaria provocando

algum tipo dano ou prejuízo a atividade primária, como por exemplo: aparecimento



53

de plantas quebradas, estresse causado aos animais, entre outras coisas. Todos

foram unânimes e informaram que o turismo não tem prejudicado a atividade

primária.

A seguir, foram cruzadas as informações referentes à existência de

atividade primária com as respostas dadas a respeito da expectativa de

lucratividade do empreendimento.

Essa tabulação permitiu verificar indiretamente quais são os tipos de

empreendedores que estão mais satisfeitos com os resultados da atividade

turística.  Ressalta-se que não se questionaram os proprietários a respeito da

lucratividade nominal do negócio, mas sim, se a lucratividade tem sido superior ou

inferior ao que eles esperavam.

Os dados apresentados na tabela a seguir indicam que os proprietários de

empreendimentos eminentemente turísticos (sem atividade primária) estão mais

insatisfeitos com os resultados econômicos da atividade turística, em relação

àqueles proprietários que trabalham tanto com o turismo como com a atividade

primária.

*** Não souberam responder a respeito da lucratividade – 3 entrevistados ***

Tabela 8 - Existência de atividade primária X Expectativa de lucratividade

Dos 94 empreendimentos que possuem atividade primária, 19 (20,2%)

indicaram que a lucratividade com a atividade turística tem estado acima do

esperado; por outro lado dos 56 empreendimentos que não possuem atividade

primária, apenas 6 (10,7%) assim o indicaram.

Os números acima não significam dizer que os empreendimentos turísticos

que possuem atividade primária são mais lucrativos. Este fato não foi confirmado

ATIVIDADE
PRIMÁRIA

MUITO
SUPERIOR

SUPERIOR ESPERADO INFERIOR MUITO
INFERIOR

Não há atividade
primária

1 5 17 23 10

Existência de
atividade primária

  2 .  17. 31 35 6



54

nas visitas técnicas e nem através dos questionários. A explicação para isto se

resume ao fato de que esses proprietários possuem menores expectativas em

relação à atividade turística, pois a consideram como uma atividade

complementar.

O gráfico exposto a seguir mostra percentualmente a diferença que existe

entre os proprietários de empreendimentos com e sem hospedagem, no que se

refere à expectativa de lucratividade da atividade turística.
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 Gráfico 3 - Existência de atividade primária X Expectativa de lucratividade

Embora em ambos os tipos de empreendimentos o número de proprietários

insatisfeitos seja maior do que o de proprietários satisfeitos com os resultados

econômicos da atividade turística, nota-se que percentualmente há mais

proprietários obtendo a lucratividade esperada ou acima desta, nos

empreendimentos com atividade primária.

Ao verificar quais são os 19 empreendimentos com atividade primária (em

destaque verde na tabela 8) cuja lucratividade turística tem superado ou superado

muito as expectativas, constatou-se que o turismo rural foi a modalidade turística

que apresentou o maior índice.

A tabela a seguir apresenta os resultados dessa tabulação:
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PROPRIEDADES COM ATIVIDADE
PRIMÁRIA, CUJA EXPECTATIVA

DE LUCRO COM O TURISMO
ESTÁ SENDO SUPERADA

MODALIDADE TURÍSTICA PROPRIEDADES
COM ATIVIDADE

PRIMÁRIA

Nº ABS %
Turismo Rural sem hosp. 21 9 42,8
Turismo Rural com hosp. 11 2 18,2
Ecoturismo/aventura sem hosp. 10 1 10,0
Ecoturismo/aventura com hosp. 4 1 25,0
Pousadas de lazer e descanso 11 1 9,1
Hotéis fazenda 4 1 25,0
Fazendas de locação 7 3 42,8
Fazendas de cavalgada 4 -
Turismo educacional 5 -
Fabricantes de cachaça 8 1 12,5
Eventos e turismo de negócio 2 -
Spas 0 -
Acampamentos 1 -
Restaurantes rurais 5 -
Pousadas/ terapias alternativas 1 -

Tabela 9 - Propriedades com atividade primária, cuja expectativa de lucro com o
turismo está sendo superada X Modalidade turística

Os dados da tabela anterior chamam a atenção para os seguintes aspectos:

- Das 94 propriedades com atividade primária, 32 foram classificadas como

turismo rural (34,0%). Entretanto dos 19 empreendimentos que demonstraram que

a lucratividade do turismo tem sido superior ou muito superior às expectativas, 11

foram classificados como turismo rural (57,9%). Ou seja, percentualmente o

turismo rural apresentou o maior número de proprietários satisfeitos em relação à

atividade turística.

Este fato sugere 2 hipóteses explicativas: ou o turismo rural gera mais lucro

que as outras modalidades de turismo, ou a expectativa dos proprietários que

investem neste setor é menor. Pelo que foi avaliado nas visitas técnicas, o mais

provável é que a expectativa desses empreendedores em relação ao turismo não

é tão grande. A atividade turística tem sido apenas uma fonte complementar de

renda para a maioria deles.
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- Na modalidade de turismo rural percebeu-se novamente uma diferença

significativa entre os empreendimentos com ou sem hospedagem. Dos 21

proprietários de empreendimentos de turismo rural sem hospedagem, 9 deles

(42,8%) afirmaram que a lucratividade do turismo tem sido superior ou muito

superior as expectativas. Por outro lado, dos 11 proprietários de empreendimentos

de turismo rural com hospedagem, apenas 2 deles (18,2%) assim o afirmaram.

Esses números reforçam a idéia de que os investimentos em

empreendimentos com hospedagem são muito maiores e de que portanto seus

proprietários possuem uma expectativa de lucratividade muito maior. O que foi

constatado no entanto, é que essa expectativa acaba não sendo atendida, e há

uma certa frustração com o retorno econômico da atividade turística.

- Os proprietários de chácaras e fazendas de locação também mostraram-se

bastante satisfeitos com os resultados da “atividade turística”. Na verdade, a

locação das chácaras não pode ser definida exatamente como uma atividade

turística, visto que não há nenhuma prestação de serviços. O proprietário apenas

se beneficia do fato de existir um fluxo de turistas para a região onde sua

propriedade está localizada. Como não há nenhum custo significativo ao se alugar

uma chácara ou fazenda, qualquer lucro proveniente dessa locação é muito bem

vindo, fato que explica o nível de satisfação desses proprietários.

Foram cruzadas as respostas referentes ao valor investido na atividade

turística com o fato de existir ou não a atividade primária. O objetivo dessa

tabulação foi verificar se havia uma diferença significativa entre os

empreendimentos eminentemente turísticos e aqueles que conjugam turismo e

atividade primária. Os resultados podem ser vistos na tabela a seguir:

VALOR INVESTIDO PROPRIEDADES PROPRIEDADES
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SEM ATIVIDADE
PRIMÁRIA

COM ATIVIDADE
PRIMÁRIA

Menos de 20 mil 1 17
De 21 a 50 mil 5 12
De 51 a 100 mil 7 14
De 101 a 200 mil 6 7
De 201 a 500 mil 7 7
De 501 a 1 milhão 7 1
Acima de 1 milhão 7 2

*** 50 entrevistados não responderam qual foi o valor investido no empreendimento ***

Tabela 10 – Valor investido X Existência de atividade primária

Nas propriedades onde existe atividade primária, os investimentos em

turismo são visivelmente menores quando comparados com os empreendimentos

eminentemente turísticos.

O gráfico exposto a seguir mostra percentualmente a distribuição dos

empreendimentos com e sem hospedagem, no que se refere ao valor investido,

permitindo uma melhor visualização dos números apresentados na tabela anterior.
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Gráfico 4 - Valor investido (X mil Reais) X Existência de atividade primária

Dos proprietários que responderam a estas duas perguntas, identificou-se

que em 71,7% das propriedades com atividade primária, houve investimentos

menores que 100 mil reais na atividade turística; em contra-partida, em 67,5%

das propriedades sem atividade primária, houve investimentos maiores que 100

mil reais. Percebe-se uma inversão completa de valores investidos.
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Ao analisar os empreendimentos turísticos de pequeno porte, nota-se que a

diferença é ainda mais marcante: em 28,3% das propriedades com atividade

primária, houve investimentos menores que 20 mil reais no turismo; por outro lado,

em apenas 2,5% das propriedades sem atividade primária houve investimentos

deste porte.

As diferenças encontradas acima podem ser explicadas por dois aspectos.

De um lado, as propriedades sem atividade primária, representadas

principalmente pelos hotéis-fazenda, pousadas de lazer e descanso, spas e hotéis

direcionados para eventos e negócios, são empreendimentos maiores e que

exigem naturalmente, maior aporte de investimentos. Por outro lado, boa parte dos

proprietários de empreendimentos com atividade primária salientaram que passam

por dificuldades econômico-financeiras, em conseqüência principalmente do baixo

retorno da atividade primária; e que portanto, não possuem muito capital para

novos investimentos. Eles têm necessidade de adaptar a propriedade para

receber pessoas, gastando o mínimo possível.

Esse fato não implica dizer que as pousadas, hotéis-fazenda, spas e hotéis

direcionados para eventos e negócios possuem maiores chances de sucesso,

exatamente por possuírem maiores recursos para investimentos. Pelo contrário,

como será visto mais adiante, os empreendedores mais satisfeitos com os

resultados econômicos da atividade turística são os que menos tem investido.

6.3.4 - Importância econômica da atividade turística para o
proprietário.

Os empreendedores foram questionados a respeito da importância

econômica da atividade turística para seus negócios. O objetivo inicial dessa

pergunta foi tentar identificar se esses investidores dependiam exclusivamente do

turismo ou se a atividade era apenas uma fonte de renda complementar.

Aparentemente, essas informações parecem não ter tanta importância.

Entretanto, como será visto no decorrer deste trabalho, essas respostas estão
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intimamente relacionadas com o nível de satisfação dos empreendedores em

relação aos resultados econômicos da atividade turística.

Além destas duas respostas colocadas acima, durante as entrevistas,

muitos empreendedores declararam que “o turismo ainda não gera lucro”. Esse

fato é um indicador de que a atividade turística não é tão rentável como muitos

investidores acreditavam ao iniciar seus negócios. Talvez isso seja um reflexo da

falta de informação técnica a respeito da atividade turística, por parte de muitos

investidores desse setor.

As respostas a essa pergunta estão apresentadas no quadro a seguir.

EMPREENDIMENTOSIMPORTÂNCIA DO TURISMO
N abs %

Principal fonte de renda 59 39,3
Renda complementar 57 38,0
Atualmente não gera lucro 34 22,7

Quadro 4 - Importância econômica da atividade turística para o proprietário

O número de empreendedores que consideram a atividade turística como

sua principal fonte de renda ou como fonte de renda complementar é praticamente

igual. Mais adiante serão mostrados alguns cruzamentos de dados que permitiram

identificar algumas particularidades desses dois grupos de empreendedores.

Notou-se que é bastante elevado o número de empreendimentos que não

geram lucros atualmente, aproximadamente ¼ da amostra. Identificou-se que a

maioria dos entrevistados que respondeu desse modo possui poucos anos de

atividade no setor turístico. Outros mostraram-se bastante pessimistas e

frustrados com os resultados econômicos da atividade turística.

Foram cruzadas as respostas referentes a esta pergunta, com os diferentes

tipos de modalidade de turismo. Obviamente já era esperado que os proprietários

de empreendimentos eminentemente voltados para o turismo indicassem ser essa

atividade a sua principal fonte de renda. Entretanto, nas outras modalidades
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turísticas como o turismo rural ou o ecoturismo / turismo de aventura, a resposta a

essa pergunta era uma incógnita.

Conformem indicam os números da tabela a seguir, existem diferenças

relevantes entre os diversos tipos de atividade.

MODALIDADE TURÍSTICA PRINCIPAL
FONTE DE

RENDA

RENDA
COMPLEMENTAR

NÃO
GERA

LUCRO
Turismo Rural sem hosp. 1 12 8
Turismo Rural com hosp. 7 4 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 4 8 1
Ecoturismo/aventura com hosp. 6 2 --
Pousadas de lazer e descanso 20 8 10
Hotéis fazenda 5 2 2
Fazendas de locação 1 7 1
Fazendas de cavalgada 1 2 1
Turismo educacional 1 3 3
Fabricantes de cachaça 3 4 2
Eventos e turismo de negócio 4 3 1
Spas 2 -- 1
Acampamentos 1 1 --
Restaurantes rurais 1 1 3
Pousadas/ terapias alternativas 2 -- --

Tabela 11- Importância econômica da atividade turística X Modalidade turística

Da análise da tabela anterior, as seguintes considerações podem ser feitas:

- A maioria dos proprietários de empreendimentos eminentemente voltados para o

turismo indicou que a atividade turística é a sua principal fonte de renda, fato que

já era esperado.

71,4% das pousadas de lazer e descanso, 71,4% dos hotéis-fazenda,

57,1% dos empreendimentos direcionados para o turismo de negócios e eventos,

e 66,7% dos spas, indicaram esta resposta. Ressalta-se que o fato dessa

atividade ser considerada a principal fonte de renda, não implica dizer que seus

proprietários estejam satisfeitos com seus resultados econômicos da atividade,

como será visto mais adiante.
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- Entretanto, os empreendimentos que possuem outras atividades além do turismo

apresentaram resultados bastante diferentes. Como exemplo, destacam-se os

empreendimentos classificados como turismo rural, nos quais somente 24,2% dos

proprietários indicaram que a atividade turística é sua principal fonte de renda.

Este fato pode ser considerado como um indicativo de que a modalidade de

turismo rural não é tão lucrativa e impossibilita seus proprietários de abandonarem

as suas atividades primárias. Essa baixa lucratividade que aparentemente poderia

ser considerada uma grande desvantagem da atividade de turismo rural, na

verdade, indiretamente ao inviabilizar o abandono da atividade primária, faz com

que a própria atividade turística não seja descaracterizada com o passar do

tempo.

- Tanto os proprietários de empreendimentos classificados como turismo rural sem

hospedagem, como também os de classificados como pousadas de lazer e

descanso apresentaram um elevado número de negócios que não geram lucro

(aproximadamente 27% deles).

A grande maioria desses empreendimentos ainda é muito recente. Todas

as 8 propriedades de turismo rural sem hospedagem que não apresentam lucro

possuem menos de 3 anos de atividade. Verificou-se que 6 dessas propriedades

pertencem ao circuito das frutas, demonstrando que a atividade ainda é muito

recente na região. Em relação aos 10 empreendimentos classificados como

pousadas de lazer e descanso, 9 possuem menos de 5 anos de atividade.

O ponto importante a ser considerado nessa análise é saber por quanto

tempo mais esses proprietários permanecerão desenvolvendo a atividade turística

sem obter nenhum lucro. E o que é ainda pior, nos empreendimentos que

apresentam resultados negativos (prejuízos), há uma forte tendência de que esses

empreendedores abandonem a atividade turística em um curto período de tempo.

Isso é bem mais provável que ocorra nas pousadas de lazer e descanso por

apresentarem custos operacionais maiores do que nos empreendimentos de

turismo rural.
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- Os números apresentados nessa tabela reforçam a idéia de que a locação de

fazendas e chácaras é basicamente atividade complementar de renda. Dos 9

proprietários de empreendimentos classificados como chácaras de locação, 7

deles afirmaram que trata-se de uma fonte complementar de renda. Na maioria

das vezes essas casas de fazenda são residências secundárias e são alugadas

apenas nos finais de semana e feriados, para ajudar a pagar as despesas de

manutenção da propriedade.

- O grande número de entrevistados que declararam que o turismo não gera lucro

é explicado pelo tempo de atividade. 85,3% desses empreendimentos possuem

menos de 5 anos de atividade. Esse fato pode ser considerado como um indicador

de que a atividade turística não proporciona um resultado econômico imediato

como muitos investidores acreditavam.

Isto reforça a idéia de que a atividade turística é bastante complexa. São

inúmeros os fatores (externos e internos) que refletem no resultado econômico de

um empreendimento turístico. Não basta abrir uma pousada e ficar esperando que

o hóspede apareça. É preciso fazer um bom planejamento empresarial para

conseguir atrair os turistas.

- Novamente foi constatada uma diferença significativa entre os empreendimentos

com e sem hospedagem nas modalidades de turismo rural e ecoturismo / turismo

de aventura.

Somando-se as duas modalidades turísticas, 80,0% dos proprietários de

empreendimentos sem hospedagem consideram o turismo como uma atividade

complementar, enquanto que 65,0% dos proprietários de empreendimentos com

hospedagem o consideraram como principal fonte de renda. A diferença mais

significativa é percebida no turismo rural. Dos 21 empreendimentos sem

hospedagem, apenas 1 proprietário (4,8%) considerou o turismo como sua

principal fonte de renda. Por outro lado, dos 12 empreendimentos com

hospedagem, 7 deles (58,3%) assim o consideraram. Esses números reforçam o

que foi dito anteriormente: quanto mais o proprietário investe no setor de turismo,
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mais direcionado ele fica para a atividade turística, e mais propenso a abandonar

as atividades primárias.

Para confirmar a hipótese acima, tabularam-se todos os empreendimentos,

dividindo-os em empreendimentos com hospedagem e sem hospedagem. O

objetivo foi verificar se o fato de existirem meios de hospedagem na propriedade

poderia influir na importância econômica da atividade turística para o

empreendedor.

O resultado desta tabulação pode visto no gráfico exposto a seguir.
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Gráfico 5 - Importância econômica da atividade turística para empreendimentos
com e sem hospedagem

Esta imagem só vem confirmar o que foi dito anteriormente: os proprietários

de empreendimentos sem meios de hospedagem têm no turismo uma fonte de

renda complementar, enquanto que os proprietários de empreendimentos com

meios de hospedagem têm-no como principal fonte de renda.

Observou-se que 30,9 % dos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem declararam que o turismo não gera lucro, enquanto que 17,9 % dos

proprietários de empreendimentos com hospedagem assim o declararam. Isso não

significa dizer que os empreendimentos com hospedagem são mais lucrativos. O

que explica esses números é o fato dos empreendimentos com hospedagem

terem maiores custos operacionais, e portanto, são mais suscetíveis a
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apresentarem prejuízos. Como não se pode trabalhar muito tempo tendo

prejuízos, esses empreendimentos acabam fechando.

Isso acontece com menos ênfase nos empreendimentos sem hospedagem.

Como não possuem muitas despesas operacionais, esses proprietários persistem

no desenvolvimento da atividade turística mesmo não obtendo lucros.

 Foram cruzadas as respostas referentes à importância econômica da

atividade turística, com as informações sobre o tempo de atividade do

empreendimento. Os números desta tabulação apontam que existe uma tendência

da atividade turística ir ganhando importância econômica com o passar do tempo.

Dos empreendimentos com tempo de atividade até 5 anos, 29,9% consideram a

atividade turística como principal fonte de renda; enquanto que nos

empreendimentos com  6 anos ou mais anos de atividade, 55,8% assim o

indicaram.

A obtenção de sucesso no desenvolvimento da atividade turística com o

passar dos anos faz com que seus proprietários dêem cada vez mais importância

a esta atividade. Embora esse fato não permita concluir que o proprietário

abandonou ou que pretende abandonar as outras atividades, acredita-se que haja

uma forte tendência de que isso realmente aconteça, pois é bastante natural que o

investidor direcione seus negócios para aquilo que traz mais retorno. É justamente

nesse momento que o empresário corre o perigo de descaracterizar a sua própria

atividade turística.

Os dados desta tabulação podem ser visualizados na tabela a seguir.

TEMPO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
FONTE DE

RENDA

RENDA
COMPLEMENTAR

NÃO
GERA

LUCRO
Menor que 2 anos 15 19 18
De 3 a 5 anos 14 20 11
De 6 a 10 anos 18 12 3
Maior que 11 anos 11 6 2

Tabela 12- Importância econômica da atividade turística X Tempo de atividade
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Dos 34 empreendedores que indicaram não estar obtendo lucro com a

atividade turística, apenas 5 deles (3,3%) possuem 6 anos ou mais de atividade.

Um deles é fabricante de cachaça artesanal, e outro é uma fazenda que trabalha

com a locação de temporada. As outras 3 propriedades são empreendimentos

grandes e eminentemente turísticos, e exatamente pelo fato de terem investido

muito dinheiro é que não desistem rapidamente da atividade turística.

Fica evidente que a maioria dos proprietários não possui capacidade

econômico-financeira para suportar prejuízos por um longo período de tempo. Ou

eles conseguem se adaptar e passam a obter lucros (mesmo que não seja o

esperado), ou acabam fechando.

Os dados da tabulação anterior demonstram que o número de

empreendimentos com menos de 5 anos que não geram lucros é bastante elevado

(29 ao todo). Uma excelente proposta de trabalho futuro seria analisar quantos

desses negócios irão fechar nos próximos 5 anos, e avaliar os motivos que

contribuíram para o fracasso desses empreendimentos.

Ao fazer um gráfico da distribuição percentual dos valores apresentados na

tabela acima, tem-se uma visualização mais clara do fenômeno que acontece.
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Gráfico 6 – Importância econômica da atividade turística com o passar do tempo

A imagem no gráfico é bastante reveladora e não deixa dúvidas. No início

da atividade, muitos negócios não geram lucro. Com o passar do tempo, ou esses

empreendimentos fecham ou acabam proporcionando uma fonte de renda

complementar ou até mesmo principal para o empreendedor.
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Da mesma forma, muitos proprietários que no início haviam declarado que

o turismo era apenas uma fonte de renda complementar, com o passar do tempo,

para alguns deles, essa atividade acaba tornando-se a principal fonte de renda.

Isso explica o efeito “escada” visualizado no gráfico acima. É como se

fossem degraus a serem cumpridos: primeiramente o turismo não gera lucro,

depois passa a ser uma fonte de renda complementar, e finalmente torna-se a

principal fonte de renda do proprietário.

Para os empreendimentos eminentemente turísticos, como as pousadas de

lazer e descanso, esse caminho pode significar a obtenção do sucesso do

negócio. Entretanto, para algumas modalidades turísticas, como o turismo rural, e

até mesmo o ecoturismo / turismo de aventura, isso pode significar o começo de

uma descaracterização do ambiente. O empresário começa a deixar as atividades

primárias de lado, ou começa a ter uma degradação do ambiente por receber um

número de pessoas acima do apropriado para aquele local.

Foram cruzadas as respostas referentes à importância econômica da

atividade turística, com o valor investido no empreendimento. O objetivo dessa

tabulação foi tentar identificar uma possível correlação existente entre o valor

investido e a importância da atividade, para comprovar a hipótese de que quanto

mais se investe no turismo, maior é a importância dessa atividade para o

proprietário.

Os dados desta tabulação estão apresentados na tabela a seguir.

VALOR INVESTIDO PRINCIPAL
FONTE DE

RENDA

RENDA
COMPLEMENTAR

NÃO
GERA

LUCRO
Menos de 20 mil reais 4 9 5
De 21 a 50 mil reais 3 10 3
De 51 a 100 mil reais 11 6 4
De 101 a 200 mil reais 8 3 2
De 201 a 500 mil reais 7 5 2
De 501 a 1 milhão de reais 3 3 2
Mais de 1 milhão de reais 4 2 3

Tabela 13- Importância econômica da atividade turística X Valor investido
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Comparando-se apenas a fonte de renda principal com a fonte de renda

complementar, observa-se que em empreendimentos de pequeno porte, com

investimentos de até 50 mil reais, a atividade turística é vista como uma fonte de

renda complementar para 73,0% dos investidores; e como fonte de renda principal

para 27,0% destes.

O inverso ocorre em empreendimentos de médio porte, com investimentos

entre 50 mil e 500 mil reais, onde a atividade turística é vista como uma fonte de

renda complementar para 35,0% dos investidores; e como fonte de renda principal

para 65,0% destes. Nota-se que em empreendimentos de grande porte, acima de

500 mil reais, isso também ocorre, mas a diferença é menor. Para estes

empreendimentos, a atividade turística é vista como uma fonte de renda

complementar para 41,7% dos investidores, e como fonte de renda principal para

58,3% destes.

Esses resultados permitem inferir as seguintes conclusões:

- Realmente existe uma relação direta entre investimento e importância econômica

desta atividade para o proprietário. Quanto mais o empreendedor investe no

turismo, maior é a importância dessa atividade para o proprietário, pois ele deseja

um retorno sobre o capital investido.

- Existe uma diferença significativa entre investidores de médio e grande porte.

Percebeu-se durante as visitas técnicas que muitos proprietários de

empreendimentos de médio porte (até 500 mil reais) geralmente investem boa

parte de seus patrimônios para construir suas pousadas. Isso faz com que essa

atividade seja extremamente importante e conseqüentemente, sua principal fonte

de renda. Por outro lado, notou-se que muitos daqueles que investiram mais de

500 mil reais possuem negócios em diferentes ramos de atividade, sendo a

atividade turística apenas mais uma delas. Isso explica os números da tabela

anterior.

- Com relação aos empreendimentos que não geram lucros atualmente,

constatou-se que os proprietários de empreendimentos de médio porte (entre 50 e

500 mil reais) foram os que menos declaram que a atividade não gera lucro
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(16,6% deles). Em contra-partida, os que mais declararam não obter lucro com o

turismo foram os que investiram acima de 500 mil reais (29,4% deles).

Intermediários a estes dois grupos de investidores estão aqueles que investiram

menos de 50 mil reais. Destes, 23,5% declararam que o turismo não gera lucro.

Há duas explicações para este fato. De um lado, os custos operacionais

dos empreendimentos de grande porte são muito maiores do que nos

empreendimentos de médio porte, principalmente no que se refere à amortização

do investimento. Este item acaba sendo decisivo no resultado econômico da

atividade. Por outro lado, nos empreendimentos de pequeno porte (até 50 mil

reais), geralmente a infra-estrutura oferecida aos turistas é muito precária, o que

dificulta o desenvolvimento da atividade. O turista está cada vez mais exigente

principalmente no que se refere às condições de higiene, segurança e qualidade

de atendimento.

Portanto, o investidor deve estar consciente desses dois lados da balança:

se investir mais do que o necessário, comprometerá a viabilidade financeira do

negócio; se investir menos do que o “exigido” pelos turistas, poderá comprometer

a qualidade da visitação, e conseqüentemente o desenvolvimento da atividade,

pois o visitante sairá frustrado.

Foram cruzadas as respostas referentes à importância econômica da

atividade turística, com a expectativa de lucratividade do empreendedor. O

objetivo principal dessa tabulação foi identificar quem são os investidores que

estão mais satisfeitos com os resultados econômicos da atividade turística:

aqueles que consideram o turismo apenas uma fonte de renda complementar, ou

aqueles que o consideram como a principal fonte de renda?

VALOR INVESTIDO PRINCIPAL
FONTE DE

RENDA

RENDA
COMPLEMENTAR

NÃO
GERA

LUCRO
Muito superior às expectativas -- 3 --
Superior às expectativas 8 14 --
Exatamente o esperado 22 19 7
Inferior às expectativas 26 18 14
Muito inferior às expectativas 3 3 10

Tabela 14- Importância econômica da atividade turística X Expectativa de
lucratividade com a atividade turística
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Os empreendedores que declararam que o turismo ainda não gera lucro,

mostraram-se bastante insatisfeitos com os resultados econômicos da atividade.

Como salientado anteriormente, a maioria destes empreendedores estão neste

ramo de atividade a menos de 5 anos. Acredita-se, portanto, que isso seja um

forte indício de que a maioria destes empreendedores inicia suas atividades sem

conhecer ao fundo os problemas e as dificuldades do setor turístico. Acreditam

que irão obter lucratividade imediata, e isso acaba não acontecendo na maioria

das vezes.

Constatou-se que os empreendedores mais satisfeitos com a lucratividade

da atividade turística são aqueles que vêem nessa atividade apenas uma fonte de

renda complementar. Dos entrevistados que indicaram estar apresentando retorno

acima do esperado, 68,0% vêem no turismo apenas uma atividade complementar,

enquanto que 32,0% deles têm nessa atividade a sua principal fonte de renda.

Acredita-se que os proprietários que indicaram estar obtendo uma lucratividade

acima da esperada, na verdade, não estejam tendo um lucro muito superior aos

dos demais. É bem mais provável que pelo fato de terem na atividade turística

apenas um complemento de renda, faz com que suas expectativas sejam muito

menores. Portanto, mostraram-se satisfeitos com os resultados econômicos da

atividade.

6.3.5 - Hospedagem

Nas tabulações feitas anteriormente, percebeu-se que havia uma diferença

considerável entre empreendimentos de turismo rural e ecoturismo / turismo de

aventura, com e sem hospedagem. Em função disso decidiu-se estudar mais a

fundo as particularidades dos empreendimentos com hospedagem.

Ao todo foram visitados 94 empreendimentos com meios de hospedagem,

distribuídos nas seguintes modalidades:

MODALIDADE TURÍSTICA Nº  EMPREENDIMENTOS

Turismo Rural com hosp. 12
Ecoturismo/aventura com hosp. 8
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Pousadas de lazer e descanso 38
Hotéis fazenda 9
Fazendas de locação 9
Turismo educacional 3
Eventos e turismo de negócio 6
Spas 3
Acampamentos 2
Restaurante rural 2
Pousadas/ terapias alternativas 2
Total 94

Quadro 5 - Empreendimentos com hospedagem X Modalidade turística

Os empreendimentos foram divididos conforme o número de leitos para

possibilitar a identificação de possíveis semelhanças e diferenças entre eles.

Foram consideradas 3 classes de empreendimentos, conforme o número de

leitos: empreendimentos de pequeno porte (até 30 leitos), representados

principalmente pelas pequenas pousadas e chácaras de locação; de médio porte

(de 31 a 100 leitos), representados pelas pousadas e alguns hotéis de médio

porte; e empreendimentos de grande porte (com mais de 100 leitos),

representados pelos grandes hotéis-fazenda.

Os números desta divisão estão apresentados no quadro a seguir.
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*** 3 entrevistados não informaram o número de leitos ***

Quadro 6 – Número de leitos dos empreendimentos

Foram cruzadas as informações referentes ao número de leitos dos

empreendimentos, com as diferentes modalidades turísticas. O objetivo desta

tabulação foi tentar identificar uma possível correlação existente entre o tamanho

do empreendimento e o tipo de atividade.

Conforme os dados apresentados na tabela a seguir, identificou-se que os

hotéis-fazenda são empreendimentos de grande porte. Todos eles possuem mais

de 100 leitos. A maioria dos hotéis-fazenda visitados nesta pesquisa está

localizado nas cidades que pertencem ao Circuito das Águas. São

empreendimentos eminentemente turísticos e construídos de acordo com as

características do tipo turismo que existe nessas cidades.

Esperava-se antecipadamente que os hotéis voltados para eventos e

turismo de negócios fossem na sua maioria empreendimentos de grande porte.

Entretanto os números da tabela a seguir demonstram que boa parte deles está

direcionada para eventos de médio porte, com capacidade para atender até 100

pessoas.

Identificou-se que dos 4 empreendimentos com menos de 100 leitos e

classificados nessa modalidade turística, 3 deles afirmaram estar obtendo a

lucratividade esperada. Esse deve ser um novo filão de mercado, direcionado para

atender reuniões e eventos de empresas de médio e grande porte, e que se for

bem administrado pode trazer bons resultados econômicos para o investidor.

As fazendas e chácaras de locação, por sua própria característica, são

empreendimentos de pequeno porte. A maioria dessas propriedades possui

Nº DE LEITOS Nº DE EMPREENDIMENTOS
Até 30 leitos 34
De 31 a 100 leitos 37
Mais de 100 leitos 20
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acomodações para até 20 pessoas, piscina, campo de futebol e em algumas delas

há pomares e alguns atrativos naturais como cachoeiras ou rios com corredeiras.

Os empreendimentos classificados na modalidade de turismo rural e

ecoturismo / turismo de aventura são de pequeno e médio porte. Dos 19

empreendimentos classificados nessas modalidades, apenas 1 empreendimento

classificado como ecoturismo / turismo de aventura possui mais de 100 leitos. A

estrutura de pequeno e médio porte é um requisito básico para o bom

desenvolvimento destas modalidades turísticas. Quando o empreendedor, com a

finalidade de conseguir maiores lucros, investe aumentando o número de leitos de

sua pousada, corre-se o risco de ter uma descaracterização da atividade, e

conseqüentemente ver reduzida a sua lucratividade a longo prazo.

Seguindo a mesma característica, estão os empreendimentos classificados

como pousadas de lazer e descanso (80,5% deles possuem menos de 100 leitos).

A grande maioria é constituída de empreendimentos familiares, possuindo um

número reduzido de empregados. Como salientado anteriormente, para se abrir a

pousada, muitos investiram todo o seu patrimônio com a esperança de se conciliar

uma nova atividade profissional, com um novo estilo de vida.

Na tabela a seguir estão expostos os resultados dessa tabulação.

Tabela 15 - Modalidade turística X Número de leitos

MODALIDADE TURÍSTICA Até 30
leitos

De 31 a 100
leitos

Mais de
101 leitos

Turismo Rural com hosp. 6 6 --
Ecoturismo/aventura com hosp. 3 3 1
Pousadas de lazer e descanso 13 16 7
Hotéis fazenda -- -- 9
Fazendas de locação 6 3 --
Turismo educacional 1 2 --
Eventos e turismo de negócio 1 3 2
Spas 1 2 --
Acampamentos 1 -- 1
Restaurante rural 1 1 --
Pousadas/ terapias alternativas 1 1 --
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Foram cruzadas as respostas referentes ao número de leitos, com o tempo

de atividade turística. O objetivo dessa tabulação foi tentar identificar se

atualmente existe um padrão principal de investimentos no setor turístico.

Os números desta tabulação estão representados na tabela a seguir.

Tabela 16- Tempo de atividade X Número de leitos

Os dados da tabela anterior permitem que se faça as seguintes

considerações:

- A maioria dos empreendimentos mais recentes é de pequeno e médio porte.

85,2% dos empreendimentos com menos de 5 anos de atividade têm menos de

100 leitos. Esse resultado deve ser reflexo do desejo de uma determinada classe

social, que tem o sonho de ter seu próprio negócio.

Alguns proprietários de segundas residências localizadas em cidades

próximas aos grandes centros urbanos, muitas vezes deslumbrados com a beleza

cênica do local de suas propriedades, ou com a perspectiva de ter seu próprio

negócio e mudar seu estilo de vida, decidiram e decidem investir na abertura de

pousadas. Durante as entrevistas técnicas, percebeu-se que muitas vezes a

realização do sonho de se abrir uma pousada acontece justamente no momento

em que a pessoa está se aposentando e deseja conciliar um novo estilo de vida

com uma nova oportunidade de auferir renda.

Identificou-se que ser dono de seu próprio negócio e poder morar no campo

é uma característica encontrada em muitos proprietários de pousadas. Prova disso

é o fato de existirem alguns cursos focados exclusivamente na abertura e

gerenciamento de pousadas.

TEMPO DE ATIVIDADE Até 30
leitos

De 31 a 100
leitos

Mais de
101 leitos

Menor que 2 anos 12 11 3
De 3 a 5 anos 10 13 5
De 6 a 10 anos 7 11 5
Maior que 10 anos 4 2 6
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- Outro ponto bastante relevante que merece destaque é o fato de existirem

poucos empreendimentos de pequeno e médio porte com mais de 10 anos de

atividade. Como pode ser visto na tabela anterior, apenas 8,6% dos

empreendimentos com até 100 leitos possuem mais de 10 anos de atividade.

Em contrapartida, em relação aos empreendimentos com mais de 100

leitos, esse número cresce para 31,6%. A primeira vista, esses números poderiam

sugerir que os empreendimentos de grande porte são mais lucrativos e mais

sustentáveis ao longo do tempo, economicamente falando. Entretanto, isso não foi

constatado durante as entrevistas. Muitos proprietários e gerentes de

empreendimentos com mais de 100 leitos salientaram estar muito desgostosos

com os atuais resultados econômicos da atividade.

Dois aspectos podem ajudar a explicar os números acima: Em primeiro

lugar, a explosão do número de pousadas familiares é um fenômeno que se

iniciou na década de 90. Portanto, boa parte destes empreendimentos não atingiu

os 10 anos de atividade. Em segundo lugar, pelo fato desses empreendimentos

serem de pequeno e médio porte, e possuírem administrações familiares, as

tomadas de decisões são muito rápidas. Quando os negócios começam a ter um

desempenho fraco ou até mesmo provocar prejuízos, seja por falta de capital de

giro, ou pelo desgosto provocado pelo fracasso da atividade, o fato é que a

tomada de decisão para se fechar o negócio ou até mesmo vender a propriedade

é muito rápida. Esse fenômeno não acontece em um grande empreendimento,

simplesmente pelo fato de ter sido investido muito dinheiro no negócio.

Em uma das perguntas do questionário, indagaram-se os empreendedores

a respeito dos principais motivos que os levaram a investir na atividade turística.

Estas respostas foram cruzadas com os dados referentes à existência ou não de

hospedagem no empreendimento e obteve-se a tabela a seguir.

MOTIVOS PARA INVESTIR EM
TURISMO

NÃO TEM
HOSPEDAGEM

ATÉ 30
LEITOS

DE 31 A 100
LEITOS

MAIS DE
100 LEITOS

Dificuldade com atividade primária 4 2 4 1
Motivação de ordem pessoal 4 7 14 8
Tornar a propriedade rentável 2 4 3 --
Oportunidade de negócio 18 6 7 1
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Agregar valor ao produto rural 3 -- -- --
Ter outra fonte de renda 14 6 3 2
Conhecimento da atividade turística 1 3 1 4
Potencial turístico da propriedade 3 2 3 --
Existe visita espontânea ao local 5 1 -- 2

Tabela 17 – Motivos para investir em turismo X Existência de hospedagem

Os números da tabela anterior permitem a separação dos empreendedores

em dois grupos distintos: aqueles que trabalham com hospedagem, daqueles que

trabalham apenas com a visitação de 1 dia.

Constatou-se que algumas características de ordem pessoal como o sonho

de ter seu próprio negócio, a mudança de estilo de vida, entre outras, é a principal

motivação para a abertura de empreendimentos com hospedagem. 34,5% dos

empreendedores que trabalham com hospedagem indicaram esse aspecto. Por

outro lado, apenas 7,4% dos empreendedores que trabalham com visitação de 1

dia assim o indicaram.

Notou-se também que quanto maior é o tamanho do empreendimento,

maior é a importância relativa dos aspectos pessoais na decisão de se investir em

turismo. Dos empreendimentos com até 30 leitos, esse item foi indicado por 22,6%

dos entrevistados. Esse número cresceu para 40,0% para as pousadas que

possuem de 30 a 100 leitos; e cresceu ainda mais, 44,4%, para os

empreendimentos com mais de 100 leitos.

Em contra-partida, os principais aspectos indicados pelos proprietários de

empreendimentos sem hospedagem estão relacionados a questões econômico-

financeiras. Para 59,2% dos proprietários de empreendimentos sem hospedagem,

as principais motivações para se iniciar a atividade turística foram a oportunidade

de negócio e ter outra fonte de renda.

Para se ter uma visualização mais clara dessas informações foi construído

o gráfico abaixo, com a distribuição percentual dos dados apresentados na tabela

anterior.
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Gráfico 7 – Motivos que levaram os proprietários a investir em
empreendimentos com e sem hospedagem

O gráfico deixa bastante evidente que o aspecto econômico é o fator

determinante na abertura de empreendimentos menores, que demandam menos

investimentos; enquanto que nos empreendimentos maiores, os aspectos

pessoais são os mais significativos.

Durante as visitas técnicas, vários proprietários de empreendimentos sem

hospedagem salientaram que seus sonhos ou planos para o futuro eram conseguir

montar uma pousada. Ficou bastante claro que o motivo que lhes impedia de

realizar esse sonho era a falta de dinheiro para investir.

Os aspectos relacionados ao turismo foram indicados praticamente na

mesma proporção pelos proprietários de empreendimentos com e sem

hospedagem, mas com uma diferença: os proprietários de empreendimentos com

hospedagem indicaram mais o item “conhecimento da atividade turística”,

enquanto que os proprietários de empreendimentos sem hospedagem salientaram

que “já existia visita espontânea à propriedade, mesmo antes de terem investido

no turismo”.

Uma análise mais acurada mostra que são situações bastante diferentes. O

grupo de proprietários que investiu em hospedagem foi atrás do conhecimento e

de informações sobre a atividade turística, ou seja, pode-se dizer que eles foram

“atrás dos turistas”. Já no outro grupo de proprietários, que não investiram em

hospedagem, foram os “turistas que correram atrás dos proprietários”.
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A seguir, foram cruzadas as respostas referentes às principais dificuldades

encontradas ao se iniciar a atividade turística, com a existência ou não de

hospedagem no empreendimento.

DIFICULDADES PARA INICIAR A
ATIVIDADE TURÍSTICA

NÃO TEM
HOSPEDAGEM

ATÉ 30
LEITOS

DE 31 A
100 LEITOS

MAIS DE
100 LEITOS

Não tiveram dificuldades 17 4 7 4
Divulgação 6 5 6 1
Concorrência 2 -- -- --
Necessidade de investimentos 13 14 7 3
Mão de obra desqualificada 3 2 4 3
Desconhecimento da atividade turística 5 2 4 1
Falta de apoio público 6 1 4 3
Burocracia na documentação 2 2 3 --

Tabela 18 – Principais dificuldades encontradas no início da atividade turística X
Existência ou não de hospedagem

Em relação aos números apresentados na tabela anterior, as seguintes

considerações podem ser feitas:

- Em empreendimentos menores, a falta de recursos foi considerada a principal

dificuldade para se iniciar as atividades.

Dos entrevistados que indicaram que a principal dificuldade foi a

necessidade de investimentos, 73,0% deles eram proprietários de

empreendimentos sem hospedagem ou pousadas que possuíam no máximo 30

leitos. Este fato deve estar correlacionado com o que foi explicado na tabulação

anterior: os pequenos proprietários estão interessados em ter uma outra fonte de

renda, mas não tem recursos para iniciar as atividades, como gostariam.

- Por outro lado, os proprietários de empreendimentos sem hospedagem

apresentaram menos dificuldades para iniciar as atividades. 31,5% dos

proprietários de empreendimentos sem hospedagem indicaram não ter

dificuldades, enquanto que apenas 18,7% dos proprietários de empreendimentos

com hospedagem assim o indicaram. O fato desses empreendimentos sem
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hospedagem serem mais simples e demandarem menores investimentos na sua

implantação tem facilitado a abertura dos negócios.

- Outro aspecto relacionado à questão econômica, é o problema da divulgação

dos empreendimentos. Essa dificuldade é muito mais sentida pelos proprietários

de empreendimentos de pequeno e médio porte, devido à escassez de recursos

para está finalidade. Este fato foi salientado pelos proprietários durante as

entrevistas. Em contra partida, os números da tabela anterior apontaram que

apenas 1 proprietário de empreendimento de grande porte indicou ter tido

dificuldade na divulgação dos negócios.

Foram cruzadas também as respostas referentes às principais dificuldades

encontradas no desenvolvimento da atividade turística, com a existência ou não

de hospedagem no empreendimento. Um dos objetivos desta tabulação foi

verificar se as dificuldades encontradas no início da atividade ainda persistiam.

DIFICULDADES ATUAIS NO
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

TURISTICA

NÃO TEM
HOSPEDAGEM

ATÉ 30
LEITOS

DE 31 A
100 LEITOS

MAIS DE 100
LEITOS

Não sentem dificuldades 8 4 2 --
Divulgação 10 10 10 1
Baixo poder aquisitivo do turista 5 -- 1 1
Baixa taxa de ocupação -- -- 3 1
Concorrência 6 1 1 2
Necessidade de investimentos 11 9 2 1
Mão de obra desqualificada 2 4 5 3
Falta de apoio público 2 2 4 2
Sazonalidade do turismo 7 -- 5 3

Tabela 19 – Principais dificuldades encontradas no desenvolvimento da atividade
turística X  Existência de hospedagem

Alguns dos problemas encontrados no inicio da atividade não foram

indicados no momento atual, como por exemplo, o desconhecimento da atividade

turística e a burocracia na documentação. São problemas bastante característicos

do início da atividade turística.
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Por outro lado, alguns problemas que não foram sentidos no começo, são

relevantes no atual momento, como por exemplo, o baixo poder aquisitivo do

turista, a baixa taxa de ocupação e a sazonalidade da atividade turística. Essas

diferenças serão analisadas com maior riqueza de detalhes mais adiante.

Os números da tabela acima corroboram o que já foi salientado

anteriormente: os empreendimentos de pequeno e médio porte possuem maiores

dificuldades na divulgação de seus empreendimentos. Dos 31 empreendedores

que indicaram esse item, apenas 1 (3,2%) possui um hotel com mais de 100 leitos.

Este fato está atrelado à capacidade econômica do investidor. Identificou-se

que para os proprietários de empreendimentos menores, as dificuldades

econômicas limitam muitas vezes o bom desenvolvimento da atividade. Dos

entrevistados que indicaram que a principal dificuldade continua sendo a

necessidade de investimentos, 87,0% deles eram proprietários de

empreendimentos sem hospedagem ou pousadas que possuíam no máximo 30

leitos.

O problema da mão de obra desqualificada foi salientado tanto no inicio da

atividade, como no momento atual; e mostrou-se ser uma dificuldade encontrada

tanto nos empreendimentos de pequeno, como de médio e grande porte.

Esse problema está intimamente relacionado com a localização destes

empreendimentos, ou seja, por estarem no meio rural. Durante as entrevistas com

os donos de pousadas, constatou-se que basicamente são duas as causas deste

problema: uma de ordem técnica e outra de ordem cultural.

O problema de ordem técnica está relacionado ao fato das populações das

cidades interioranas não estarem qualificadas para o trabalho no setor de turismo.

Essa atividade é relativamente nova no meio rural e as pessoas não estão

preparadas para exercê-la.

O problema cultural está relacionado ao fato de que em muitos dos

municípios visitados ainda está preservado o estilo “caipira” de viver. As pessoas

vivem mais tranqüilas, todos se conhecem, e a vida parece andar de forma mais

lenta, sem o estresse das cidades grandes. Como a grande maioria dos

proprietários de pousadas é “gente da cidade grande”, há um conflito cultural. Eles



80

querem ou imaginam que os empregados contratados possam trabalhar no

mesmo ritmo “agitado” de trabalho que eles já estão acostumados. O que acaba

acontecendo, é que os dois lados, tanto proprietários como empregados, ficam

insatisfeitos uns com os outros.

6.3.6 - Motivos para investir na atividade turística

Foi pedido aos entrevistados que indicassem quais foram os principais

motivos que os levaram a investir na atividade turística. Como alguns proprietários

indicaram mais de um motivo, as respostas foram divididas em 2 grupos: motivo

principal e motivo secundário.

Por ter sido feita uma pergunta aberta, obtiveram-se diversas respostas

diferentes. Entretanto, notou-se que essas respostas podiam ser reagrupadas em

3 grupos principais, pois apresentavam conteúdos bastante semelhantes. Juntos

esses itens representam 98,0% das indicações de principal motivo para se investir

em turismo. São eles:

- Aspectos pessoais (em destaque azul no quadro a seguir)Æ Foram classificadas

como motivação de ordem pessoal, respostas como: ter mais pessoas para

conversar, gosto de recepcionar pessoas, gosto do que faço, mudança de estilo

de vida (sair da cidade para morar no campo), gosto de desafios, sonho pessoal,

ou seja, aspectos de interesse pessoal. Estes aspectos foram indicados por 23,3%

dos entrevistados, como motivo principal para se investir em turismo.

- Aspectos econômicos (em destaque amarelo no quadro a seguir)Æ Neste grupo

foram colocadas as respostas que direta ou indiretamente possuem alguma

relação com aspectos econômicos da propriedade ou do empreendedor.

Respostas como: dificuldade com a atividade primária, tornar a propriedade

rentável, oportunidade de negócio, receber dinheiro à vista, agregar valor ao

produto rural, e ter outra fonte de renda. Estes foram os itens mais ressaltados

pelos proprietários. Mais da metade dos entrevistados, 53,3%, indicaram um

desses aspectos como o principal motivo para se investir em turismo.
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- Aspectos relacionados ao turismo (em destaque verde no quadro a seguir)Æ
Foram classificados nesta categoria os seguintes itens: crescimento do turismo na

região, conhecimento da atividade turística, potencial turístico da propriedade,

existência de visita espontânea ao local, e carência de oferta turística no local.

Estes aspectos representam juntos 21,3% das indicações de principal motivo para

se investir em turismo.

O quadro a seguir ilustra a opinião dos entrevistados a respeito dos motivos

que os levaram a investir na atividade turística.

Nº DE EMPREENDIMENTOSMOTIVOS PARA INVESTIR EM
TURISMO

 MOTIVO
PRINCIPAL

 MOTIVO
SECUNDÁRIO

TOTAL

Motivação de ordem pessoal  35. 10 45
Dificuldade com atividade primária  11. 2 13
Tornar a propriedade rentável   9 . 8 17
Oportunidade de negócio  30. 20 50
Receber dinheiro a vista   2 . 1 3
Agregar valor ao produto rural   3 . -- 3
Ter outra fonte de renda  25. 18 43
Crescimento do turismo na região   5 . 6 11
Conhecimento da atividade turística   9 . -- 9
Potencial turístico da propriedade   8 . 4 12
Existe visita espontânea ao local   8 . 2 10
Carência de oferta turística local   2 . 1 3
Outros 3 -- 3
Total 150 72 222

Quadro 7-  Motivos para investir em turismo

Praticamente metade dos entrevistados (48,0%) também declarou um

motivo secundário que os fez investir em turismo. Analisando estas respostas,

notou-se que a distribuição percentual é bastante semelhante à obtida na

distribuição dos motivos principais. Dos 72 entrevistados que responderam esta
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pergunta, 49 deles (68,0%) indicaram itens relacionados aos aspectos

econômicos, 13 deles (18,1%) salientaram algumas características relacionadas

ao turismo, e 10 deles (13,9%) declararam que os aspectos pessoais foram

também importantes.

Portanto, fica bastante evidente que os itens relacionados aos aspectos

econômicos da propriedade ou do empreendedor são os principais motivos que

levam os proprietários a investirem na atividade turística.

Foram cruzadas as informações da tabela anterior com os diferentes tipos

de modalidade turística. O objetivo desta tabulação foi verificar uma possível

diferença de motivação entre proprietários de diferentes modalidades turísticas.

Os resultados desta tabulação estão apresentados na tabela a seguir.

MOTIVOS QUE LEVARAM OS
PROPRIETÁRIOS A INVESTIREM NA

ATIVIDADE TURÍSTICA

 MODALIDADE TURÍSTICA

ASPECTOS
PESSOAIS

ASPECTOS
ECONOMICOS

ASPECTOS
RELACIONADOS

AO TURISMO
Turismo Rural sem hosp.   2 .  16.   3 .
Turismo Rural com hosp.   4 .   6 .   2 .
Ecoturismo/aventura sem hosp.   1 .   6 .   4 .
Ecoturismo/aventura com hosp.   1 .   2 .   5 .
Pousadas de lazer e descanso  13.  18.   7 .
Hotéis fazenda   3 .   1 .   5 .
Fazendas de locação   2 .   6 .   1 .
Fazendas de cavalgada   2 .   2 .   -- .
Turismo educacional   1 .   4 .   1 .
Fabricantes de cachaça   -- .   7 .   2 .
Eventos e turismo de negócio   1 .   6 .   1 .
Spas   1 .   2 .   -- .
Acampamentos   1 .   -- .   1 .
Restaurantes rurais   1 .   4 .   -- .
Pousadas/ terapias alternativas   2 .   -- .   -- .

Tabela 20 - Motivos para se investir na atividade turística X Modalidade turística

Os números expostos acima sugerem que se façam as seguintes

considerações:
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- Notou-se uma diferença entre os proprietários de empreendimentos de turismo

rural e de ecoturismo / turismo de aventura.

Os empreendedores do turismo rural mostraram-se muito mais motivados

pelos aspectos econômicos. Praticamente 2/3 deles (66,7%) indicaram esses

aspectos. Por outro lado, para os empreendedores do ecoturismo / turismo de

aventura houve um equilíbrio entre os aspectos relacionados ao turismo e a

questões econômicas. 47,4% deles indicaram os aspectos relacionados ao

turismo, e 42,1% indicaram itens relacionados às questões econômicas.

Essa diferença pode ser explicada principalmente pelo fato de muitos

desses empreendimentos classificados na modalidade de ecoturismo / turismo de

aventura estarem localizados em cidades nas quais a atividade turística já vem

sendo desenvolvida há algum tempo, como por exemplo, a cidade de Brotas, e as

cidades que formam os Circuito das Águas.

Em muitos dos empreendimentos visitados já havia visitação turística bem

antes dos proprietários terem pensando em investir nesse setor. Além disso, o

atrativo natural do ecoturismo / turismo de aventura como por exemplo, uma

cachoeira ou corredeira de um rio, por si só já é capaz de atrair turistas. Em

contrapartida, uma plantação de uva, muitas vezes atrativo do turismo rural, é algo

bastante comum, é precisa ser diferenciada para que se torne um atrativo turístico.

- Um ponto de semelhança entre o turismo rural e o ecoturismo / turismo de

aventura é o fato dos proprietários de empreendimentos com hospedagem

mostrarem-se muito menos motivados por aspectos econômicos.

Esses itens foram indicados por 76,2% dos proprietários de

empreendimentos de turismo rural sem hospedagem, caindo para 50,0% no caso

dos empreendimentos com hospedagem. Na modalidade de ecoturismo / turismo

de aventura, o índice foi de 54,5% nos empreendimentos sem hospedagem,

caindo para 25,0% no caso dos empreendimentos com hospedagem. Como já foi

salientado anteriormente, isso deve estar relacionado ao fato de que o “Brasileiro”

tem o sonho, ou acredita que construir uma pousada no campo é a solução para

conseguir uma vida mais tranqüila e sossegada, longe do estresse urbano.
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- Confirmando ainda mais essa hipótese, os dados da tabela indicam que os

proprietários de empreendimentos classificados na modalidade de pousadas de

lazer e descanso foram os que mais indicaram os aspectos pessoais como

principais motivos que os levaram a investir na atividade turística. 34,2% deles

indicaram esse aspecto.

- Outro ponto bastante interessante, é que os proprietários de empreendimentos

de turismo rural com hospedagem se aproximam muito mais das características

dos proprietários de pousadas de lazer e descanso, do que dos empreendedores

de turismo rural sem hospedagem.  Isso fica bastante evidente no gráfico

apresentado a seguir, no qual está expresso a distribuição percentual dos

números apresentados na tabela anterior.
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Gráfico 8 – Principais motivos que levaram os proprietários a investirem no turismo
rural e em pousadas de lazer e descanso

- É bastante significativa a diferença entre os proprietários de hotéis-fazenda, e os

empreendedores que estão direcionados para o turismo de negócios e eventos.

Dos 9 empreendedores de hotéis-fazenda, apenas 1 (11,1%) indicou os aspectos

econômicos como principal motivo para investir em turismo. Por outro lado, dos 8

empreendedores que trabalham com o turismo de negócios e eventos, 6 deles

(75,0%) indicaram esse aspecto.
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Essa diferença se deve ao fato de que os empreendimentos direcionados

para o turismo negócios são muito mais recentes. Todos os 6 empreendedores

que indicaram que investiram em turismo por motivos econômicos, estão nessa

atividade há menos de 5 anos. Por outro lado, como já salientado anteriormente,

os hotéis-fazenda são empreendimentos muito mais antigos. Portanto a

mentalidade e o perfil dos investidores em cada uma dessas modalidades

turísticas é bastante diferente.

Foram cruzadas as respostas referentes aos motivos para se investir na

atividade turística, com o fato de existir ou não atividade primária na propriedade.

O objetivo dessa tabulação foi tentar identificar possíveis diferenças entre

os proprietários de empreendimentos eminentemente turísticos, daqueles que

possuem algum tipo de atividade primária em suas propriedades.

MOTIVOS PARA INVESTIR EM
TURISMO

PROPRIEDADES
SEM ATIVIDADE

PRIMÁRIA

PROPRIEDADES
COM ATIVIDADE

PRIMÁRIA
Dificuldade com atividade primária   3 . 8
Motivação de ordem pessoal  18.  17.
Tornar a propriedade rentável 4 5
Oportunidade de negócio 11 19
Receber dinheiro a vista -- 2
Crescimento do turismo na região 3 2
Agregar valor ao produto rural -- 3
Ter outra fonte de renda 6 19
Conhecimento da atividade turística 6 3
Potencial turístico da propriedade --   8 .
Existe visita espontânea ao local 3 5
Carência de oferta turística local 2 --
Outros -- 3

Tabela 21 – Motivos para se investir em turismo X Existência de atividade primária

Na análise desta tabela, alguns aspectos chamam a atenção:

- Os proprietários de empreendimentos com atividade primária apresentaram uma

seqüência de motivos bastante interligados, descritos a seguir:
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 - dificuldade da atividade primária

- ter uma outra fonte de renda

- existe visita espontânea ao local

- potencial turístico da propriedade

- oportunidade de negócio

- agregar valor ao produto rural

Pode-se dizer que a seqüência de motivos, exatamente na ordem

apresentada acima, explica exatamente o porquê de muitos proprietários rurais

tomarem a decisão de investir na atividade turística.

Devido aos baixos retornos econômicos da agricultura e da pecuária nas

pequenas e médias propriedades, muitos proprietários rurais necessitam de uma

outra fonte de renda para manter a propriedade e pagar suas despesas pessoas.

Percebem que existe uma visita espontânea ao local e que suas propriedades

possuem um atrativo turístico, seja uma cachoeira ou a própria produção rural.

Vêem nesse demanda turística uma nova oportunidade de negócios ou uma forma

de agregar valor ao produto rural.

Essa seqüência de motivos é característica das propriedades produtivas.

Prova disso é que esses 6 itens foram indicados por 65,9% dos proprietários com

atividade primária, enquanto que esses mesmos itens foram indicados por 41,1%

dos empreendimentos que não possuem nenhuma atividade primária.

Essa diferença percentual reforça a idéia de que realmente muitos

pequenos produtores rurais estão buscando novas alternativas de renda além das

suas tradicionais atividades agro-pecuárias que passam por dificuldades

econômicas atualmente.

- Outro aspecto que corrobora o fato exposto acima é a constatação de que 3

proprietários (marcados em amarelo na tabela anterior) simplesmente

abandonaram as suas atividades primárias em função das dificuldades

encontradas neste setor, e passaram a investir apenas na atividade turística.

Identificou-se que esses 3 proprietários construíram empreendimentos

classificados como pousadas de lazer e descanso. Um deles declarou que a
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lucratividade da pousada está acima do que esperava, enquanto que os outros

dois declararam o contrário.

- Percentualmente os “motivos de ordem pessoal” foram muito mais ressaltados

pelos proprietários de empreendimentos sem atividade primária (32,1%), contra

18,1% dos proprietários que trabalham com alguma atividade primária.

Esses números reforçam o que foi salientado anteriormente: muitos

empreendimentos eminentemente turísticos foram construídos por pessoas que

sempre viveram nas cidades. Algumas possuíam propriedades no campo

(segundas residências) e devido ao fato de existirem alguns atrativos diferenciais

na região, ou até mesmo na propriedade, resolveram conciliar três aspectos

distintos: o desejo de ser donos de seu próprio negócio, a possibilidade de ter uma

vida mais “tranqüila”, longe do estresse urbano, e a oportunidade de ganhar

dinheiro nessa nova atividade.

Fato bastante interessante identificado nas visitas técnicas foi que muitos

proprietários de empreendimentos sem hospedage acreditam que ser dono de

uma pousada é algo que pode atender esses três quesitos. Eles demonstraram ter

o sonho de abrir uma pousada. Só não o fizeram ainda por falta de recursos

econômicos.

Continuando a análise da tabela anterior, referente aos motivos de ordem

pessoal, foi feita uma outra tabulação de dados para identificar se havia uma

diferença entre os proprietários de empreendimentos com e sem atividade

primária (identificados em azul na tabela 20). A diferença foi bastante significativa,

conforme demonstrado pelos dados apresentados a seguir.

INICIARAM A ATIVIDADE TURÍSTICA POR
MOTIVOS DE ORDEM PESSOAL (DESTACADOS

EM AZUL NA TABELA 20)

MODALIDADE TURÍSTICA

PROPRIEDADES SEM
ATIVIDADE PRIMÁRIA

PROPRIEDADES COM
ATIVIDADE PRIMÁRIA

Turismo Rural sem hosp.   2 .
Turismo Rural com hosp.   1 .   3 .
Ecoturismo/aventura sem hosp.   1 .
Ecoturismo/aventura com hosp.   1 .
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Pousadas de lazer e descanso  11.   2 .
Hotéis fazenda   2 .   1 .
Fazendas de locação   2 .
Fazendas de cavalgada   2 .
Turismo educacional   1 .
Fabricantes de cachaça
Eventos e turismo de negócio   1 .
Spas   1 .
Acampamentos   1 .
Restaurantes rurais   1 .
Pousadas/ terapias alternativas   1 .   1 .

Tabela 22 – Empreendedores que iniciaram a atividade turística por motivos de
ordem pessoal X Modalidade turística

Dos 18 proprietários de empreendimentos sem atividade primária, e que

declararam ter investido em turismo por motivos pessoais, 11 deles (61,1%)

construíram pousadas de lazer e descanso. Houve um enfoque muito grande

nesta modalidade turística.

Por outro lado, ao analisar os proprietários de empreendimentos com

atividade primária, e que também investiram no turismo por motivos pessoais,

percebe-se que os investimentos foram diversificados nas várias modalidades

turísticas. Não foi verificado enfoque em apenas uma determinada modalidade

turística.

Embora todos esses proprietários tenham salientado que investiram na

atividade turística por motivos pessoais, acredita-se que os motivos específicos

sejam bastante diferentes.

No caso dos empreendimentos sem atividade primária, o perfil do investidor

é do cidadão urbano, muitas vezes proprietário de residências secundárias

localizadas no meio rural, cansado do estresse urbano, e que sonha em ter uma

pousada. Portanto, o motivo que o leva a investir no turismo é poder fugir das

grandes cidades, para ter mais qualidade de vida.

Ao analisar os proprietários de empreendimentos com atividade primária,

percebeu-se que boa parte deles já vivia no campo, e muitas vezes dependiam da

atividade primária para suas subsistências. Eles não resolveram investir no

turismo porque querem “fugir” de algum lugar. Esta decisão está muito mais
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relacionada às seguintes respostas comentadas durante as entrevistas: gosto de

recepcionar pessoas, gosto de ter pessoas para conversar, gosto do que faço. A

impressão que se tem é que esses empreendedores estão muito mais

identificados com a atividade turística, do que os proprietários de pousadas que

nunca haviam morado no campo.

Além das diferenças pessoais salientadas acima, outro aspecto também

influi nos resultados apresentados na tabela anterior. O fato de não existir

nenhuma atividade primária ou beleza natural como cachoeiras e corredeiras,

restringe as possibilidades do empreendedor de investir em diferentes

modalidades turísticas. Seus negócios ficam limitados aos tradicionais

empreendimentos turísticos, representados principalmente pelas pousadas de

lazer e descanso.

Chegou-se a esta conclusão ao se analisar quem são os 8 empreendedores

(destacados em verde na tabela 20) que declararam que o potencial turístico de

suas propriedades foi o principal motivo que os levou a investir no turismo. Eles

investiram em diferentes modalidades turísticas, entre elas, no turismo rural, no

ecoturismo / turismo de aventura, sendo que apenas 1 empreendedor construiu

uma pousada de lazer e descanso.

Foram cruzadas as respostas referentes aos motivos para se investir na

atividade turística, com o valor investido. O objetivo desta tabulação foi verificar de

que forma os aspectos econômicos influenciam nos motivos para se investir na

atividade turística.

Estes dados estão apresentados na tabela a seguir.

VALOR INVESTIDO NA ATIVIDADE TURÍSTICAMOTIVOS PARA SE INVESTIR EM
TURISMO Menos

de 20
mil

De 21
a 50
mil

De 51
a 100
mil

De 101
a 200
mil

De 201
a 500
mil

Mais de
501 mil

Motivação de ordem pessoal 1 4 5 6 8
Dificuldade com atividade primária 1 2 2 1
Oportunidade de negócio 2 6 5 1 2 2
Agregar valor ao produto rural 1 1
Ter outra fonte de renda 8 4 1 1 3 1
Tornar a propriedade rentável   3 .   2 .   1 .   2 .
Receber dinheiro a vista 2
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Potencial turístico da propriedade 1 2 3 1
Crescimento do turismo na região 1 1
Conhecimento da atividade turística 1 2 2
Existe visita espontânea ao local 2 1 1
Carência de oferta turística local 1 1
Outros 1

Tabela 23- Motivos para se investir em turismo X Valor investido

Os dados da tabela sugerem dois perfis de investidores:

 - Aqueles que procuram uma outra fonte de renda Æ Geralmente são

proprietários que não estão satisfeitos com a atividade primária, não possuem

muitos recursos para investir, necessitam de uma outra fonte de renda, percebem

que a propriedade tem potencial turístico, e que o turismo pode ser um bom

negócio, agregando valor ao seu produto. A maioria deles acaba investindo em

empreendimentos de pequeno porte, até 100 mil reais, exatamente por não terem

muitos recursos econômicos. Da tabela anterior, dos 51 empreendedores que

indicaram os itens acima, 39 deles (76,5%) investiram menos de 100 mil reais na

atividade turística.

- Aqueles que tem um objetivo pessoal Æ Geralmente são empreendedores

urbanos que possuem uma propriedade rural e que pretendem conciliar seus

sonhos pessoais (como ser dono do seu próprio negócio ou morar no campo),

com algum ganho monetário através do turismo. A maioria deles não tem

problemas financeiros e acabam investindo em empreendimentos de médio e

grande porte.  Da tabela acima, dos que indicaram como principal motivo para

investir em turismo, a “motivação de ordem pessoal”, 82,6% deles investiram mais

de 100 mil reais.

A divisão feita acima está muito atrelada aos aspectos econômico-

financeiros dos empreendedores. Para se ter uma melhor visualização da

diferença que existe entre os que investiram menos de 100 mil, e os que

investiram mais de 100 mil reais, a seguir está exposto um gráfico com a
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distribuição percentual destes grupos, conforme os motivos que os levaram a

investir na atividade turística.
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Gráfico 9 - Motivos para se investir em turismo X Valor investido
Fica bastante evidente que os proprietários de pequenos empreendimentos

(com investimentos menores que 100 mil reais) estão em busca de uma outra

fonte de renda. Estão investindo muito mais por necessidade, do que por desejo,

ou vontade de ter seu próprio negócio. Dos que investiram menos de 100 mil

reais, 70,4% deles foram motivados por algum aspecto relacionado à questões

econômicas.

Na tabulação anterior, um aspecto que chamou a atenção foi a identificação

dos empreendedores que responderam que o principal motivo que os levou a

investir na atividade turística foi a possibilidade de tornar a propriedade rentável.

Apesar dessa resposta estar atrelada a aspectos econômicos, os números

da tabela apontam que esses proprietários aproximam-se muito mais do perfil dos

investidores movidos por aspectos pessoais, que geralmente investem mais de

100 mil reais. Dos 8 empreendedores que indicaram este motivo, 5 deles (62,5%)

investiram mais de 100 mil reais na atividade turística.

Para explicar esse fato, identificou-se em quais modalidades turísticas estes

empreendimentos foram classificados. Constatou-se que 5 foram classificados

como pousadas de lazer e descanso, 2 trabalham com turismo de negócios e

eventos e o outro especializou-se no turismo educacional.  Isso mostra que esses

empreendedores possuem o perfil do investidor que sempre morou nos grandes

centros urbanos, possui uma residência secundária (chácara ou fazenda)
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localizada no campo, e que resolveu investir na construção de empreendimentos

hoteleiros.

Exatamente pelo fato de terem uma segunda residência, que na maioria

dos casos não gerava lucro, esses investidores visualizaram na atividade turística

uma possibilidade de tornar essa propriedade rentável. Como boa parte deles não

possui dificuldades econômicas, geralmente investem em empreendimentos de

médio e grande porte, acima de 100 mil reais.

6.3.7 - Principais dificuldades encontradas na abertura do
empreendimento turístico

Durante as visitas técnicas, foi solicitado aos entrevistados que indicassem

as principais dificuldades encontradas na abertura de seus negócios. Além de

poder identificar as dificuldades, o objetivo desta tabulação foi poder identificar se

os empreendedores das diversas modalidades turísticas haviam sentido as

mesmas dificuldades ou não.

Como alguns proprietários indicaram mais de uma dificuldade, as respostas

foram divididas em 2 grupos: dificuldade principal e dificuldade secundária,

expostas no quadro a seguir.

Nº DE EMPREENDIMENTOSDIFICULDADES ENCONTRADAS NA
ABERTURA DO EMPREENDIMENTO DIFICULDADE

PRINCIPAL
DIFICULDADE
SECUNDÁRIA

TOTAL

Não tiveram dificuldades 32 32
Divulgação  18. 6 24
Concorrência 2 1 3
Necessidade de investimentos  37. 9 46
Mão de obra desqualificada  12.  12.  24.
Desconhecimento da atividade turística 12 2 14
Falta de apoio público 14 6 20
Falta de financiamento 1 6 7
Exigência dos turistas por qualidade 1 1
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Sazonalidade do turismo 2 2
Estrutura física inadequada 1 1
Falta de telefone na região 1 1
Falta de parcerias no setor hoteleiro 3 2 5
Burocracia na documentação 7 7
Mudar a imagem do hotel 1 1
Má conservação das estradas 3 3
Turistas não queriam pagar pelas visitas 2 2
Falta de tempo 1 1

Quadro 8 - Principais dificuldades encontradas na abertura do empreendimento

Os números da tabela indicam que 32 empreendedores, ou seja, 21,3% dos

proprietários entrevistados não sentiram nenhuma dificuldade para iniciar a

atividade turística. Na identificação desses empreendedores, constatou-se que

percentualmente, os proprietários de pousadas de lazer e descanso apresentaram

muito mais dificuldades que os de turismo rural.

Apenas 7,9% dos proprietários de pousadas de lazer e descanso

declararam não ter tido dificuldades na abertura de seus negócios, enquanto que

27,3% dos proprietários de turismo rural assim o declararam. Esse fato se explica

pela complexidade estrutural de cada empreendimento, e até mesmo pelo

montante investido, e não apenas pelo tipo de modalidade turística.

O problema mais comentado pelos proprietários foi a necessidade de

investimentos. Aproximadamente ¼ dos entrevistados (24,6%) manifestaram essa

dificuldade. Esse aspecto deve estar relacionado ao fato de que muitos

empreendedores partiram para a atividade turística em busca de novas fontes de

renda, justamente por estarem tendo dificuldades econômicos com a atividade

primária. Portanto, as limitações econômicas foram muito sentidas por estes

proprietários, que precisavam de dinheiro para começar a nova atividade, e

conseqüentemente, acabaram investindo em empreendimentos de pequeno porte.

Ao identificar qual o foi o valor investido pelos proprietários, que afirmaram

ter tido necessidade de investimentos ao iniciar a atividade turística (indicados em

verde na tabela anterior), constatou-se que dos 37 empreendedores, 20 deles

(54,0%) investiram menos de 100 mil reais, 8 (21,6%) investiram mais de 100 mil



94

reais, e 9 não responderam essa pergunta sobre o valor investido. Estes números

reforçam a idéia de que estes empreendedores tiveram seus investimentos

limitados pela falta de dinheiro.

A segunda dificuldade mais ressaltada foi a questão da divulgação do

empreendimento. Identificou-se que nenhum dos 18 empreendedores (indicados

em azul na tabela anterior) investiu na modalidade de ecoturismo / turismo de

aventura. Entretanto, isso não significa dizer que os empreendimentos

classificados nesta modalidade turística sejam mais fáceis de serem divulgados.

Isto está muito mais relacionado ao fato da maioria dos empreendimentos

classificados nesta atividade estarem localizados em cidades com turismo bem

desenvolvido, como o caso da cidade de Brotas. Muitos proprietários dessa cidade

informaram que recebiam visitas espontâneas em suas propriedades mesmo

antes de investirem no turismo, e talvez por isso não tenham tido dificuldades para

divulgar suas atividades.

Analisando detalhadamente as dificuldades apresentadas, percebeu-se que

poderiam ser agrupadas de acordo com suas características, conforme

apresentado a seguir.

- Problemas estruturais que afetam o desenvolvimento da atividade Æ Foram

classificadas nesse grupo as respostas relacionadas aos aspectos básicos para

que a atividade turística possa ser iniciada, como por exemplo: a estrutura física

do empreendimento e a qualificação profissional. Exatamente 1/3 dos

entrevistados (33,3%) indicaram um dos seguintes itens como a principal

dificuldade encontrada para iniciar a atividade turística:

-Necessidade de investimentos

-Mão de obra desqualificada

-Falta de financiamento

- Problemas relacionados diretamente à atividade turística que afetam a

viabilidade econômica do negócio Æ 26,0% dos proprietários indicaram um dos
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seguintes itens como a principal dificuldade encontrada para iniciar a atividade

turística:

-Divulgação

-Concorrência

-Sazonalidade do turismo

-Desconhecimento da atividade turística

-Falta de parcerias no setor hoteleiro

-Turistas não queriam pagar pelas visitas

- Problemas relacionados à infraestrutura da cidade local Æ  Esses tipos de

dificuldades foram as menos salientadas. 16,7% dos entrevistados indicaram um

dos seguintes itens:

-Burocracia para conseguir a documentação para iniciar a atividade

-Falta de apoio público

-Má conservação das estradas

-Falta de telefone na região

Na análise da segunda principal dificuldade, percentualmente os itens que

chamam mais a atenção são a “desqualificação da mão de obra” e a “falta de

financiamentos no setor turístico”.

O problema da mão de obra desqualificada foi muito mais salientado pelos

proprietários de empreendimentos com hospedagem. Dos 24 empreendedores

que destacaram esse problema (indicados em amarelo na tabela anterior), 20

deles possuem empreendimentos com hospedagem, e 4 sem hospedagem.

Como ao todo são 94 empreendimentos com hospedagem, isso significa

dizer que 21,3% desses proprietários reclamaram da mão de obra desqualificada.

Em contra partida, apenas 7,1% dos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem reclamaram desse item. Essa explicação resume-se ao fato dos

empreendimentos sem hospedagem serem mais simples, e geralmente serem
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administrados pelos próprios donos, não necessitando de muitos funcionários.

Isso não acontece nos empreendimentos com hospedagem que demandam mais

funcionários.

 O problema da mão de obra é bastante sério. Além da desqualificação do

trabalhador do campo para a nova atividade, esse novo trabalho implica em

mudanças culturais. Alguns proprietários de pousadas no Município de Joanópolis

salientaram que eles têm empregos a oferecer à população, mas não tem quem

aceite, pois a maioria das pessoas não quer trabalhar aos sábados e domingos,

exigência da atividade turística. Esse fato evidencia a complexidade da atividade

turística, característica que na maioria das vezes não foi avaliada pelos

investidores.

6.3.8 - Principais dificuldades encontradas atualmente no
empreendimento turístico

Foi solicitado aos proprietários que indicassem as principais dificuldades

enfrentadas atualmente no desenvolvimento da atividade turística. Além de poder

identificar os principais problemas enfrentados pelos empreendedores, este

questionamento permitiu verificar se as dificuldades encontradas no início da

atividade persistiam com o passar do tempo.

Como alguns proprietários indicaram mais de uma dificuldade, as respostas

foram divididas em 2 grupos: dificuldade principal e dificuldade secundária,

apresentadas no quadro a seguir:

Nº DE EMPREENDIMENTOSDIFICULDADES ENCONTRADAS
ATUALMENTE NA ATIVIDADE

TURÍSTICA
DIFICULDADE

PRINCIPAL
DIFICULDADE
SECUNDÁRIA

TOTAL

Não tiveram dificuldades 15 -- 15
Divulgação 31 11 42
Baixo poder aquisitivo do turista 7 3 10
Baixa taxa de ocupação 4 1 5
Concorrência 10 2 12
Necessidade de investimentos 23 6 29
Mão de obra desqualificada 14 7 21
Falta de apoio público 10 6 16
Falta de financiamento 1 -- 1
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Sazonalidade do turismo 15 3 18
Baixo retorno econômico 4 -- 4
Falta de telefone na região 5 2 7
Falta de parcerias no setor hoteleiro 3 1 4
Burocracia na documentação 1 1 2
Turista não está interessado em cultura 1 -- 1
Má conservação das estradas 2 3 5
Falta de tempo 1 2 3
Compra de insumos para a pousada 1 1
Poluição dos rios 1 1
Sinalização turística 1 1

Quadro 9 - Principais dificuldades encontradas atualmente no
desenvolvimento da atividade turística

Utilizando a mesma divisão feita anteriormente, as principais dificuldades

enfrentadas atualmente no desenvolvimento da atividade turística foram divididas

nos seguintes grupos:

- Problemas estruturais que afetam o desenvolvimento da atividade Æ As

respostas a seguir foram dadas por 25,3% dos entrevistados.

-Necessidade de investimentos

-Mão de obra desqualificada

-Falta de financiamento

- Problemas relacionados diretamente à atividade turística que afetam a

viabilidade econômica do negócio Æ Além das dificuldades já enfrentadas no

inicio da atividade, outras apareceram, ou ficaram mais evidentes no atual

momento de desenvolvimento da atividade turística. As seguintes dificuldades

foram ressaltadas por 49,3% dos proprietários:

-Divulgação

-Baixo poder aquisitivo do turista

-Baixa taxa de ocupação

-Concorrência

-Sazonalidade do turismo
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-Baixo retorno econômico

-Falta de parcerias no setor hoteleiro

- Problemas relacionados à infraestrutura da cidade local Æ  Esses tipos de

dificuldades foram as menos salientadas; 13,3% dos entrevistados indicaram um

dos seguintes itens:

-Burocracia para conseguir a documentação para a atividade

-Falta de apoio público

-Má conservação das estradas

-Falta de telefone na região

-Má sinalização turística

-Compra de insumos para a pousada

Ao todo, essas dificuldades foram indicadas por 87,9% dos entrevistados

(na sua primeira indicação), sendo uma boa referência para um estudo mais

aprofundado das dificuldades encontradas nos empreendimentos turísticos.

O gráfico a seguir mostra a diferença entre as dificuldades sentidas no

começo da atividade e no atual momento.
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Gráfico 10 – Dificuldades sentidas pelos empreendedores
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Analisando-se a figura anterior, percebe-se que no início da atividade os

aspectos estruturais são mais significativos do que os problemas relacionados ao

turismo. Esse fato já era esperado, pois no início da atividade, há maior

necessidade de investimentos, e existe a necessidade de treinamento da mão de

obra para trabalhar na nova atividade.

Com o passar do tempo, este quadro se inverte, e os problemas

relacionados à atividade turística são os mais significativos, sendo indicados por

praticamente metade dos entrevistados.

Analisando mais detalhadamente o quadro e o gráfico anteriores, as

seguintes considerações podem ser feitas:

- A maior dificuldade encontrada atualmente pelos empreendedores é a

divulgação do seu negócio. Praticamente 1/5 dos entrevistados (20,1%) indicaram

esse item.

Durante as visitas técnicas percebeu-se que a maioria dos entrevistados

não conseguia identificar o seu público alvo, e mesmo aqueles que tinham um

nicho de mercado definido, muitas vezes não sabiam como atingi-lo.

Não existem planos de marketing na maioria dos empreendimentos. Os

proprietários vivem uma ilusão de que “basta se abrir uma pousada para que o

turista apareça”. O grande problema é que a má divulgação do empreendimento

reflete-se diretamente na baixa taxa de ocupação, e no baixo retorno econômico

da atividade.

- Ainda em relação à divulgação, constatou-se que dos 31 proprietários que

indicaram esse item, apenas 2 possuem empreendimentos que foram

classificados na modalidade de ecoturismo / turismo de aventura, nenhum foi

classificado como hotel-fazenda, e também nenhum foi classificado como fazenda

de cavalgada.

A explicação desses resultados é bem diferente para cada uma das

modalidades. No que se refere ao ecoturismo / turismo de aventura, esse

resultado se deve ao fato das cidades como Brotas e Socorro estarem bastante

desenvolvidas neste tipo de atividade. Em função disso, os empreendedores não
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precisam fazer esforços individuais para divulgar seus empreendimentos. Esse

aspecto é bastante significativo, e ressalta a importância do desenvolvimento do

regional da atividade turística.

Em relação aos hotéis-fazenda, talvez seus proprietários não sintam

dificuldades na divulgação de seus negócios, pois investem muito em

propagandas, principalmente jornais, revistas e guias turísticos. São

empreendimentos de grande porte e que possuem verbas destinadas para a

propaganda.

E no que se refere às fazendas de cavalgada, por se tratar de uma

atividade relativamente nova, tem atraído muitas pessoas apaixonadas por

cavalos e cavalgadas, facilitando a divulgação dos empreendimentos, embora

seus proprietários tenham se mostrado insatisfeitos com os resultados

econômicos da atividade.

- Outro aspecto a ser destacado é o problema estrutural da desqualificação da

mão de obra, ressaltado tanto no início por 16,0% dos entrevistados, como no

andamento da atividade, por 14,0% deles.  Isto é um indicativo de que este

problema não vai sendo sanado com o tempo, como poderia ser esperado.

Novamente ficou caracterizado que os proprietários de empreendimentos

com hospedagem sentem maiores dificuldades no que se refere à mão de obra.

Dos 21 proprietários que indicaram esse item, 18 possuem empreendimentos com

hospedagem. Como ao todo são 94 empreendimentos com hospedagem, isso

significa dizer que 19,1% desses proprietários reclamaram da mão de obra

desqualificada. Em contra partida, apenas 5,3% dos proprietários de

empreendimentos sem hospedagem reclamaram desse item.

- Em relação às dificuldades com a mão de obra, identificou-se que dos 9

proprietários de hotéis-fazenda, 5 deles (55,5%) indicaram este item. Outra

modalidade turística que também apresentou problemas relacionados a isto foi o

turismo rural com hospedagem, na qual 5 dos 12 proprietários (41,7%)

ressaltaram este aspecto.
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Este fato deve estar fundamentalmente relacionado à atividade de turismo

rural. Por não serem empreendimentos eminentemente turísticos, muitas vezes os

próprios funcionários da fazenda é que serão “treinados” e direcionados para

atender o turista. Em virtude disso, pode haver dificuldades de adaptação, ou até

mesmo problemas culturais devido às diferenças entre o homem do campo e o

turista citadino.

- O número de empreendedores que declararam não ter dificuldades diminuiu

consideravelmente em relação ao inicio da atividade. No começo da atividade

eram 32 proprietários (21,3%), e no momento atual, apenas 15 (8,7%).

Uma análise mais criteriosa mostrou que desses 15 proprietários, apenas 6

também haviam indicado não ter tido dificuldades no começo da atividade. Isso

significa dizer que dos 32 proprietários que não enfrentaram dificuldades no

começo da atividade, 26 deles (81,3%) ressaltaram algum tipo de dificuldade no

momento atual.

Isso é um indício de que muitos proprietários investem, sem conhecer

exatamente as dificuldades que irão enfrentar na atividade turística.

Para comprovar a afirmação anterior, identificou-se quem são esses 26

empreendedores, e o que eles responderam a respeito das dificuldades que estão

enfrentando atualmente.  As suas respostas estão indicadas na tabela a seguir:

DIFICULDADES ENCONTRADAS ATUALMENTE
PELOS 26 PROPRIETÁRIOS QUE NÃO

ENFRENTARAM DIFICULDADES AO INICIAR A
ATIVIDADE TURÍSTICA

Divulgação 4
Baixo poder aquisitivo do turista 3
Baixa taxa de ocupação 1
Concorrência 3
Necessidade de investimentos 1
Mão de obra desqualificada 5
Sazonalidade do turismo 5
Baixo retorno econômico 3

Quadro 10 - Dificuldades encontradas atualmente pelos 26 proprietários que
afirmaram não ter enfrentado dificuldades ao iniciar a atividade
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Respostas como sazonalidade do turismo, baixo retorno econômico, baixa

taxa de ocupação e concorrência, mostram que esses proprietários não estavam

cientes das dificuldades que iriam encontram.

A sazonalidade é uma característica da atividade turística. Portanto, esse

aspecto é uma variável importante e já esperada, quando se faz um estudo de

viabilidade de um empreendimento turístico.

Durante as entrevistas, constatou-se que muitos empreendedores não

fizeram nenhum tipo de pesquisa antes de investir. Um simples bate-papo com

pessoas que trabalham no ramo, poderia ter evitado muitos equívocos e

frustrações.

Em relação a estes proprietários que afirmaram não ter enfrentado

dificuldades no inicio da atividade, ou no momento atual, identificou-se a que

modalidade turística cada um pertence. Estes dados estão expostos na tabela a

seguir:

PROPRIETÁRIOS QUE NÃO TIVERAM
DIFICULDADES

MODALIDADE TURÍSTICA

NO INÍCIO DA
ATIVIDADE TURÍSTICA

NO MOMENTO
ATUAL

Turismo Rural sem hosp. 5 4
Turismo Rural com hosp. 4 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 2 2
Ecoturismo/aventura com hosp. 2 --
Pousadas de lazer e descanso 3 1
Hotéis fazenda 3 --
Fazendas de locação 3 3
Fazendas de cavalgada 1 1
Turismo educacional 3 1
Fabricantes de cachaça 4 --
Eventos e turismo de negócio 2 1
Spas -- --
Acampamentos -- --
Restaurantes rurais -- 1
Pousadas/ terapias alternativas -- --
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Tabela 24 – Proprietários que não tiveram dificuldades X Modalidade turística

Em relação aos números apresentados na tabela anterior, as seguintes

considerações podem ser feitas:

- Ao iniciarem suas atividades, dos 9 produtores de cachaça artesanal

entrevistados, 4 deles salientaram não ter tido dificuldades. Entretanto, no

momento atual, todos manifestaram apresentar alguma dificuldade no

desenvolvimento da atividade.

Como salientado anteriormente, a maioria desses empreendimentos é

bastante antiga, com mais de 10 anos de atividade. Durante as visitas técnicas,

todos foram unânimes em afirmar que “fabricar e vender cachaça já foi um bom

negócio, mas com a concorrência das grandes indústrias, as vendas vêm caindo

ano a ano”. Portanto as respostas desses entrevistados estão muito mais

atreladas aos resultados da venda da cachaça, do que à atividade turística,

propriamente dita.

- A tabela não mostra uma diferença significativa entre as diversas modalidades

turísticas, no que se refere às dificuldades encontradas no início e no momento

atual de desenvolvimento da atividade turística. Entretanto, a tabela sugere que

existe uma diferença entre os empreendimentos com e sem hospedagem.

Não computando as propriedades classificadas como chácaras de locação,

que não podem ser consideradas propriamente como uma atividade turística, foi

constatado que os proprietários de empreendimentos com hospedagem sentiram

maiores dificuldades que aqueles que trabalham apenas com visitação de 1 dia.

Ao iniciar a atividade turística, 28,6% dos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem afirmaram não ter tido dificuldades. Essa porcentagem cai para

13,8% quando os dados referem-se aos empreendimentos com hospedagem. Ao

se analisar o atual momento de desenvolvimento da atividade turística, percebe-se

uma queda significativa. 14,3% dos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem afirmaram não enfrentar dificuldades, enquanto que apenas 4,3%

dos proprietários de empreendimentos com hospedagem assim o declararam.
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Como já foi comentado, a causa disso deve estar relacionada à

complexidade das atividades. Administrar uma pousada é bem mais complexo do

que administrar um empreendimento que recebe turistas apenas por 1 dia.

- As chácaras e fazendas de locação são bastante atípicas. Apesar de

trabalharem com hospedagem, a atividade de locação não tem nenhuma

complexidade, pois não há prestação de serviços. Em função disso, é bastante

elevado o número de proprietários que não sentem dificuldades para trabalhar

neste ramo de negócio. Tanto ao iniciar a atividade, como também no atual

momento, 1/3 destes proprietários afirmaram não sentir nenhuma dificuldade na

locação de suas propriedades.

Foram cruzadas as respostas referentes às principais dificuldades

encontradas atualmente, com o valor investido na atividade turística. Para esta

tabulação utilizaram-se apenas as principais dificuldades indicadas para se ter

melhor visualização dos resultados. O objetivo desta tabulação foi verificar se as

dificuldades enfrentadas por quem investiu pouco dinheiro, são semelhantes ou

não às dificuldades enfrentadas por quem fez maiores investimentos.

VALOR INVESTIDO NA ATIVIDADE TURÍSTICADIFICULDADES ENCONTRADAS
ATUALMENTE NA ATIVIDADE

TURÍSTICA
Menos de

20 mil
De 21 a
50 mil

De 51 a
100 mil

De 101 a
200 mil

De 201 a
500 mil

Mais de
501 mil

Não tiveram dificuldades 2 2 -- 2 1 1
Divulgação 2 6 6 4 3 --
Concorrência 2 3 -- -- -- 2
Necessidade de investimentos 9 5 1 -- 1 1
Mão de obra desqualificada -- -- 2 3 2 4
Falta de apoio público 1 1 2 1 -- 2
Sazonalidade do turismo -- -- 3 1 1 2

Tabela 25 - Dificuldades atuais X Valor investido na atividade turística

As dificuldades para divulgar o empreendimento são mais sentidas pelos

proprietários que menos investiram na atividade turística. Dos 21 entrevistados
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que salientaram estar enfrentando essa dificuldade, 14 deles (66,7%) investiram

menos de 100 mil reais.

Esse fato está relacionado às condições econômicas do empreendedor. As

pessoas que pouco investiram na atividade turística, assim o fizeram por não

terem muitos recursos econômicos. Exatamente por este mesmo motivo, ou seja,

a falta de dinheiro, esses empreendedores não investem, ou pouco investem em

propagandas.

Outro ponto que deve ser ressaltado é a necessidade de investimentos.

Dos 17 entrevistados que indicaram este item como a principal dificuldade

encontrada atualmente, 14 deles (82,3%) investiram menos de 50 mil reais. São

proprietários de empreendimentos de pequeno porte, geralmente com a infra-

estrutura adaptada para receber turistas.

Ao se analisar mais detalhadamente esses 14 proprietários, identificou-se

que 6 deles indicaram estar obtendo uma lucratividade acima do esperado, 2

salientaram que estão conseguindo exatamente o retorno que esperavam e 6

mostraram-se insatisfeitos com os resultados econômicos da atividade. Portanto,

apesar de todos eles terem declarado a mesma dificuldade, esses números

mostram uma diferença significativa entre esses empreendedores.

Praticamente metade deles está satisfeita com a atividade turística e

gostaria de ter mais dinheiro para investir. A outra metade não está tendo bons

resultados econômicos e acredita que isto aconteça em função de terem investido

poucos recursos.

Ao identificar os 8 proprietários que indicaram estar obtendo a lucratividade

esperada, ou acima do que esperavam, constatou-se que 4 deles possuem

empreendimentos que foram classificados na modalidade de turismo rural sem

hospedagem, 3 possuem chácaras de locação e um é fabricante de cachaça

artesanal. Por outro lado, dos 6 empreendedores que se mostraram insatisfeitos

com os resultados econômicos da atividade, 2 são proprietários de pousadas de

lazer e descanso, 2 foram classificados na modalidade ecoturismo / turismo de

aventura, um foi classificado como turismo rural sem hospedagem, e um é

fabricante de cachaça artesanal.
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Como será visto mais adiante, percebe-se que a modalidade turística, a

primeira vista, poderia estar influindo no resultado econômico do empreendimento.

Entretanto, pelo que foi verificado durante as visitas técnicas, não se pode afirmar

que algumas modalidades turísticas sejam muito mais lucrativas que outras, mas

sim, que a expectativa de lucratividade é bastante diferente para os

empreendedores das diversas modalidades turísticas.

Outra consideração a ser feita, refere-se aos empreendimentos de médio e

grande porte. Todos os 18 empreendedores que indicaram enfrentar dificuldades

com a mão de obra desqualificada e com a sazonalidade da atividade, investiram

mais de 50 mil reais.

Para explicar esses números, levanta-se a hipótese de que essas

dificuldades estão relacionadas ao fato da maioria desses empreendimentos

trabalharem com hospedagem. Dos 18 proprietários que indicaram esses 2 itens,

14 deles (77,8%) trabalham com hospedagem. Anteriormente já foi salientado que

os proprietários de empreendimentos com hospedagem sentem maiores

dificuldades com a mão de obra desqualificada. Além disso, a taxa de ocupação

das pousadas está bastante atrelada aos períodos de férias escolares, finais de

semana e feriados, fatos que explicam os números apresentados na tabela.

Foram cruzadas as respostas referentes às principais dificuldades

enfrentadas atualmente, com a expectativa de lucratividade. O objetivo desta

tabulação foi verificar se as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores

satisfeitos com os resultados econômicos da atividade são diferentes ou

semelhantes às dificuldades enfrentadas pelos empreendedores que estão

insatisfeitos.

QUANTO À EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEDIFICULDADES ENCONTRADAS
ATUALMENTE NA ATIVIDADE

TURÍSTICA
MUITO

SUPERIOR
SUPERIOR ESPERADO INFERIOR MUITO

INFERIOR

Não tiveram dificuldades 1 2 8 4
Divulgação 1 1 10 13 5
Baixo poder aquisitivo do turista -- 1 2 3 1
Baixa taxa de ocupação -- 1 -- 3 --
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Sazonalidade do turismo -- 2 3 5 5
Concorrência -- 1 3 5 1
Necessidade de investimentos   1 .   7 . 5 8 1
Mão de obra desqualificada -- 3 7 2 2
Falta de apoio público -- 1 5 4 --

Tabela 26 - Dificuldades atuais X Expectativa de lucratividade

Os dados apresentados na tabela anterior sugerem as seguintes

considerações:

- A primeira vista, os problemas estruturais que afetam o desenvolvimento da

atividade turística, como a necessidade de investimentos e a mão de obra

desqualificada são as dificuldades que menos interferem nos resultados

econômicos da atividade. Dos 29 proprietários que indicaram esses dois itens, 11

deles (30,6%) mostraram-se satisfeitos com os resultados, enquanto que 13 deles

(36,1%) mostraram-se insatisfeitos. A diferença percentual é muito pequena, de

apenas 5,5%.

- Por outro lado, os aspectos relacionados diretamente à atividade turística como:

dificuldades na divulgação, concorrência, sazonalidade, e baixa taxa de ocupação,

mostraram-se ser fundamentais para a viabilidade econômico do empreendimento.

Dos 59 proprietários que indicaram um desses 4 itens, apenas 6 deles (10,2%)

mostraram-se satisfeitos com os resultados, enquanto que 37 deles (62,7%)

mostraram-se insatisfeitos. Neste caso, as diferenças percentuais entre esses dois

grupos foi muito grande, 52,5%, fato que realça a importância desses itens.

- Apesar dos números apresentados na tabela indicarem que a dificuldade de

divulgação é o item que mais influenciou nos resultados econômicos negativos da

atividade , pode se afirmar que todos os aspectos estão interligados.

A má divulgação do empreendimento acaba refletindo-se diretamente na

baixa taxa de ocupação, e contribuindo ainda mais nos efeitos da sazonalidade da

atividade. O inverso também ocorre. Sabendo que a sazonalidade existe, muitos
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proprietários deixam de investir em propaganda nos períodos de baixa temporada,

tendo uma taxa de ocupação praticamente zero nestes períodos. Tudo isso faz

com que a concorrência seja muito mais sentida, e conseqüentemente os

resultados acabam sendo insatisfatórios.

- Identificou-se os 8 entrevistados que indicaram a necessidade de investimentos

como a principal dificuldade, e que estão tendo uma lucratividade acima do

esperado, (em destaque verde na tabela anterior). Destes, 5 estão classificados

como turismo rural, e 6 investiram menos de 20 mil reais. Isso reforça a idéia de

que as expectativas dos proprietários de turismo rural são menores, por ser esta

uma atividade complementar de renda.

6.3.9 - Público visitante

Foi solicitado aos proprietários que indicassem os principais públicos

visitantes atualmente. Como alguns proprietários indicaram mais de um público, as

respostas foram divididas em 2 grupos: público que mais recebem e segundo

público que mais recebem. O objetivo principal desta pergunta foi verificar se cada

modalidade turística possui um tipo de público principal. O quadro a seguir mostra

as respostas referentes a esta pergunta.

PÚBLICO VISITANTE PÚBLICO QUE
MAIS RECEBEM

2º PÚBLICO QUE
MAIS RECEBEM

TOTAL

Terceira idade 6 24 30
Famílias 92 37 129
Casais 10 10 20
Jovens 14 27 41
Grupos de escola 16 15 31
Estrangeiros 9 9
Mulheres 3 3
Eventos 4 2 6
Igrejas 3 3
Outros 5 1 6

Quadro 11 - Público visitante
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A tabela anterior não deixa nenhuma dúvida. A grande maioria dos

entrevistados (61,3%) indicou que a “família” é o principal público visitante; e ao

todo, 86,0% dos entrevistados a indicaram como primeiro ou segundo principal

público visitante.

O público da terceira idade, os jovens e os grupos de escola parecem ter

importâncias bastante semelhantes. Foram indicados por aproximadamente 20,0%

dos entrevistados.

O turista estrangeiro e o nicho de mercado formado por grupos de igrejas

receberam apenas indicações de segundo grupo mais importante.

A seguir foram feitos alguns cruzamentos de dados para descobrir algumas

singularidades a respeito do público visitante.

Na tabela a seguir, cruzaram-se os tipos de modalidade turística, com os

dados referentes ao público visitante. Nesta análise foram tabuladas apenas as

modalidades turísticas mais representativas e os sete grupos principais de

visitantes (terceira idade, famílias, casais, jovens, escolas, estrangeiros e

eventos).

Turismo Rural sem hosp. 4 10 6
Turismo Rural com hosp. 10 1 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 6 5 1
Ecoturismo/aventura com hosp. 6 2
Pousadas de lazer e descanso 26 7 3 1
Hotéis fazenda 8 1
Fazendas de locação 8 1
Fazendas de cavalgada 3 1
Turismo educacional 1 2 1 3
Eventos e turismo de negócios 1 1 1 4

Tabela 27- Principal público visitante X Modalidade turística

PÚBLICO MAIS IMPORTANTEMODALIDADE
TURÍSTICA TERCEIRA

IDADE
FAMÍLIAS CASAIS JOVENS GRUPOS DE

ESCOLAS
ESTRANG. EVENTOS
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A respeito dos números apresentados nesta tabela, os seguintes aspectos

podem ser ressaltados:

- O turismo rural e o turismo educacional possuem um público visitante em

comum: os grupos de escola. Tanto é verdade, que muitas propriedades com

características de turismo rural estão totalmente voltadas para atender grupos de

escolas.

Muitos dos atrativos do turismo rural estão relacionados aos aspectos

histórico-culturais da região, como por exemplo, a história do cultivo do café no

interior paulista. As antigas fazendas de café são visitadas por muitas escolas com

a finalidade de colocar o aluno em contato direto com aquilo que está sendo

ensinado em sala de aula.

- Há uma diferença significativa entre o turismo rural com hospedagem e sem

hospedagem, no que se refere ao público visitante. Nos dois casos, o principal

público visitante é a família. Entretanto, o turismo rural com hospedagem está

muito mais focado para atender exclusivamente as famílias, enquanto que os

empreendimentos sem hospedagem, ou seja, que trabalham apenas com

visitação de 1 dia, recebem públicos mais diversificados: famílias, grupos de

escola e grupos de terceira idade.

Nos empreendimentos sem hospedagem, as famílias representam 50,0%

do público visitante, enquanto que nos empreendimentos com hospedagem, essa

porcentagem aumenta para 83,3%. Isso deve estar relacionado ao fato dos

empreendimentos com hospedagem não possuírem uma infra-estrutura física e

pessoal adequada para hospedar grupos de escola e grupos de terceira idade.

- O mesmo fenômeno foi percebido nos empreendimentos classificados como

ecoturismo / turismo aventura com e sem hospedagem, com a única diferença de

que nessa modalidade turística destaca-se o público de jovens nos

empreendimentos sem hospedagem, ao invés dos grupos de terceira idade e

grupos de escola. Nos empreendimentos sem hospedagem, as famílias
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representam 50,0% do público visitante, enquanto que nos empreendimentos com

hospedagem, essa porcentagem aumenta para 75,0%.

- As pousadas de lazer e descanso e os hotéis-fazenda estão basicamente

direcionados para atender famílias e casais. 100,0% dos hotéis-fazenda e 86,8%

das pousadas de lazer e descanso estão voltadas para este público.

- Os dados da tabela indicam que os empreendimentos direcionados para eventos

e turismo de negócios estão bastante focados no seu nicho de mercado. Dos 7

entrevistados que responderam essa pergunta, 4 deles (57,1%) indicaram que os

eventos representam o principal negócio.  O foco em um nicho de mercado

específico contribui muito para que o empreendimento tenha um bom retorno

econômico.

- Dos 9 proprietários de chácaras e fazendas de locação entrevistados, 8 deles

(88,9%) indicaram que seu público principal é a família, e apenas 1 (11,1%)

afirmou que recebe principalmente casais. Este fato já era esperado. Na maioria

das vezes as chácaras alugadas têm capacidade para acomodar de 1 a 4 famílias.

Em função disso, o custo por pessoa é bastante reduzido, o que torna esta

locação bastante convidativa para os turistas.

Por não haver nenhuma prestação de serviços, fica inviável fazer essa

locação para grupos de escola e grupos de terceira idade.

Como indicado na tabela anterior, para a maioria das modalidades turísticas

o principal público é a família. Em função disso, foram tabulados também os dados

referentes ao segundo principal público visitante, o que permitiu a identificação de

algumas diferenças entre as diversas modalidades turísticas. Além disso, essa

nova tabela salienta a importância do turista estrangeiro em algumas modalidades,

fato que não foi verificado na outra tabulação.

2 º PRINCIPAL PÚBLICO VISITANTEMODALIDADE
TURÍSTICA TERCEIRA

IDADE
FAMÍLIAS CASAIS JOVENS GRUPOS DE

ESCOLAS
ESTRANG. EVENTOS
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Turismo Rural sem hosp. 5 7 3 2 1
Turismo Rural com hosp. 2 1 1 1 1 3
Ecoturismo/aventura sem hosp. 6 6 1
Ecoturismo/aventura com hosp. 2 2 2 1
Pousadas de lazer e descanso 6 10 3 9 4 1
Hotéis fazenda 3 1 1 2 1
Fazendas de locação 1 1 1 4 1
Fazendas de cavalgada 1 1 1
Turismo educacional 2 3 1
Eventos e turismo de negócios 3 1 2

Tabela 28 - Modalidade turística X 2º Principal público visitante

As seguintes considerações podem ser feitas a respeito da tabela anterior:

- Na análise do segundo principal público visitante dos empreendimentos de

turismo rural foi identificada uma grande diversificação de turistas (famílias,

terceira idade, jovens, grupos de escola, estrangeiros), enquanto que no

ecoturismo / turismo de aventura há uma concentração maior nas famílias e nos

jovens.

Esse fato deve estar relacionado aos tipos de atividades relacionadas ao

ecoturismo / turismo de aventura. São atividades que exigem um certo

condicionamento físico, o que dificulta a participação ostensiva de grupos de

terceira idade. Além disso, algumas atividades relacionadas ao turismo de

aventura envolvem um certo risco e exigem responsabilidade do praticante, fato

que inibe a participação de grupos de escola.

Por outro lado, o turismo rural é bem diversificado no que se refere aos

tipos de atrativos: fazendas históricas, gastronomias típicas, propriedades

produtivas, aspectos culturais, entre outros. Essa multiplicidade de atrativos faz

com que seja possível o foco em diversos nichos de mercado.

- Também foi percebida uma diferença significativa entre os turistas de pousadas

de lazer e descanso e os hóspedes de hotéis-fazenda. O segundo público visitante

das pousadas de lazer e descanso é mais diversificado (famílias, jovens, terceira

idade, grupos de escola, casais e estrangeiros), enquanto que nos hotéis-fazenda

há uma concentração maior nos grupos de terceira idade e grupos de escola.
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Outro diferença significativa é que os jovens são um grupo importante para

as pousadas de lazer e descanso. Dos 33 empreendedores de pousadas de lazer

e descanso identificados na tabela acima, 9 deles (27,3%) indicaram os jovens

como seu segundo público mais importante. Por outro lado, nenhum proprietário

de hotel-fazenda indicou os jovens como seu principal ou segundo principal

público visitante.

Este fenômeno deve estar relacionado ao fato dos hotéis-fazenda seguirem

um padrão hoteleiro antigo, no qual as diárias incluem 4 refeições por dia, e os

hóspedes praticamente não saem do hotel. Este padrão de hospedagem não é

atrativo para o público jovem, que é mais dinâmico.

- Apesar de muitos proprietários terem afirmado que não alugam suas

propriedades para grupos de jovens, pois eles acabam estragando a propriedade,

este tipo de público foi considerado como segundo principal público visitante.

Metade dos entrevistados indicaram este tipo de público. Isto deve estar

relacionado ao fato de que a maioria dos jovens ainda não tem uma

independência financeira, fazendo com que procurem meios de hospedagem mais

econômicos, como as chácaras de locação.

- Os dados da tabela confirmaram que o público visitante dos empreendimentos

voltados para o turismo educacional está concentrado nos grupos de escola, nas

famílias, e nos grupos de terceira idade. Esse deve ser o foco de quem pretende

trabalhar neste nicho de mercado.

- Os turistas estrangeiros foram considerados como segundo público mais

importante principalmente para os empreendedores do turismo rural e do turismo

de negócios. No que se refere ao turismo rural, isto pode estar relacionado ao fato

do turismo rural ser uma modalidade turística bastante desenvolvida,

principalmente nos países europeus.

- Dois proprietários salientaram a importância dos eventos. Um deles teve seu

empreendimento classificado como hotel-fazenda, e o outro, como chácara para

locação.
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Na verdade, eles não se referem exatamente à mesma atividade. O hotel-

fazenda procura focar-se nos eventos de empresas. Possui auditórios e salas

especiais para estas atividades. Por outro lado, o evento a que se referiu o

proprietário da chácara, refere-se a festas de confraternização que geralmente

ocorrem nos finais de ano.

Foram cruzadas as informações do principal público visitante e do segundo

principal público visitante, com a expectativa de lucratividade. O objetivo desta

tabulação foi tentar identificar se algum público específico pode estar trazendo

maior   retorno   econômico   para   o   empreendimento.   Nesta   tabulação  foram

somadas as respostas do principal público, com o segundo principal público

visitante.

EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEPÚBLICO
VISITANTE MUITO

SUPERIOR
SUPERIOR EXATAMENTE

O ESPERADO
INFERIOR MUITO

INFERIOR

Terceira idade 1 5 8 11 4
Famílias 3 22 42 47 13
Casais 3 6 8 3
Jovens 1 5 15 19 1
Grupos de escola 1 2 11 14 1
Estrangeiros  4.  3. 1 1
Eventos 2 1 1

Tabela 29- Expectativa de lucratividade X Público visitante

A primeira vista, os públicos que trazem maiores retornos econômicos para

os empreendimentos são os turistas estrangeiros e os participantes de eventos.

Nota-se na tabela anterior, que a maioria dos proprietários de

empreendimentos que recebem estrangeiros (77,8% deles) estão obtendo o

retorno esperado, ou até mesmo acima do esperado. Dos 7 proprietários indicados

em verde, 4 possuem empreendimentos classificados como turismo rural, 1 como

ecoturismo / turismo de aventura, 1 como pousada de lazer e descanso e 1 como

eventos e turismo de negócios.
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O turista estrangeiro possui maior poder de compra que o turista brasileiro e

sabe valorizar os aspectos culturais do local. É por está razão que este tipo de

turista acaba sendo tão importante para alguns empreendimentos de turismo rural.

No que se refere aos proprietários que ressaltaram a importância dos

eventos, metade deles indicou estar obtendo uma lucratividade acima da

esperada.

Os demais tipos de público, terceira idade, famílias, casais, jovens e grupos

de escola não apresentaram muitas diferenças entre si, que permitissem a

identificação de um público que traz mais retorno para o empreendimento.

6.3.10 - Público alvo desejado

Foi solicitado aos proprietários que indicassem se estavam satisfeitos com

o tipo de público recebido ou se gostariam de atingir outro público alvo. O objetivo

desta pergunta foi tentar identificar os proprietários que estão mais focados ou

direcionados para atingir um público específico.

PÚBLICO ALVO DESEJADO Nº abs %

Está satisfeito com o público visitante 59 39,3
Indiferente 46 30,7
Terceira idade 11 7,3
Famílias 1 0,7
Casais 1 0,7
Jovens 2 1,3
Grupos de escola 15 10,0
Estrangeiros  2. 1,3
Eventos 8 5,3
Igrejas 1 0,7
Grupos formados por agências 2 1,3
Interessados em terapias alternativas 1 0,7
Clubes de futebol 1 0,7

Quadro 12 - Público alvo desejado

Os dados da tabela acima indicam que:
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- 39,3% dos entrevistados estão satisfeitos com o público que recebem, ou seja,

um pouco mais de 1/3 da amostra está conseguindo atrair o público alvo desejado;

- Para 30,7% dos entrevistados (praticamente 1/3 da amostra), é indiferente

receber um ou outro tipo de público. Isto significa dizer que para estes

proprietários não está definido um público alvo específico, e que poderá haver

dificuldade na divulgação do empreendimento. Identificou-se que dos 46

proprietários que se mostraram indiferentes quanto ao público que recebem, 31

deles (67,4%) recebem principalmente famílias;

- O outro 1/3 da amostra restante são proprietários que têm um público alvo

definido, mas que não conseguem atingi-lo como gostariam. Dos 45 entrevistados

que indicaram o público que gostariam de atingir, 34 deles (75,6%) gostariam de

receber públicos da terceira idade, grupos de escola ou eventos.

Foram cruzadas as informações do público desejado com as modalidades

de turismo. Nesta análise foram desprezados alguns tipos de público menos

indicados como: grupos de igrejas, grupos de técnicos agrícolas, clubes de

futebol, estrangeiros, entre outros; e tabulou-se apenas com as modalidades de

turismo mais representativas da amostra estudada.

Entretanto, como o turista estrangeiro foi considerado bastante importante

para algumas modalidades turísticas, foi feita uma análise mais criteriosa sobre

este tipo de público.

Identificando os 2 proprietários que gostariam de atrair o turista estrangeiro,

mas ainda não conseguem (indicados em verde na tabela anterior), constatou-se

que os 2 possuem empreendimentos classificados como turismo rural, e que

recebem principalmente famílias, casais e jovens.

Ainda com relação ao turista estrangeiro, dos 9 proprietários que indicaram

que esse tipo de turista é seu segundo principal público visitante, 5 deles (55,6%)

salientaram que esse é um de seus públicos alvo. Desses 5 proprietários, 3 deles
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possuem empreendimentos classificados como turismo rural, e 2 como turismo de

negócios e eventos.

Esses números são fortes indicadores de que o turista estrangeiro é

bastante cobiçado pelos proprietários de empreendimentos de turismo rural,

confirmando as informações obtidas nos bate-papos informais com estes

proprietários. Durante as visitas, alguns entrevistados fizeram os seguintes

comentários: “O turista estrangeiro é curioso e quer saber de tudo. Pergunta o

nome científico das árvores, quer saber sobre a história da propriedade, valoriza

os aspectos culturais e o folclore, ou seja, são coisas que o turista brasileiro não

faz. E é exatamente por valorizar tudo isso, que o turista estrangeiro está disposto

a pagar muito mais que o brasileiro.”

A seguir estão colocados os dados referentes à tabulação do público alvo

desejado, com a modalidade turística.

Tabela 30 - Público alvo desejado X Modalidade turística

Em relação aos números indicados na tabela anterior, os seguintes

comentários podem ser feitos:

- Como foi dito anteriormente, para 30,7% dos entrevistados (indicados em azul), é

indiferente receber um ou outro tipo de público. Essa resposta induz a conclusão

de que estes empreendedores ainda não especificaram o nicho de mercado que

PÚBLICO ALVO DESEJADOMODALIDADE
TURÍSTICA ATINGEM O

PÚBLICO
DESEJADO

3ª
IDADE

FAMÍLIA CASAL JOVEM GRUPOS
DE

ESCOLA

EVENTO INDIFE-
RENTE

Turismo Rural sem hosp.   6 .   2 .   1 .   3 .   7 .
Turismo Rural com hosp.   7 .   2 .   2 .
Ecoturismo/aventura sem hosp.   5 .   2 .   6 .
Ecoturismo/aventura com hosp.   2 .   1 .   1 .   4 .
Pousadas de lazer e descanso  18.   2 .   1 .   1 .   5 .   3 .   8 .
Hotéis fazenda   1 .   1 .   3 .   4 .
Turismo educacional   1 .   2 .   1 .   2 .
Eventos e turismo de negócio   5 .   1 .   1 .   1 .
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gostariam de atingir, ou que ainda não identificaram o mercado que lhes dá maior

retorno econômico.

- Em relação a esse aspecto, identificou-se que o setor mais crítico é o ecoturismo

/ turismo de aventura (47,6% dos proprietários mostraram-se indiferentes quanto

ao tipo de público que recebem). Estes números devem estar relacionados ao fato

de que a cidade de Brotas tinha uma procura espontânea de turistas, antes

mesmo dos proprietários rurais terem começado a investir neste setor. Portanto

não houve dificuldades para atrair o turista, fazendo com que ficassem indiferentes

quanto a esse aspecto.

- Por outro lado, os dados da tabela permitem inferir que os empreendedores mais

focados em um nicho de mercado são aqueles que trabalham com o turismo de

negócios e eventos. Destes 8 empreendedores, 5 deles (62,5%) estão atingindo o

público desejado e apenas 1 deles (12,5%) indicou ser indiferente quanto ao

público visitante.

Esses números reforçam a idéia de que o turismo de negócios e eventos é

um nicho de mercado que exige um foco bastante específico por parte de seus

investidores.

- O turismo rural novamente apresentou diferenças entre os empreendimentos

com e sem hospedagem. Percentualmente, os proprietários de negócios com

hospedagem estão atingindo mais o público desejado e estão mais interessados

em definir seu público alvo.

Desses 11 empreendimentos com hospedagem, 7 proprietários (63,6%

deles) indicaram estar recebendo o público desejado e apenas 2 deles (18,2%)

mostraram-se indiferentes. Por outro lado, desses 19 empreendimentos sem

hospedagem, apenas 6 proprietários (31,6%) indicaram estar recebendo o público

desejado e 7 deles (36,8%) mostraram-se indiferentes. Percebe-se que houve

uma inversão dos valores apresentados pelos empreendimentos com e sem

hospedagem, conforme pode ser visto no gráfico a seguir.



119

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Recebem o público
desejado

São indiferentes
quanto ao público

que recebem

Turismo rural com hospedagem

Turismo rural sem hospedagem

Gráfico 11 – Turismo rural X Público alvo desejado

Para se ter uma definição do público alvo de cada modalidade turística, foi

preciso identificar qual o principal público visitante dos empreendedores que

responderam que estão atingindo o seu público alvo (destaque verde na tabela

anterior).  Somando-se a isto as respostas já indicadas em destaque amarelo na

tabela anterior, tem-se o público alvo de cada modalidade turística. Essas

informações encontram-se na tabela a seguir.

PÚBLICO ALVO DESEJADOMODALIDADE
TURÍSTICA 3ª IDADE FAMÍLIA CASAL JOVEM GRUPOS

DE ESCOLA
EVENTO

Turismo Rural sem hosp.  2. + .2.  1. + .3.  3. + .1.
Turismo Rural com hosp.  2.  6.  1.
Ecoturismo/aventura sem hosp.  1.  3.  2. + .1.
Ecoturismo/aventura com hosp.  2.  1.  1.
Pousadas de lazer e descanso  2. 12  1. + .3.  1. + .2.  5. + .1.  3.
Hotéis fazenda  1.  1.  3.
Turismo educacional  4.  2.  1.
Eventos e turismo de negócio  1.  1. + .5.

*** Em destaque amarelo Æ público alvo desejado, mas não atingido ***
*** Em destaque verde Æ público alvo atingido ***

Tabela 31 - Público alvo desejado (incluindo aqueles que estão atingindo o seu
público alvo) X Modalidade turística

Várias considerações podem ser feitas a respeito da tabela acima:

-Apesar de 92 entrevistados terem indicado as famílias como seu principal público

visitante atualmente, apenas 23 deles (25,0%) consideram as famílias como seu
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público alvo principal. Isso significa dizer que os outros 69 proprietários não

recebem o público que desejam, ou não com a freqüência que gostariam. Esse

resultado é um indicador de quão difícil é fazer uma divulgação para atingir

exatamente o público alvo que se deseja.

Outra consideração a ser feita a respeito deste tipo de público, é que dos

proprietários que desejam atrair especificamente as famílias, a grande maioria

acaba conseguindo. Dos 23 empreendedores que indicaram esse público, 22

deles (95,6%) o conseguem. Por não ser um nicho de mercado bastante

específico, fica relativamente fácil atrair esse tipo de público, com qualquer tipo de

propaganda.

- Dos 17 entrevistados que indicaram que gostariam de receber grupos de

escolas, apenas 3 deles (17,6%) o conseguem. Identificou-se que dos 14

proprietários que não conseguem atingir esse público, 11 deles (78,6%) recebem

principalmente famílias. Para explicar estes dados foram feitas as seguintes

considerações:

1º) esse nicho de mercado específico (grupos de escola) pode trazer bom

retorno econômico para o empreendimento. É por este motivo que muitos

empreendedores gostariam de atingi-lo;

2º) Trata-se de um nicho de mercado muito fechado e bastante competitivo.

Devido a essa característica, são poucos os empreendedores que conseguem

trabalhar com este tipo de público. Este fato foi atestado nas entrevistas com

os proprietários. Muitos disseram que gostariam de atingir esse mercado, mas

já tentaram e não conseguiram.

- Seguindo o mesmo raciocínio anterior, dos 11 entrevistados que indicaram que

gostariam de receber grupos de terceira idade, apenas 2 deles (18,2%)

conseguem atrair esse tipo de público. Nas entrevistas com os proprietários não

foi comentado que esse mercado é bastante competitivo. Parece que a dificuldade

em se atingir este público está muito mais relacionada à falta de um plano de

marketing focado nesse mercado específico.
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- Esta tabela veio confirmar o que foi dito anteriormente: Os empreendedores que

trabalham com o turismo de negócios e eventos estão bastante focados no seu

nicho de mercado. Dos 6 empreendimentos classificados como “eventos e turismo

de negócios” e que pretendiam atingir o público de eventos, 5 deles (83,3%) o

conseguem.  O único empreendimento que ainda não conseguiu atingir esse

mercado é um hotel que sempre trabalhou com a hospedagem de clubes

esportivos. Por terem instalações apropriadas com capacidade para atender

eventos de empresas, estão voltando-se também para este mercado.

O único empreendedor dessa modalidade turística que indicou que gostaria

de receber grupos da terceira idade, possui um empreendimento bastante

específico. Trata-se de uma pousada de médio porte e uma casa de shows

localizados na mesma propriedade rural em Serra Negra. Atualmente a casa de

shows é que traz maiores retornos para o empreendimento. Aproveitando-se do

fluxo de pessoas da terceira idade que visitam a cidade de Serra Negra, este

empresário pretende fazer shows específicos para atrair estas pessoas.

Ressalta-se que o turismo de negócio e eventos é um mercado bastante

competitivo e que exige uma focagem específica por parte dos empresários. Prova

disso, são as pousadas de lazer e os hotéis-fazenda que desejam entrar nesse

mercado, e não conseguem.

- Novamente percebe-se uma diferença entre os empreendimentos de turismo

rural com e sem hospedagem. Onde há meios de hospedagem, os focos são as

famílias e os casais, enquanto nas propriedades sem hospedagem, procura-se

atingir tanto as famílias, como os grupos de escola e de terceira idade. Como foi

salientada anteriormente, esta diferença deve estar relacionada ao fato dos

empreendimentos com hospedagem não possuírem uma infra-estrutura física e

pessoal adequada para hospedar grupos de escola e grupos de terceira idade.

Nota-se também que os proprietários de empreendimentos desta

modalidade turística também têm mais facilidades para atrair as famílias do que os

grupos de terceira idade e grupos de escola. Para atender um nicho específico de

mercado, na maioria das vezes é necessário fazer adaptações na estrutura física
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do local e ter um maior número de pessoas treinadas para atender esses

visitantes. Como essas adaptações exigem investimentos, muitos

empreendedores, por falta de recursos, vêem-se impossibilitados de atingir esses

mercados.

Foram cruzadas as respostas referentes à expectativa de lucratividade, com

o fato do empreendimento estar atingindo ou não o público alvo, ou de ser

indiferente em relação a isso. O objetivo desta tabulação foi verificar se ter um

público alvo bem definido aumenta as chances de sucesso de um

empreendimento.

PÚBLICO ALVOLUCRATIVIDADE
Está atingindo
o público alvo

Não está
atingindo o
público alvo

Indiferente

Muito superior às expectativas 1 2
Superior às expectativas 13 4 5
Exatamente o esperado 24 15 10
Inferior às expectativas 20 16 22
Muito inferior às expectativas 2 8 6

Tabela 32 - Expectativa de lucratividade X Público alvo

Os números da tabela indicam que:

- Dos 59 empreendedores que indicaram estar atingindo o público alvo, 13 deles

(22,0%) estão tendo uma lucratividade acima do esperado; 24 deles (40,7%) estão

obtendo a lucratividade esperada; e 22 deles (37,3%) estão tendo uma

lucratividade abaixo do esperado.

- Dos 44 empreendedores que indicaram o desejo de atrair outro tipo de público

diferente do que estão recebendo, 5 deles (11,4%) estão tendo uma lucratividade

acima do esperado; 15 deles (34,1%) estão obtendo a lucratividade esperada; e

24 deles (54,5%)  estão tendo uma lucratividade abaixo do esperado.
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- Dos 45 empreendedores que indicaram ser indiferentes quanto ao tipo de público

visitante que recebem, 7 deles (15,6%) estão tendo uma lucratividade acima do

esperado; 10 deles (22,2%) estão obtendo a lucratividade esperada; e 28 deles

(62,2%)  estão tendo uma lucratividade abaixo do esperado.

Para ter-se uma melhor visualização desses resultados, foi montado o

gráfico a seguir, com os números apresentados acima:
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Retorno
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esperado
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público que recebem

Gráfico 12 – Expectativa de lucratividade X Público alvo

Na análise do gráfico acima, chega-se às seguintes conclusões:

- O empreendedor que definiu um público alvo específico para o seu

empreendimento (mesmo que não o esteja atingindo) está mais satisfeito com os

resultados econômicos do que o empreendedor que é indiferente quanto ao

público que recebe.

- O empreendedor que consegue atrair o público alvo para o seu empreendimento

está mais satisfeito com os resultados econômicos do que o empreendedor que

tem um público alvo definido, mas que não consegue ou não sabe como atrair

este público.
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O gráfico acima não deixa dúvidas a respeito da importância de se definir

um público alvo específico para o empreendimento, e de se fazer um plano de

marketing para atingir este público.

Portanto, em um novo empreendimento, a primeira pergunta que o

proprietário deve se fazer é: qual é o público que desejo atrair para o meu

negócio?; e em seguida, deve perguntar-se: como devo proceder para atrair esse

tipo de público? Conhecer essas respostas é vital para que o empreendimento

possa ter sucesso.

 Estes dados reforçam a idéia de que o fato de se definir um público alvo,

ou um nicho de mercado específico, facilita a divulgação do empreendimento,

reduz os custos de divulgação, e conseqüentemente tende a melhorar os

resultados econômicos do empreendimento.

Como já foi salientado anteriormente, não basta abrir uma pousada ou

começar uma atividade turística sem um planejamento adequado. É preciso saber

quem é o turista potencial para o tipo de empreendimento que se deseja montar,

de onde ele vem, seu poder de compra, como viaja, quais são suas expectativas

perante o passeio, enfim, conhecer a fundo as características do turista que se

pretende receber.

6.3.11 - Propaganda

Foi solicitado aos proprietários que indicassem quais os tipos de

propaganda que trazem maior retorno para o empreendimento. Como alguns

proprietários indicaram mais de uma propaganda, as respostas foram divididas em

2 grupos: propaganda mais importante e 2º propaganda mais importante. O

quadro a seguir apresenta as respostas dadas pelos proprietários.

PROPAGANDA

QUE TRAZ MAIOR
RETORNO

2ª  PROPAGANDA

QUE TRAZ MAIOR
RETORNO

TOTALPROPAGANDA

Nº abs Nº abs Nº abs %

Boca a boca 77 15 92 61,3

Internet 28 16 44 29,3

Revistas 6 7 13 8,7
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Marketing direto 4 3 7 4,7

Listas telefônicas 1 1 2 1,3

Placas 2 4 6 4,0

Folhetos 9 4 13 8,7

Jornais 7 4 11 7,3

Guias de viagem 4 9 13 8,7

Agências de turismo 1 1 2 1,3

Rádio 1 -- 1 0,7

Tv 1 2 3 2,0

Mala direta -- 1 1 0,7

Não faz propaganda 1 -- 1 0,7

*** 8 entrevistados não responderam essa pergunta ***

Quadro 13 - Propagandas que trazem mais retorno
Quanto aos números apresentados na tabela anterior, as seguintes

considerações podem ser feitas:

- O “boca a boca” não é uma propaganda, mas sim a conseqüência do bom

atendimento ao turista e de terem sido atendidas as principais expectativas

destes. Os dados da tabela evidenciam a importância desse bom atendimento.

Mais da metade do entrevistados (77 ao todo) informaram que o boca a boca é a

propaganda que traz mais retorno.

Para salientar a importância do boca a boca, coloca-se o comentário do

proprietário de uma pousada visitada: “Não é comum receber a mesma família 2

ou 3 vezes, pois as pessoas gostam de conhecer lugares diferentes. Entretanto o

bom atendimento faz com que o turista que se hospedou em nossa pousada, volte

para casa satisfeito e faça a nossa propaganda entre os seus familiares e amigos.

É bastante comum ouvirmos que fulano ou cicrano gostou muito da pousada e a

acabou indicando”.

Deve ser salientado que o boca a boca é forma mais eficaz de se divulgar

um empreendimento, pois a indicação de uma pessoa conhecida tem mais força

do que qualquer propaganda, com a vantagem de não ter nenhum custo direto.

Uma boa forma de avaliar o atendimento que é dado ao turista é o

acompanhamento mensal do número de turistas que chegam até o

empreendimento por indicação de alguém.
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- Em segundo lugar, a internet desponta como a 2ª melhor forma de propaganda

do empreendimento. Entretanto, é preciso ficar atento a um detalhe que foi

comentado por um empreendedor durante as visitas técnicas: “Na maioria das

vezes o turista não chega até nós pela internet. Uma propaganda de jornal,

revista, folhetos ou guias de viagem indicam o website para o turista, que faz sua

pesquisa mais aprofundada, vendo fotos e detalhes do hotel ou pousada. Quando

questionamos qual a forma de propaganda que possibilitou que o turista nos

encontrasse, a internet é indicada, mas na verdade foi o jornal, revista, folhetos e

guias de viagem que o trouxe até nós”.

Foram cruzadas as informações referentes às propagandas que trazem

mais retorno econômico, com os tipos de modalidade turística. O objetivo desta

tabulação foi tentar identificar os empreendimentos que possivelmente invistam

mais em propaganda. Nesta análise foram desprezados alguns tipos de

propaganda que foram menos indicados como: listel, agências de turismo, rádio,

Tv e mala direta; e tabulou-se apenas as modalidades de turismo mais

representativas da amostra estudada.

Tabela 33 - Modalidade turística X Propaganda que traz mais retorno

Na análise da tabela anterior, nota-se que as únicas modalidades turísticas

nas quais a propaganda realizada tem sido mais importante que o boca a boca

PROPAGANDA QUE TRAZ MAIS RETORNOMODALIDADE
TURÍSTICA BOCA A

BOCA
INTERNET REVISTA MKT

DIRETO
PLACA FOLHETO JORNAL GUIAS

DE
VIAGEM

Turismo Rural sem hosp. 10 2 2 3
Turismo Rural com hosp. 7 3
Ecoturismo/aventura sem hosp. 8 1 1 1 1
Ecoturismo/aventura com hosp. 5 2
Pousadas de lazer e descanso 17 13 2 1 2 1
Hotéis fazenda 2 2 3 1
Fazendas de locação 6 3
Turismo educacional 5 1
Eventos e turismo de negócio 2 1 1 1 1 1 1
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são as pousadas de lazer e descanso, os hotéis fazenda e os empreendimentos

direcionados para o turismo de negócios e eventos.

Nos empreendimentos de turismo rural, o boca a boca foi indicado por

62,9% dos proprietários que responderam esta pergunta; e nas propriedades que

trabalham com ecoturismo / turismo de aventura, foi indicado por 68,4%.

Por outro lado, nos empreendimentos eminentemente turísticos, a

importância do boca a boca cai consideravelmente. Dos hotéis-fazenda, 25,0%

dos proprietários indicaram o boca a boca; e dos empreendimentos voltados para

o turismo de negócios e eventos, também 25,0% o indicaram.  Entretanto, para as

pousadas de lazer e descanso, o boca a boca ainda é bastante importante. 47,2%

desses proprietários indicaram-no como a principal propaganda. Esta diferença

pode ser explicada pelo atendimento diferenciado, muitas vezes familiar por parte

dos proprietários de pousadas. Isso qualifica a visitação e chama a atenção do

hóspede.

No que se refere à importância do boca a boca, a diferença que existe entre

as diversas modalidades turísticas pode ser explicada pelo fato da maioria dos

proprietários de empreendimentos eminentemente turísticos investirem maiores

recursos em propaganda. Como já foi salientado, nestas modalidades turísticas

geralmente os investimentos iniciais são maiores, e seus proprietários têm

necessidade de obter uma taxa de ocupação elevada para que o empreendimento

tenha sua viabilidade econômica garantida. Entretanto, tem que se deixar bem

claro que investir em propaganda não é garantia de taxa de ocupação elevada,

mas é uma das formas de se tentar melhorar os resultados econômicos da

atividade.

Em contra-partida, como boa parte dos proprietários de empreendimentos

de turismo rural e do ecoturismo investe muito pouco em propagandas, a

quantidade de turistas que chegam por indicação é bastante significativa, o que

explica a importância do boca a boca para estes proprietários.

Foram cruzadas as respostas referentes à principal propaganda, com os

valores investidos em cada empreendimento. O objetivo desta tabulação foi
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verificar se os empreendimentos de pequeno, médio e grande porte utilizam-se

dos mesmos veículos de propaganda ou não.

Tabela 34 - Propaganda que traz mais retorno X Valor investido
Notou-se que nos empreendimentos de pequeno e médio porte, dá-se

preferência para propagandas mais baratas como a internet, folhetos e ao

marketing direto feito geralmente pelos próprios proprietários. Em contra-partida

em empreendimentos de grande porte, com investimentos acima de 200 mil reais,

além destas propagandas mais baratas, também investem-se em propagandas em

jornais e guias turísticos.

Portanto, o tipo de propaganda escolhida está relacionado às condições

econômico-financeiras de cada empreendedor. Por exemplo, os proprietários de

empreendimentos menores estão muito mais preocupados em melhorar a infra-

estrutura do local, do que investir em propaganda. Dos 23 proprietários que

indicaram que a principal dificuldade encontrada atualmente é a necessidade de

fazer mais investimentos, apenas 3 deles (13,0%) fazem alguma propaganda além

da internet e do boca a boca.

Foram cruzadas as respostas referentes à expectativa de lucratividade, com

a propaganda que traz mais retorno. Não há nenhuma evidência de que algum

tipo de propaganda específica traz mais retorno para o empreendimento.

6.3.12 - Valor investido

PROPAGANDA QUE TRAZ MAIS RETORNOMODALIDADE
TURÍSTICA BOCA A

BOCA
INTERNET REVISTA MKT

DIRETO
PLACA FOLHETO JORNAL GUIAS DE

VIAGEM

Menos de 20 mil 9 4 1 1 1
De 21 a 50 mil 10 2 1 1

De 51 a 100 mil 12 5 2 1 1
De 101 a 200 mil 10 3

De 201 a 500 mil 6 2 2 1 2
Mais de 501 mil 7 4 1 2 1



129

Questionaram-se os proprietários a respeito dos valores investidos em seus

empreendimentos. Por ser uma pergunta que causa um certo melindre, boa parte

dos entrevistados não quis respondê-la. Dos 150 entrevistados, 99 (66,0%)

indicaram o valor investido aproximado em suas atividades turísticas.

Além disso, entre aqueles que indicaram o valor de investimento, percebeu-

se que a grande maioria declarou um valor muito abaixo do necessário para se

construir um empreendimento de tal porte. Portanto, os dados apresentados na

tabela abaixo não devem ser utilizados como valor de referência para quem

deseja construir um empreendimento turístico. Entretanto, esses dados foram

fundamentais para a pesquisa, pois ressaltaram a diferença entre as diversas

modalidades turísticas, como pode ser visto na tabela a seguir.

VALOR INVESTIDOMODALIDADE
TURÍSTICA MENOS

DE 20
MIL

DE 21
A 50
MIL

DE 51
A 100
MIL

DE 101
A 200
MIL

DE 201
A 500
MIL

DE 501
A 1

MILHÃO

ACIMA
DE 1

MILHÃO
Turismo Rural sem hosp.   7 .   4 .
Turismo Rural com hosp. 1   3 .   3 .   1..
Ecoturismo/aventura sem hosp.   2 .   2 .   3 . 1 1
Ecoturismo/aventura com hosp. 1 1    2  .   2 .   1 .   1 .
Pousadas de lazer e descanso   2 .   2 .   8 .   3 .   5 .   4 .   4 .
Hotéis fazenda   1 .   3 .
Fazendas de locação 1 3 1 1
Fazendas de cavalgada 1 1 1
Turismo educacional 1 3 1
Fabricantes de cachaça 4 1 1
Eventos e turismo de negócio   2 .   1 .   1 .
Spas 1
Acampamentos 1
Restaurantes rurais 1 1 1 1
Pousadas/ terapias alternativas 1

Tabela 35 – Valor investido X Modalidade turística

Em relação aos dados apresentados na tabela anterior, as seguintes

considerações podem ser feitas:
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- Como já podia ser esperada, identificou-se uma diferença significativa entre os

empreendimentos de turismo rural e ecoturismo / turismo de aventura, com e sem

hospedagem.

No que se refere ao turismo rural, todos os 11 proprietários de

empreendimentos sem hospedagem indicaram que investiram menos de 50 mil

reais. Por outro lado, dos 8 proprietários de empreendimentos com hospedagem,

7 deles (87,5%) declararam que investiram mais que 50 mil reais.

Em relação ao ecoturismo / turismo de aventura, dos 9 proprietários de

empreendimentos sem hospedagem, 7 deles (77,8%) investiram menos de 100

mil reais. Em contra partida, metade dos proprietários de empreendimentos com

hospedagem investiram mais de 100 mil reais.

Trabalhar com hospedagem exige maiores investimentos iniciais, como por

exemplo, adaptação ou construção de quartos, suítes ou chalés, compra de

mobílias, lavadoras de roupas e utensílios de cozinha, entre outras coisas.  Não

existem esses tipos de despesas em empreendimentos que trabalham apenas

com visitação de 1 dia.

- Os hotéis-fazenda, e os hotéis direcionados para eventos e turismo de negócios

são empreendimentos eminentemente turísticos. Todos os seus empreendedores

investiram mais de 200 mil reais. Neste grupo também se enquadram algumas

pousadas de lazer e descanso que podem ser consideradas como pousadas de

grande porte. Esses empreendimentos estão destacados em verde na tabela

anterior.

Dos 31 entrevistados que indicaram terem investido mais de 200 mil reais,

21 deles (67,7%) possuem empreendimentos classificados em uma dessas três

modalidades turísticas. Deve ser acrescentado, que nessas modalidades

turísticas, além dos investimentos iniciais serem maiores, os custos operacionais

também o são, obrigando esses empreendimentos a terem uma taxa de ocupação

razoável para cobrir estes custos e amortizar os valores investidos.

- Os proprietários de pousadas de lazer e descanso apresentaram investimentos

bastante variados, desde 10 mil até mais de 1 milhão de reais. Essa diferença é
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explicada por vários aspectos. Entre outras coisas, o montante de investimentos

depende do porte do empreendimento (nº de leitos), da sua sofisticação, e da

possível adaptação ou não de uma estrutura física já existente.

- Ainda em relação às pousadas, uma análise mais criteriosa das respostas sobre

os investimentos, em confronto com o que foi verificado no local (porte do

empreendimento, nº de leitos e sofisticação), permitiu que fossem selecionadas as

respostas que estão mais compatíveis com a realidade econômica do país. Essa

análise permitiu o cálculo do custo do investimento por nº de leitos.

Os empreendimentos foram divididos em dois grupos: pousadas mais

simples, geralmente apenas com suas suítes, piscina e pequeno local para servir

o café da manhã; e pousadas mais sofisticadas que além de apresentarem suítes

mais luxuosas, geralmente possuem refeitórios maiores, salão de jogos, sauna,

piscina, salas com lareira e outros diferenciais.  Esses dados podem ser vistos nos

quadros a seguir.

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE POUSADAS MAIS SIMPLES
Valor investido

em Reais
Nº de leitos Custo de construção

por nº de leitos
150.000 22 6.820
200.000 30 6.670
350.000 40 8.750

Quadro 14 - Custo de construção de pousadas simples

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE POUSADAS MAIS SOFISTICADAS
Valor investido

em Reais
Nº de leitos Custo de construção

por nº de leitos
600.000 34 17.647
400.000 25 16.000
700.000 40 17.500
800.000 50 16.000

2.500.000 120 20.833
500.000 30 16.667

Quadro 15 - Custo de construção de pousadas mais sofisticadas
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Estes números podem servir de referência inicial para um empreendedor

que deseja construir uma pousada. Ficou evidente que a sofisticação do

empreendimento influi muito nos custos iniciais. Enquanto em empreendimentos

mais simples o custo por leito deve girar em torno de 5 a 10 mil reais, na

construção de pousadas mais sofisticadas esse custo deve acabar ficando entre

15 e 20 mil reais. Portanto, um bom planejamento de investimento nesse setor

deve avaliar qual o público adequado, ou seja, o nicho de mercado que deve ser

focado para que o empreendimento tenha sua viabilidade econômica garantida.

6.3.13 - Lucratividade esperada

Questionaram-se os proprietários a respeito da lucratividade do

empreendimento. O objetivo não foi saber se o empreendimento dá muito lucro,

pouco lucro ou prejuízo, mas sim, descobrir se a lucratividade tem sido superior ou

inferior àquilo que o proprietário esperava ao investir na atividade turística.

O motivo de se fazer esse questionamento resume-se no seguinte

pensamento: Um empresário que ganha 50 mil reais por mês, mas que tinha uma

expectativa de ganhar 100 mil reais, provavelmente estará insatisfeito com o seu

negócio. Entretanto, um outro que esperava ganhar 500 reais, mas consegue

ganhar 700 reais, provavelmente estará muito satisfeito com a atividade. Com

isso, de certa forma, pode-se prever se o proprietário tem interesse em continuar

ou não com o seu negócio.

A seguir estão expostas as respostas dadas pelos proprietários.

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOSLUCRATIVIDADE
Nº abs %

Muito superior às expectativas 3 2,0
Superior às expectativas 22 14,6
Exatamente a esperada 48 32,0
Inferior às expectativas 58 38,7
Muito inferior às expectativas 16 10,7

*** 3 proprietários não souberam responder ***
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Quadro 16 – Expectativa de lucratividade com a atividade turística

Na tabela anterior, constatou-se que praticamente metade dos

entrevistados (49,4%) declarou que a lucratividade tem estado abaixo do

esperado, 32,0% estão obtendo exatamente o que esperavam, e apenas 16,6%

estão tendo retorno acima do esperado com a atividade turística. Esses números,

por si só, são um indicativo de que o turismo não é a oitava maravilha do mundo

com muitos acreditam antes de investir.

Pode-se levantar duas hipóteses para explicar os resultados encontrados

na tabela acima:

1ª) A atividade turística é pouco lucrativa, e por este motivo os proprietários

que investiram neste setor estão insatisfeitos com os resultados econômicos

que têm conseguido;

2ª) A expectativa de lucratividade que os proprietários tinham antes de investir

na atividade turística estava fora da realidade. Este fato ocorre em

conseqüência da má informação sobre a atividade turística.

Pelo que foi observado durante as visitas técnicas, o mais provável é que

as duas situações acima ocorram simultaneamente.

Como foi salientado anteriormente, muitos proprietários investiram no setor

turístico movidos muito mais pela emoção e pelo sonho, do que pela razão.

Quando isso acontece, enxergam-se apenas os pontos positivos do negócio; na

verdade, vê-se apenas o que se deseja ver. Portanto, com o passar do tempo a

realidade do empreendimento se faz presente, e a frustração é inevitável.

Por outro lado, a baixa taxa de ocupação, a sazonalidade da atividade, a

concorrência, entre outros fatores fazem com que a lucratividade seja baixa.

Foram cruzadas as respostas referentes à expectativa de lucratividade com

as diferentes modalidades turísticas para tentar identificar as atividades que estão

apresentando melhores resultados.
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Tabela 36 - Expectativa de lucratividade X Modalidade turística

A análise da tabela anterior permitiu a identificação dos seguintes aspectos:

- A modalidade de turismo rural foi a que apresentou o maior número de

proprietários satisfeitos com os resultados econômicos da atividade turística. Dos

31 proprietários que responderam esta pergunta, 12 deles (38,7%) disseram estar

obtendo uma lucratividade acima do que esperavam.

Isto não significa dizer que o turismo rural esteja dando mais lucro que as

outras modalidades turísticas. Pelo que foi constatado durante as visitas aos

empreendimentos, é muito mais provável que estes empreendedores tenham

poucas expectativas em relação ao turismo pelo fato desta atividade ser apenas

uma fonte complementar de renda.

- Apesar do turismo nas regiões de Brotas e Socorro já estar bastante

consolidado, boa parte dos proprietários mostrou-se insatisfeita com os resultados

econômicos do ecoturismo / turismo de aventura. Apenas 9,52% destes

EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEMODALIDADE TURÍSTICA
Muito

superior
Superior Exatamente

o esperado
Inferior Muito

inferior
Turismo Rural sem hosp. 2 7 4 5 1
Turismo Rural com hosp. 3 7 2
Ecoturismo/aventura sem hosp. 1 6 6
Ecoturismo/aventura com hosp. 1 2 5
Pousadas de lazer e descanso 4 9 18 7
Hotéis fazenda 1 3 3 2
Fazendas de locação 3 4 2
Fazendas de cavalgada 2 2
Turismo educacional 1 4 1
Fabricantes de cachaça 1 1 2 4 1
Eventos e turismo de negócio 1 4 1 2
Spas 2 1
Acampamentos 2
Restaurantes rurais 2 2 1
Pousadas/ terapias alternativas 2
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proprietários indicaram que a lucratividade tem sido superior ao que eles

esperavam.

A explicação para este fato é exatamente inversa ao que ocorre com os

proprietários do turismo rural. Como o ecoturismo cresceu muito nestas cidades,

os novos investidores acreditavam que iriam ganhar muito dinheiro, ou seja, as

expectativas iniciais foram muito grandes. Com o passar do tempo, perceberam a

inviabilidade de auferir aquilo que imaginavam, e acabaram mostrando-se

insatisfeitos durante a pesquisa.

- Novamente percebe-se uma diferença entre os empreendimentos de turismo

rural com e sem hospedagem. Os proprietários de empreendimentos sem

hospedagem mostraram-se mais satisfeitos com os resultados econômicos da

atividade.

Dos 19 proprietários de empreendimentos sem hospedagem, 9 deles

(47,4%) indicaram estar satisfeitos com os resultados obtidos. Por outro lado, dos

12 proprietários de empreendimentos com hospedagem, apenas 3 deles (25,0%)

assim o indicaram.

A explicação deste fato está diretamente relacionada ao montante de

capital investido. Os proprietários que menos investiram, caso dos

empreendimentos sem hospedagem, não possuem grandes expectativas,

exatamente pelo fato de terem investido pouco. Por outro lado, os proprietários

que investiram mais, adaptando a sua propriedade para hospedar o turista,

certamente investiram por acreditar que isso traria bons resultados. Ou seja, a

expectativa destes é maior do que daqueles.

- Dos 38 proprietários de empreendimentos classificados como pousadas de lazer

e descanso, apenas 4 deles (10,5%) indicaram ter uma lucratividade acima do

esperado. Além disso, o número de proprietários insatisfeitos com a atividade é

bastante grande, 25 deles ao todo (65,8%).

Este resultado deve estar atrelado ao binômio “investimento X retorno

obtido”.  Quem mais investe, deve ter maiores retornos nominais para que o

empreendimento tenha sua viabilidade econômica garantida. Entretanto, o que foi
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comentado por muitos proprietários de pousadas de lazer e descanso é que o

retorno é muito pequeno em relação ao que foi investido. Muitos salientaram que

não vão recuperar o dinheiro investido. Fica evidente, portanto, a insatisfação

desses proprietários.

Outro aspecto que deve ter influído nesses resultados é a falta de

conhecimento da atividade turística por parte de muitos investidores. Durante as

visitas às pousadas, percebeu-se que muitos proprietários movidos pelo desejo de

ter uma pousada e ser dono do seu próprio negócio investiam além do necessário.

Conseqüentemente, a viabilidade econômica do empreendimento acabava ficando

prejudicada.

- O mesmo fenômeno foi verificado nos empreendimentos classificados como

hotéis-fazenda. Dos 9 proprietários, apenas 1 (11,1%) indicou ter uma

lucratividade acima da esperada; e 5 deles (55,5%) indicaram uma lucratividade

abaixo do esperado.

Entretanto, para estes empreendedores o motivo da insatisfação é outro.

Estes proprietários conhecem muito bem a atividade turística por estarem nesse

ramo de atividade há bastante tempo. As dificuldades que estão enfrentado estão

atreladas às mudanças de desejos e interesses dos próprios turistas.

Como já foi salientado, o hotel-fazenda é uma estrutura hoteleira antiga, na

qual o hóspede fica praticamente o tempo todo dentro do hotel, e tudo é muito

artificial. Apesar da denominação de hotel-fazenda, de fazenda mesmo não existe

nada. Portanto, estes empreendedores vêm tendo dificuldades para manter a

mesma taxa de ocupação que tinham alguns anos atrás, resultando disto, a

insatisfação com os resultados econômicos da atividade.

- Embora apenas um proprietário de empreendimento classificado como turismo

de negócios e eventos ter declarado que a lucratividade é superior ao que

esperava, nota-se uma diferença bastante significativa entre os proprietários

dessa modalidade turística e os proprietários de pousadas de lazer e descanso, e

os proprietários de hotéis-fazenda.
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Dos 8 proprietários de empreendimentos de turismo de negócio e eventos,

5 deles (62,5%) estão obtendo a lucratividade que esperavam ou acima desta. No

que se refere aos proprietários de hotéis-fazenda, essa porcentagem cai para

44,4%, e cai mais ainda para os proprietários de pousadas de lazer e descanso,

34,2%.

O que explica esses resultados é o fato dos proprietários de

empreendimentos de turismo de negócios e eventos estarem mais preparados e

qualificados, sabendo antecipadamente qual a lucratividade provável que o

empreendimento poderia proporcionar. Portanto, eles não estão sendo “pegos de

surpresa”, como acontece com a maioria dos proprietários de pousadas de lazer e

descanso.

- Comparando-se os empreendimentos de turismo rural com hospedagem, e as

pousadas de lazer e descanso, nota-se uma diferença significativa quanto à

expectativa de lucratividade, como pode ser visto no gráfico a seguir.
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Gráfico 13 – Expectativa de lucratividade de proprietários de empreendimentos do
turismo rural com hospedagem, e de donos de pousadas de lazer e descanso

Dos 12 proprietários de empreendimentos de turismo rural com

hospedagem, apenas 2 deles (16,7%) indicaram que a lucratividade obtida está

abaixo do esperado. Por outro lado, dos 38 proprietários de pousadas de lazer e

descanso, 25 deles (65,8%) assim o indicaram.

Analisando os investimento de cada modalidade, constatou-se que 46,4%

dos proprietários de pousadas de lazer e descanso que responderam esta
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pergunta investiram mais de 200 mil reais, enquanto que apenas 12,5% dos

proprietários de empreendimentos de turismo rural com hospedagem investiram

esse montante.

Uma diferença significativa que existe entre essas duas modalidades

turísticas é que os proprietários de empreendimentos de turismo rural geralmente

se utilizam da estrutura física existente, fazendo apenas algumas adaptações, e

portanto, seus investimentos são menores. Já os proprietários de pousadas de

lazer e descanso, muitas vezes começam do zero, ou seja, constroem todo o

empreendimento, o que logicamente demanda maiores investimentos.

Dessa diferença é que resulta a insatisfação dos proprietários de pousadas

de lazer e descanso. Eles precisam ter retornos econômicos maiores para pagar

os investimentos iniciais.  Já os empreendedores do turismo rural, por não terem

investido tanto, contentam-se com lucros menores, estando portanto, satisfeitos

com a lucratividade de seus negócios.

Foram cruzadas as respostas referentes à expectativa de lucratividade, com

o tempo de atividade de cada empreendimento, para verificar se os

empreendedores ficam mais satisfeitos com os resultados econômicos da

atividade com o passar do tempo.

TEMPO DE ATIVIDADELUCRATIVIDADE
MENOR QUE

2 ANOS
DE 3 A  5

ANOS
DE 6 A 10

ANOS
DE 11 A 20

ANOS
MAIS DE
21 ANOS

Muito superior às expectativas   1 1   1 1 1 -- --
Superior às expectativas   8 1   8 1 5 1 --
Exatamente o esperado   7 1  133 11 6 1
Inferior às expectativas   6 6  188 13   5 . 5
Muito inferior às expectativas   7 7   5 5 3   1 . --

Tabela 37 - Expectativa de lucratividade X Tempo de atividade

Os números da tabela anterior indicam que os proprietários de

empreendimentos mais antigos não estão mais satisfeitos com os resultados

econômicos, como poderia ser esperado. Além disso, como já foi salientado, o
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número de empreendimentos cai consideravelmente com os anos. Isso é um

indício de que a atividade é bastante complexa, e que muitos empreendedores

fecham seus negócios antes de completarem 5 anos de atividade.

Constatou-se que para os empreendimentos com até 10 anos de

funcionamento, o tempo de atividade não foi um fator que interferiu na mudança

de expectativa de lucratividade do empreendedor.

Nas 3 faixas analisadas (menor que 2 anos, de 3 a 5 anos e de 6 a 10

anos), para cada 2 proprietários que tem a lucratividade superior ou muito superior

às suas expectativas, existem 5 com a lucratividade inferior ou muito inferior.

No que se refere aos empreendimentos com mais de 11 anos de atividade,

algumas considerações podem ser feitas:

- A grande maioria dos empreendimentos com mais de 21 anos de atividade, na

verdade, não são empreendimentos turísticos. Dos 5 proprietários que indicaram

que a lucratividade é inferior às suas expectativas, 4 deles são produtores de

cachaça artesanal e o outro é proprietário de chácara para locação.

 - Dos 6 proprietários de empreendimentos entre 11 e 20 anos, que indicaram

estar insatisfeitos com os resultados econômicos da atividade turística, (indicados

em azul na tabela anterior), 3 deles são proprietários de hotéis-fazenda, 2 de

pousada de lazer e descanso, e 1 de chácara de locação. Esse fato confirma o

que foi dito anteriormente: que os hotéis-fazenda não estão conseguindo obter a

lucratividade que conseguiam alguns anos atrás. Por está razão, seus

proprietários mostraram-se insatisfeitos com os resultados econômicos atuais.

Foram cruzadas as informações (em destaques verde, amarelo e vermelho)

da tabela 36, com as diferentes modalidades de turismo. O objetivo foi verificar em

quais modalidades turísticas, os empreendedores estão mais satisfeitos já no

início da atividade. Essas informações estão representadas na tabela a seguir.
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Tabela 38 - Expectativa de lucratividade dos proprietários de empreendimentos
com menos de 5 anos de atividade

Da tabela anterior as seguintes considerações podem ser feitas:

- Nos empreendimentos turísticos com menos de 5 anos de atividade, apenas as

modalidades de turismo rural e as fazendas de locação de temporada

apresentaram maior número de proprietários com lucratividade superior as suas

expectativas.  No turismo rural, para cada 2 empreendimentos que apresentaram

lucratividade inferior às expectativas iniciais,  3 indicaram lucratividade superior às

expectativas. Dos empreendimentos de turismo rural com até 5 anos de atividade,

73,9% indicaram que a lucratividade está condizente ou é superior às

expectativas.

 Para explicar esses números, acredita-se que os seguintes fatos ocorram

simultaneamente:

1ª) É pequena a expectativa de lucratividade dos proprietários do “turismo

rural”. Æ Eles vêem na atividade turística apenas uma fonte complementar de

MODALIDADE TURÍSTICA ATÉ 5 ANOS DE
ATIVIDADES E

LUCRATIVIDADE
SUPERIOR ÀS

EXPECTATIVAS

ATÉ 5 ANOS DE
ATIVIDADES E

LUCRATIVIDADE
ATENDENDO ÀS
EXPECTATIVAS

ATÉ 5 ANOS DE
ATIVIDADES E

LUCRATIVIDADE
INFERIOR ÀS

EXPECTATIVAS
Turismo Rural sem hosp. 7 3 5
Turismo Rural com hosp. 2 5 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 1 4 4
Ecoturismo/aventura com hosp. 2 2
Pousadas de lazer e descanso 3 4 19
Hotéis fazenda 1 1
Fazendas de locação 3 2
Fazendas de cavalgada 2 2
Turismo educacional 4
Fabricantes de cachaça 2 1 1
Eventos e turismo de negócio 3 3
Spas

Acampamentos 1
Restaurantes rurais 2 3
Pousadas/ terapias alternativas 1



141

renda (qualquer ganho a mais é bem vindo). Portanto a grande maioria tem suas

expectativas atendidas ou superadas.

2ª) O turismo rural proporciona um bom lucro. Æ Embora este lucro não

esteja relacionado diretamente ao turismo, como por exemplo, através da

cobrança da visitação à propriedade; o fato é que indiretamente o turismo

possibilita que o pequeno e médio produtor rural agregue valor ao seu produto. Ao

invés de vender seus produtos in natura para os mercados e atravessadores com

uma baixa margem de lucro, o produtor transforma esses produtos em vinhos,

licores, pães, bolos, doces, e geléias e consegue uma margem de lucro muito

maior, vendendo esses produtos diretamente ao turista.

- O extremo oposto foi verificado na modalidade de pousadas de lazer e descanso.

Para cada 3 empreendimentos que apresentaram lucratividade superior às

expectativas iniciais,  19 indicaram lucratividade inferior às expectativas. Dos

empreendimentos classificados como pousadas de lazer e descanso, com até 5

anos de atividade, apenas 26,9% indicaram que a lucratividade está condizente ou

é superior às expectativas.

Portanto, 73,1% dos proprietários de pousadas de lazer e descanso

mostraram-se insatisfeitos com os resultados econômicos nos 5 primeiros anos de

atividade. Esses números são um indício de que a maioria dos proprietários de

pousadas começam seus negócios sem conhecer direito as dificuldades que irão

encontrar.

- Intermediários a estas duas modalidades turísticas, está o ecoturismo / turismo

de aventura. Como já salientado, acredita-se que o elevado número de

proprietários insatisfeitos nesta atividade se deva muito mais às suas elevadas

expectativas iniciais dos proprietários, do que à baixa lucratividade do

empreendimento.

O gráfico a seguir evidencia a grande diferença existente entre o nível de

satisfação dos proprietários do turismo rural, ecoturismo / turismo de aventura, e

de pousadas de lazer e descanso.
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Gráfico 14 - Expectativa de lucratividade dos proprietários de empreendimentos de
turismo rural, ecoturismo / turismo de aventura e pousadas de lazer e descanso

com menos de 5 anos de atividade

Foram cruzadas as informações referentes à expectativa de lucratividade,

com o valor investido na atividade turística, para verificar se há uma possível

correlação entre esses aspectos.

VALOR INVESTIDO RETORNO
ACIMA DO

ESPERADO

RETORNO
ESPERADO

RETORNO
ABAIXO DO
ESPERADO

Menos de 20 mil   6 . 3 9
De 21 a 50 mil   4 . 6 6
De 51 a 100 mil   3 . 5 13
De 101 a 200 mil 1 6 6
De 201 a 500 mil 4 5 5
De 501 a 1 milhão 1 2 5
Acima de 1 milhão 1 3 5

*** 51 entrevistados não informaram qual foi o valor investido.***

Tabela 39- Valor investido X Expectativa de lucratividade com a atividade turística

Os dados da tabela acima permitem que sejam feitas as seguintes

considerações:
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- A satisfação com os resultados do negócio está diretamente atrelada ao valor

investido. Quanto maior o valor investido, maior deverá que ser o lucro nominal

para que o empreendimento se pague.

Para que dois investimentos diferentes se paguem no mesmo período de

tempo, a margem de lucro líquida deve ser a mesma tanto no investimento maior

como no menor. O problema é que na maioria dos casos, quanto maior é o

investimento, menor é a margem de lucro líquida, daí resultando a insatisfação

dos grandes empreendedores.

- Dos 20 empreendedores que disseram que o retorno tem sido acima do

esperado, 13 deles (65,0%), indicados em verde, investiram menos de 100 mil

reais (pequenos negócios).  Constatou-se que desses 13 entrevistados, 8

possuem empreendimentos classificados como turismo rural, 2 como ecoturismo /

turismo de aventura, 2 como chácara de locação e 1 é produtor de cachaça

artesanal. Além disso, 10 proprietários indicaram que o turismo é apenas uma

fonte complementar de renda, enquanto que 3 informaram que essa atividade é

sua principal fonte de renda.

Portanto, o fato desses empreendedores terem investido menos recursos, e

terem outras fontes de renda mais importantes além da atividade turística, faz com

que estes empreendedores tenham menos expectativas em relação ao turismo e

estejam satisfeitos com os resultados econômicos da atividade.

- Como já salientado anteriormente, há dois tipos de empreendimentos: aqueles

que são eminentemente turísticos, representados principalmente pelos hotéis-

fazenda, pousadas de lazer e descanso e hotéis direcionados para eventos e

turismo de negócios; e aqueles cujos proprietários geralmente têm outras

atividades, representados principalmente pelo turismo rural e pelo ecoturismo. Os

valores investidos são diferentes. Na grande maioria dos empreendimentos

eminentemente turísticos foram investidos mais de 200 mil reais.

Levando-se em conta a diferença que existe entre os empreendedores que

investiram mais ou menos de 200 mil reais, foi possível identificar que para cada

grupo em separado, quanto mais se investe, menor é a satisfação do
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empreendedor em relação aos resultados da atividade.  Essa constatação pode

ser melhor visualizada no gráfico a seguir.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Empreendedores que indicaram
lucratividade acima do esperado

Investimentos menores que 20 mil reais

De 20 a 50 mil

De 51 a 100 mil

De 101 a 200 mil

De 201 a 500 mil

De 501 a 1 milhão

Mais de 1 milhão

Gráfico 15 – Valores investidos X Lucratividade acima do esperado

Percebe-se que para o grupo de investidores em azul, ou seja, que

investiram até 200 mil reais, quanto maior o valor investido, menor foi a

porcentagem de investidores satisfeitos com os resultados econômicos da

atividade. O mesmo comportamento foi encontrado entre os investidores que

investiram mais de 200 mil reais, destacados em amarelo.

Esse fato está diretamente relacionado com o tempo de amortização dos

investimentos. Dentro de cada grupo de investimentos (azul ou amarelo), a

lucratividade não difere muito. Portanto quem investe mais dinheiro,

provavelmente terá um prazo de amortização maior, ou seja, demorará mais para

recuperar o dinheiro investido.  Isso explica porque os proprietários que mais

investiram dentro de seu grupo (azul ou amarelo), estão mais insatisfeitos com os

resultados econômicos da atividade turística.

Foram cruzadas as informações referentes à expectativa de lucratividade,

com os motivos que levaram os empresários a investirem no turismo. O objetivo

desta tabulação foi verificar quais são os proprietários mais satisfeitos: os que

investiram por motivos pessoais, os que investiram por questões econômico-

financeiras, ou aqueles que investiram por algum aspecto relacionado à atividade

turística?
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EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEMOTIVOS PARA INVESTIR EM
TURISMO

RETORNO
ACIMA DO

ESPERADO

RETORNO
ESPERADO

RETORNO
ABAIXO DO
ESPERADO

Dificuldade com atividade primária 3 4 4
Motivação de ordem pessoal 7 11 17
Tornar a propriedade rentável 1 4 4
Oportunidade de negócio 2 9 19
Ter outra fonte de renda 4 6 15
Conhecimento da atividade turística 3 6
Potencial turístico da propriedade 1 5 2
Existe visita espontânea ao local 4 3 1

Tabela 40 - Expectativa de lucratividade X Motivos para investir em turismo

Nota-se que os proprietários mais satisfeitos são aqueles que investiram em

virtude do fato de suas propriedades terem um diferencial turístico importante,

como por exemplo, uma cachoeira ou a corredeira de um rio; e aqueles cujas

propriedades já eram procuradas pelos turistas, mesmo antes de terem investido

no turismo.

Dos 16 proprietários que indicaram esses dois itens, 13 deles (81,2%)

afirmaram que estão obtendo exatamente a lucratividade esperada ou acima

desta.

Ainda em relação aos aspectos relacionados ao turismo, constatou-se que

os conhecimentos anteriores da atividade turística, sejam através de cursos de

administração hoteleira ou experiência profissional anterior, não contribuíram para

que os proprietários tivessem resultados acima do esperado.

Foram cruzadas as respostas referentes à expectativa de lucratividade, com

os tipos de empreendimentos, com ou sem hospedagem. O objetivo desta

tabulação foi verificar se o tipo de empreendimento, ou o tamanho da pousada e

do hotel influenciam o resultado econômico da atividade.
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EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEEMPREENDIMENTOS
RETORNO
ACIMA DO

ESPERADO

RETORNO
ESPERADO

RETORNO
ABAIXO DO
ESPERADO

Sem hospedagem 13 14 25
Até 30 leitos 3 15 17
De 31 a 100 leitos 6 11 22
Mais de 100 leitos 3 8 10

Tabela 41 - Expectativa de lucratividade X Meios de hospedagem

Constatou-se que 25,0% dos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem indicaram resultados acima do esperado; enquanto que apenas

12,6% dos proprietários de empreendimentos com hospedagem assim o fizeram.

Este resultado está ligado diretamente ao valor investido. Os investimentos

em empreendimentos sem hospedagem são menores, e isso faz com que as

expectativas dos proprietários perante os resultados da atividade também o sejam.

Com relação aos empreendimentos com hospedagem, percebeu-se durante

as visitas técnicas, que muitos proprietários mostravam o interesse em aumentar o

tamanho da pousada, ou seja, o número de leitos, como se isso fosse a causa

única os resultados negativos que estavam obtendo.

Entretanto, os números da tabela acima não são uma evidência de que isso

seja verdade. Não se pode generalizar que aumentando o tamanho do

empreendimento, os resultados econômicos da atividade serão melhores. Isso só

será verdade se a taxa de ocupação for de razoável a boa; caso contrário, os

investimentos necessários para aumentar o empreendimento deixarão a sua

viabilidade econômica ainda mais comprometida.

Muitos proprietários salientaram que aumentando a pousada, a despesa

operacional por número de leitos diminui. Isso realmente é verdade, pois em

muitos casos, o mesmo número de funcionários é suficiente para atender um

número maior de hóspedes.

Entretanto, o ponto crucial continua sendo a baixa taxa de ocupação. Se o

proprietário não consegue atrair mais turistas para a sua pousada, o lucro

operacional continua sendo o mesmo. O que complica ainda mais a viabilidade
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econômica do empreendimento é o fato do custo fixo aumentar devido ao maior

montante de capital a ser amortizado.

6.3.14 - Planos para o futuro.

Questionaram-se os proprietários a respeito dos planos para o futuro da

atividade turística. Algumas respostas são bem específicas; outras foram

agrupadas em 5 categorias principais de respostas, que representam juntas,

78,7% da amostra.

As respostas dadas pelos proprietários estão apresentadas no quadro a

seguir.

PLANOS PARA O FUTURO Nº DE
RESPOSTAS

Aumentar o número de leitos 36
Melhorar a infra-estrutura de lazer 30
Nenhum plano para o futuro 22
Construir uma pousada 19
Construir estrutura física para receber pessoas 12
Construir um restaurante rural 3
Investir aos poucos 2
Atingir o público alvo 1
Cobrar pela visitação 1
Construir chalés para professores 1
Construir um pesqueiro 1
Criar um produto turístico mais elaborado 1
Exportar cachaça 1
Implantação da área de camping 1
Inovar sempre 1
Montar outras unidades 1
Montar um spa 1
Participar do circuito das frutas 1
Montar um restaurante com carne de jacare 1
Pretende vender todos os produtos da região 1
Quer um sócio para investir mais 1
Receber mais escolas 1
Terceirizar alguns setores como hospedagem 1
Trabalhar com ambientação cultural 1
Trabalhar com franquias do hotel 1
Transformar o camping em um spa 1
Vender a propriedade 1

*** 7 entrevistados não responderam ***

Quadro 17 - Planos para o futuro
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Foram cruzadas as respostas referentes aos planos para o futuro, com as

diferentes modalidades. O objetivo desta tabulação foi tentar identificar as

possíveis semelhanças e diferenças entre os proprietários, no que se refere a

planos para o futuro. Para facilitar a análise dos dados, nesta tabulação foram

utilizadas apenas as 5 respostas mais indicadas como planos para o futuro.

Tabela 42- Planos para o futuro X Modalidade turística

As seguintes considerações podem ser feitas a respeito da análise da

tabela anterior:

- Dos 38 proprietários de empreendimentos classificados como pousadas de lazer

e descanso, 21 deles (55,3%) indicaram o desejo de aumentar o número de leitos;

e dos 12 proprietários de empreendimentos de turismo rural com hospedagem, 6

deles, ou seja, metade também demonstrou a mesma intenção.

Apesar dos números estarem bem próximos, uma análise mais apurada

demonstrou que existe uma diferença muito grande entre os empreendedores

destas duas modalidades turísticas.  

Todos estes 6 proprietários de empreendimentos de turismo rural declaram

estar obtendo a lucratividade esperada ou acima desta. Por outro lado, dos 21

PLANOS PARA O FUTUROMODALIDADE
TURÍSTICA AUMENTAR

Nº DE
LEITOS

CONSTRUIR
ESTRUTURA
P/ RECEBER

PESSOAS

CONSTRUIR
UMA

POUSADA

MELHORAR A
INFRA-

ESTRUTURA

NENHUM
PLANO

Turismo Rural sem hosp. 5 7 4 1
Turismo Rural com hosp. 6 1 2 1
Ecoturismo/aventura sem hosp. 3 3 2
Ecoturismo/aventura com hosp. 3 3 2
Pousadas de lazer e descanso 21 2 4 3
Hotéis fazenda 3 3 2
Fazendas de locação 2 1 4 1
Fazendas de cavalgada 2 1
Turismo educacional 1 1 4
Fabricantes de cachaça 3 1 3
Eventos e turismo de negócio 2 1 2
Spas 2
Acampamentos

Restaurantes rurais 1 1 3
Pousadas/ terapias alternativas 2



149

proprietários de empreendimentos classificados como pousadas de lazer e

descanso, 17 deles (80,9%) declararam exatamente o contrário, ou seja, que

estão tendo uma lucratividade abaixo do esperado.

Esses números indicam situações bastante diferentes. Os proprietários do

turismo rural estão querendo aumentar o número de leitos porque estão sendo

bem sucedidos na atividade, e acreditam que com este procedimento terão a

lucratividade aumentada. Por outro lado, os proprietários de pousadas de lazer e

descanso acreditam que os resultados ruins que estão obtendo são devido ao

pequeno número de leitos do empreendimento, e por isso desejam aumentar a

pousada.

- Nos bate-papos com os proprietários dos empreendimentos sem hospedagem,

muitos deles salientaram o de desejo de construir uma pousada no futuro.

Dos 34 proprietários de empreendimentos de turismo rural ou de ecoturismo

/ turismo de aventura, sem hospedagem, 11 deles (32,4%) demonstraram esse

interesse. Não fizeram isso ainda por não terem recursos econômicos para montar

tal empreendimento.

Existe um grande risco nesse aspecto, pois durante as entrevistas,

percebeu-se que a grande maioria deles desconhece os problemas e as

dificuldades enfrentadas pelos donos de pousadas.

Foram cruzadas as respostas referentes aos planos para o futuro, com a

expectativa de lucratividade. O objetivo desta tabulação foi tentar identificar de que

forma os resultados obtidos na atividade turística interferem nos planos para o

futuro. Os resultados desta tabulação estão expostos na tabela a seguir.

Muito superior às expectativas 1 1 1

PLANOS PARA O FUTUROEXPECTATIVA DE
LUCRATIVIDADE AUMENTAR

Nº DE LEITOS
CONSTRUIR
ESTRUTURA
P/ RECEBER

PESSOAS

CONSTRUIR
UMA

POUSADA

MELHORAR A
INFRA-

ESTRUTURA

NENHUM
PLANO

Superior às expectativas 5 3 3 2 3
Exatamente o esperado 10 2 8 11 5
Inferior às expectativas 14 5 4 14 11
Muito inferior às expectativas 7 1 1 2 2
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Tabela 43 - Expectativa de lucratividade X Planos para o futuro

As seguintes considerações podem ser feitas a respeito da análise da

tabela anterior:

- O fato de alguns entrevistados terem demonstrado que não têm nenhum plano

para o futuro não quer dizer que seus empreendimentos estejam perfeitos. Pelo

contrário, a grande maioria deles (61,9%) está tendo um retorno abaixo do

esperado, e estão decepcionados com os negócios. Há uma forte tendência de

que não invistam mais nada, ou até deixem de trabalhar no setor turístico.

- Como já foi salientado, um aspecto que chamou bastante a atenção durante as

entrevistas foi o fato de que apesar de não estarem tendo o retorno econômico

esperado, muitos proprietários de empreendimentos com hospedagem pretendem

aumentar ainda mais o número de leitos, como se essa fosse a única solução para

o baixo retorno econômico da atividade.

Os dados da tabela indicam que dos 36 empreendedores que pretendem

aumentar o número de leitos, 21 deles (58,3%) estão tendo retorno abaixo do

esperado. Desses 21 entrevistados, 17 possuem empreendimentos classificados

como pousadas de lazer e descanso. A grande maioria deles não consegue

identificar que o problema não está no número de leitos, mas sim na baixa taxa de

ocupação, motivada muitas vezes pela falta de foco em um mercado específico e

pela falta de um plano de marketing.

- Daqueles que indicaram o interesse em abrir uma pousada, há 2 tipos de

empreendedores. A maior parte deles (70,6%) está obtendo a lucratividade que

esperava ou acima desta. Talvez por esse motivo, acreditem que abrir uma

pousada poderia lhes trazer maiores lucros. O outro grupo é de empreendedores

que estão tendo retorno abaixo do esperado com a atividade turística.

Analisando detalhadamente cada empreendimento, percebeu-se que uma

das causas da diferença de satisfação destes proprietários fundamenta-se no fluxo

de visitantes que cada empreendimento recebe. Os proprietários insatisfeitos

afirmaram que o número de visitantes de 1 dia é muito pequeno, e que portanto,
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uma das soluções para incrementar-se a receita seria abrir uma pousada. Por

outro lado, os proprietários satisfeitos com o fluxo de visitantes, por

desconhecerem o setor de hospedagem, acreditam que abrindo uma pousada,

teriam a possibilidade de obter lucros ainda maiores.

Independentemente destes proprietários estarem satisfeitos ou não com os

resultados da atividade, percebeu-se que a grande maioria desconhece os riscos

e as dificuldades do setor de hospedagem. Eles são movidos muito mais pela

emoção do que pela razão. Alguns estão querendo achar uma solução para

resolver seus problemas, e outros estão pensando na chance de poder ganhar

mais.

Parte III – Conclusões

7- Considerações finais

Esta pesquisa teve seu embasamento em dois tipos de informações: os

dados colhidos através do questionário (já analisados), e muitas informações

colhidas nos bate-papos informais com os proprietários.

Na maioria das vezes foi nas entrelinhas das conversas com os

proprietários, que se pôde ver realmente os aspectos práticos de cada atividade,

sentir as dificuldades e saber porque esses empreendedores estavam investindo

em turismo. Esse tipo de informação não está em nenhum livro, mas é o resultado

de horas e horas de visitas técnicas a esses empreendimentos. Relatos como por

exemplo, que foi feito por um proprietário de uma pousada relativamente grande:

“O meu ramo não é o turismo. Tenho outros negócios na cidade. Mas eu achei

esse lugar tão lindo e foram tantos amigos dando palpites e sugerindo para que eu

abrisse uma pousada, que eu acabei fazendo. Se fosse hoje, sabendo como é

isso aqui, eu não abriria de jeito nenhum”. O proprietário que deu esse relato

investiu mais de um milhão de reais para abrir sua pousada e está extremamente

insatisfeito com os resultados do negócio.
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Infelizmente esse não é um caso atípico, pelo contrário, parece ser a regra

geral, fato que demonstra a gravidade do problema. É preciso identificar o porquê

de tudo isso, para evitar que outras pessoas passem pelas mesmas dificuldades.

Um dos objetivos desse trabalho foi exatamente esse, tentar achar as respostas

para alguns “porquês”.

A seguir estão colocadas algumas conclusões feitas com base nas

observações de campo, e nas informações obtidas através dos questionários

tabulados.

7.1- Classificação das propriedades

Muitos autores e profissionais do setor turístico têm questionado os

diversos nomes que se dão às diferentes modalidades turísticas no meio rural.

Ultimamente surgiram várias terminologias para identificar atividades bastante

próximas, como por exemplo: turismo rural, agroturismo, turismo verde, turismo

eco-rural, ecoturismo, turismo de aventura, e muitos outros.

Ao classificar as propriedades visitadas nesse trabalho, não se teve

nenhuma intenção de estabelecer um novo critério de classificação. Entretanto,

essa classificação mostrou-se concisa, coerente e permitiu que fossem

identificadas diversas diferenças e semelhanças entre os diversos tipos de

empreendimentos visitados.

Classificar os diversos tipos de empreendimentos não foi uma tarefa fácil.

Isto porque é muito comum encontrar diferentes tipos de atrativos e atividades no

mesmo local. Por exemplo, imagine uma propriedade rural com patrimônio

histórico-cultural relevante, cuja principal fonte de renda é a produção de alguma

cultura agrícola, que possui uma área de mata virgem com trilhas abertas, e uma

cachoeira onde é possível praticar rapel e canyoning. Diga-se de passagem que é

bastante comum encontrar propriedades com essas características. Como

classificar a atividade turística dessa propriedade? Turismo rural, ecoturismo ou

turismo de aventura?
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O exemplo acima demonstra a grande dificuldade em se categorizar as

atividades turísticas, fato já ressaltado por diversos autores. Tendo-se apenas

essas informações a respeito do empreendimento, qualquer método de

classificação não apresentará resultados satisfatórios.

A grande falha de muitos autores que tentam classificar as diversas

atividades turísticas reside no fato de focarem-se apenas na oferta turística.

Direcionam-se apenas em discriminar os atrativos da propriedade, suas

características, o que oferece e o que deixa de oferecer ao turista, e isso não tem

sido suficiente para categorizar as propriedades.

É preciso olhar para o outro lado da balança, a demanda turística. Quem é

o turista que está visitando essa propriedade? O que ele deseja, e quais são suas

expectativas? Tendo essas informações, juntamente com as características do

empreendimento, aí sim, pode-se definir com mais clareza a modalidade turística

de um empreendimento.

Assim, utilizando-se do mesmo exemplo anterior, tendo-se a informação de

que o principal público visitante são jovens entre 25 e 35 anos, que trazem cordas

e equipamentos de escalada e passam o dia na propriedade e depois vão embora,

pode-se enquadrar essa propriedade na categoria de turismo de aventura. Por

outro lado, se o principal público visitante for famílias interessadas em visitar o

casarão histórico, o terreiro de café e saborear a comida típica da região, pode-se

enquadrar essa propriedade na modalidade de turismo rural com enfoque nos

aspectos histórico-culturais, e assim por diante.

É preciso ter em mente que o objetivo de qualquer sistema de classificação

não deve ser simplesmente definir: essa propriedade é turismo rural, aquela é

turismo de aventura e assim por diante. A categorização em si da modalidade

turística não acrescenta nada ao empreendimento.

O ponto mais importante e fundamental a ser pesquisado deve ser a

correlação entre características da propriedade (oferta turística) X público

visitante (demanda turística). Não se deve perder tempo em categorizar as

propriedades, mas sim, tentar responder as seguintes perguntas: Qual é o perfil do
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visitante do turismo rural? Qual é o perfil do visitante do ecoturismo? e assim por

diante.

Para melhor visualizar estas idéias, foi desenhado o diagrama a seguir, que

representa três atrativos turísticos distintos. Em verde estão representadas as

propriedades com atrativos ligados à natureza e a esportes de aventura. Em

laranja, estão representadas as propriedades cujos atrativos turísticos estão

relacionados a aspectos da vida no campo. São empreendimentos com

características da modalidade turismo rural com foco nas atividades primárias e

aspectos naturais do local. Em azul, estão representadas as propriedades rurais

que possuem relevantes diferenciais histórico-culturais. São empreendimentos

que podem ser enquadrados na modalidade turismo rural com foco nos elementos

histórico-culturais do local. Algumas propriedades possuem dois ou mais atrativos

turísticos diferentes, e estão representados no diagrama a seguir pelos números

de 1 a 4.

  Atrativos ligados
     a natureza e
     esportes de
       aventura

           Atrativos
        relacionados
        às atividades
       agropecuárias

 Atrativos relacionados
 aos  aspectos

 históricos e culturais
          da região

  2

     3          4 1
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Figura 1 – Atrativos Turísticos

Para as propriedades que possuem atrativos únicos, identificadas no

diagrama pelas cores verde, azul e laranja, é relativamente fácil identificar o

público alvo desejado. Entretanto, quando existem diversos atrativos, esta

identificação fica mais difícil.

Supondo em outro exemplo, uma propriedade com características de

turismo rural e de ecoturismo conjuntamente, representada pelo número 2 no

diagrama anterior. A pergunta a ser respondida é a seguinte: O perfil deste público

visitante se aproxima do perfil de um visitante de turismo rural ou de ecoturismo?

Ou ainda, pode-se identificar características que o identifiquem como um visitante

diferenciado tanto de uma como da outra modalidade turística?

Para obter essas respostas, uma das ferramentas de que o proprietário

pode se utilizar é a aplicação de questionários com o turista que está visitando a

sua propriedade. O próprio visitante acabará dando informações muito valiosas

para o planejamento futuro da atividade.

Seguindo essa linha de raciocínio, conclui-se que o ponto fundamental para

o empreendedor de qualquer atividade turística é saber identificar quais são as

possíveis motivações que podem fazer um turista visitar a sua propriedade, e o

que é ainda mais importante, em que nicho de mercado ele poderá encontrar esse

turista potencial.

Imaginando por exemplo uma propriedade com atrativos ligados a natureza

e a esportes de aventura. O público principal deste local deve ser o chamado

“ecoturista”. Para que haja um bom planejamento da atividade turística, o

proprietário deve procurar responder os seguintes questionamentos:

- O que um ecoturista procura em suas viagens?

- A minha propriedade possui estas características procuradas pelo ecoturista?

- O que posso fazer para melhorar a qualidade dos atrativos e serviços?
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- Qual é o perfil do ecoturista? Quantos anos tem, qual a sua faixa de renda, de

onde ele vem, viaja sozinho ou em grupos, se é exigente ou não, costuma fazer

compras, enfim, tudo a respeito desse turista potencial.

- Como faço para atrair esse turista a minha propriedade?

Ao responder essas perguntas, tem-se o objetivo de identificar o público

mais adequado para os tipos de atrativos que existem na propriedade.

Resumindo, pode-se dizer que não importa a classificação dada a um

empreendimento, mas sim, se ele está direcionado e tem as características

necessárias para atingir o nicho de mercado desejado. O fundamental é a

capacitação dos empreendedores para que possam discernir qual é o público ideal

para as características do seu negócio, ou no caso da construção de novos

empreendimentos, saber o que deve ser construído e feito para atrair o público

que se deseja.

7.2- O turismo é mais uma oportunidade para o pequeno e
médio produtor rural.

Nesta pesquisa foram visitadas muitas pequenas e médias propriedades

produtivas. Nos bate-papos informais com muitos destes produtores rurais ficou

evidente que a cada ano que passa está cada vez mais difícil conseguir pagar

todas as despesas da propriedade e ainda tirar o sustento através da atividade

primária. Em visita a algumas comunidades rurais na cidade de Joanópolis, um

proprietário rural fez os seguintes comentários: “eu nasci aqui, cresci aqui, e nunca

saí daqui. Meu pai sempre viveu da terra, e eu também, mas meus filhos não vão

poder mais. Eles trabalham na cidade, estão estudando para arrumar um emprego

melhor, porque hoje não conseguimos tirar da terra o sustento para toda a família”.

Muitos são os fatores que tem contribuído para isso, e entre eles pode-se

destacar:

- O avanço tecnológico chegou ao campo. Æ Pode-se dizer que vive-se hoje a

globalização da agricultura. São máquinas agrícolas modernas, sementes
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transgênicas, enfim, todo um aparato para se aumentar a produtividade do campo.

E isso realmente tem acontecido. Hoje produz-se maiores quantidades de

alimentos por área cultivada, como nunca se conseguiu antes.

Todo esse avanço tecnológico, que a princípio poderia ser útil para todo o

“homem do campo”, na verdade, acaba beneficiando apenas uns poucos.

Somente os grandes produtores rurais possuem condições econômicas para se

adaptar a essas mudanças e conseguem modernizar as suas propriedades.

A grande maioria dos pequenos e médios produtores rurais não tem

condições para usufruir desta tecnologia. Portanto, o que poderia ser um bom

negócio, acabou sendo uma das causas da falência destes pequenos e médios

produtores rurais. Não é possível competir nesse mercado desigual.

- O progresso e o crescimento das cidades provocaram mudanças no modo de

vida das pessoas. Æ Voltando à década de 50 e 60, mesmo nos grandes centros

urbanos como São Paulo, existiam muitos chacareiros e sitiantes dentro dos

limites urbanos. Era bastante comum as pessoas comprarem frutas, verduras,

legumes, leite, e queijos diretamente nestas propriedades.

Com o passar dos anos, essas chácaras foram sumindo e distanciando-se

cada vez mais das áreas urbanas. Ficou mais complicado para se comprar esses

produtos diretamente no local e começou a surgir a figura do “intermediário”,

aquele que compra os produtos do produtor e revende na cidade.

  Essa simples mudança fez e tem feito com que a lucratividade do produtor

rural seja reduzida.

- Aumento da especulação imobiliária. Æ O custo da terra tem aumentado. As

cidades de Vinhedo e Valinhos, localizadas a 70 Km de São Paulo e a 20 Km de

Campinas são um exemplo típico disso.

Essas duas cidades há poucos anos atrás eram constituídas basicamente

por pequenas propriedades rurais produtivas. Nas últimas duas décadas, devido à

excelente localização, essas cidades começaram a ser o alvo de empresas do

setor imobiliário que começaram a construir condomínios residenciais, e
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conseqüentemente, o valor da terra aumentou consideravelmente em função

disso.

Como muitos pequenos proprietários começaram a passar por dificuldades

no desenvolvimento de suas atividades primárias, o valor de suas terras tomou

importância ainda maior. Valiam muito mais as suas terras do que a atividade

primária. Em função disso, essas propriedades rurais começaram a ser vendidas,

uma a uma, e em seu lugar surgiram dezenas de condomínios residências.

Hoje não existem mais áreas rurais nestes municípios, apenas áreas rurais

urbanizadas. Algumas poucas propriedades produtivas que ainda resistem à

especulação imobiliária se vêem rodeadas por condomínios.

Esses fenômenos expostos acima não são exclusividade Brasileira. Em

maior ou menor grau, tem ocorrido em todos os países da Europa e dos Estados

Unidos.

O turismo rural surgiu como uma alternativa para o pequeno e médio

produtor rural. A respeito disso, Silva (2000) destaca que o turismo em áreas

rurais tem sido pensado mais recentemente no Brasil como uma fonte adicional de

geração de emprego e de renda para famílias residentes no campo, à medida que

vêm decaindo a ocupação e as rendas provenientes das atividades agropecuárias

tradicionais.

Silva (2000) ressalta ainda que:

“A prática da acomodação de turistas urbanos em estabelecimentos rurais também

é bastante difundida na Austrália, na Nova Zelândia e em diversos países da

Europa. Na França e na Itália, propriedades rurais dedicadas à produção de

queijos e/ou vinhos oferecem alojamentos e permitem ao turista participar de fases

do processo produtivo. Na Escócia, muitas destilarias de uísque possuem

estrutura de hospedagem. Em Portugal, ela ocorre no meio familiar. As casas são

licenciadas por um órgão governamental, a Direção Geral de Turismo. Na

Argentina, o turismo rural iniciou-se em fins da década de 1960, quando

grandes estancieiros descobriram que a abertura de suas magníficas

propriedades e sítios de alojamento poderia representar um rendimento
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adicional à atividade pecuária, que passava por um período de baixa

rentabilidade.”

Entretanto é preciso deixar bem claro que o turismo não é a “salvação da

lavoura”. Não se pode abandonar a atividade primária completamente e dedicar-se

única e exclusivamente à atividade turística.

O turismo deve ser visto como mais uma possibilidade de renda, e não a

única. O agronegócio é outro filão de mercado que não deve ser desprezado. Se

as duas atividades trabalharem conjuntamente, uma poderá alavancar a outra,

como foi visto em algumas propriedades visitadas.

Como ficou evidenciado nesta pesquisa, os empreendedores mais

satisfeitos com os resultados econômicos da atividade são aqueles que

consideram a atividade turística apenas como uma fonte complementar de renda.

A atividade primária, o modo de vida no campo, a cultura, as tradições, as

lendas e causos, a moda de viola, a gastronomia típica, tudo isso é o atrativo

turístico do campo. Se o empreendedor desprezar essas características, correrá o

risco de descaracterizar a atividade turística, e ter reduzida a visitação turística

com o passar do tempo.

7.3- Chácaras e fazendas de locação

Segundo Tulik (1995), residências secundárias ou segundas residências

são alojamentos turísticos particulares, utilizados temporariamente, nos momentos

de lazer, por pessoas que têm seu domicílio permanente em outro lugar.

Enquanto esses imóveis particulares eram utilizados apenas por seus

proprietários, nenhum impacto significativo podia ser notado na atividade turística,

a não ser um crescimento do comércio local das pequenas cidades onde essas

propriedades estão localizadas.

Entretanto, nas visitas a diversas cidades, percebeu-se que a locação de

chácaras e fazendas é uma atividade que está crescendo ultimamente, e este fato
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acaba interferindo diretamente no desempenho econômico dos hotéis e pousadas

da região.

 Aparentemente, não há nada de mais nesse ramo de atividade. Ao alugar a

sua chácara, o proprietário tem a intenção apenas de abater suas despesas com a

manutenção da propriedade. Na maioria dos casos, não há intenção de obter lucro

com a atividade.

Para exemplificar a importância desse setor de locação, foi feita uma breve

análise do que está acontecendo no município de Brotas.

Na última década, Brotas tornou-se uma cidade eminentemente turística.

Suas cachoeiras e corredeiras têm atraído muitos turistas ávidos por um contato

maior com a natureza e por emoções proporcionadas pelas atividades como o

rafting, rapel, cannyoning, entre outras. O fluxo de turistas é bastante grande, e a

população da cidade de aproximadamente 19 mil habitantes chega a dobrar em

feriados como o carnaval.

Essa demanda fez com que várias pousadas fossem instaladas no

município, tanto na área urbana, como na área rural. Aproveitando-se dessa

demanda de turistas, vários proprietários de pequenas chácaras e fazendas estão

alugando as suas propriedades nos feriados, férias e finais de semana. O número

de propriedades é tão grande, que existem imobiliárias especializadas no

atendimento ao turista. Além de alugarem as chácaras, essas imobiliárias também

prestam serviços de limpeza e alimentação, caso os turistas desejem.

Fazendo uma pesquisa pela internet, descobriu-se o website de uma

imobiliária que trabalha nesse ramo de locação (www.casasechacaras.com.br). O

website apresenta as fotos e descritivos de 54 chácaras e fazendas disponíveis

para locação, que ao todo podem acomodar aproximadamente 750 pessoas.

Em contato com esta imobiliária, a Sra. Ana Maria Matos Barros

gentilmente forneceu algumas informações a respeito dessa atividade. Salientou

que ao todo são 200 propriedades disponíveis para locação, aproximadamente

120 casas na cidade e 80 chácaras e fazendas.

A respeito das chácaras e fazendas, foco dessa pesquisa, informou que

aproximadamente 70% delas podem ser consideradas como segunda residência,
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ou seja, seus proprietários não moram no local. O preço da diária por pessoa varia

entre R$ 13,00 e R$ 40,00, dependendo das instalações e estrutura da chácara.

Salientou que o carnaval é uma data diferenciada, e que absolutamente todas as

propriedades são alugadas. Nos demais feriados, alugam-se aproximadamente

50% dos imóveis, e nos finais de semana comuns, em média 10% deles. Quanto

ao público principal que procura a locação acrescentou que a grande maioria pode

ser enquadrada como classe média alta, e que os dois principais motivos por

procurarem a locação são a privacidade e o próprio custo (bem mais barato que

ficar hospedado em uma pousada).

Essas informações devem ser um alerta para aquele que deseja montar

uma pousada. Nesta pesquisa, foi constatado que o mesmo fenômeno que

ocorreu há alguns anos nas cidades litorâneas (crescimento da locação de casas

de praia); também está ocorrendo nas cidades interioranas. No futuro bem

próximo, o concorrente principal de uma pousada não será a pousada ou o hotel

vizinho, mas sim, as dezenas de chácaras e fazendas disponíveis para locação.

A principal razão disso é a questão econômica. Os donos das chácaras e

fazendas não prestam nenhum tipo de serviço ao visitante, e não tem nenhum

objetivo de obter lucro com a atividade, apenas querem reduzir suas despesas de

manutenção do local. Portanto, os preços cobrados na locação são muito

inferiores às diárias cobradas pelas pousadas. Como o poder aquisitivo da classe

média tem diminuído nos últimos anos, existe uma demanda crescente para a

atividade de locação, e quem sofre com isso, são os proprietários de pousadas e

hotéis.

7.4- Associação de turismo rural do “Circuito das Frutas”

São 8 os Municípios que fazem parte do Circuito das Frutas: Indaiatuba,

Itatiba, Itupeva, Jarinú, Jundiaí, Louveira, Valinhos e Vinhedo.�É uma região com

significativa produção de frutas, principalmente de uva, morango, figo, goiaba,

caqui, ameixa, nectarina, pêssego, ponkan, acerola, entre outras. Com o

crescimento do turismo rural no país, surgiu a idéia de se criar uma associação
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voltada para divulgar esses produtores da região. Tal associação foi fundada no

ano 2000.

A união dessas cidades é um grande diferencial que pode contribuir para a

criação de uma imagem para esta região. Da mesma forma que o estado de Santa

Catarina consolidou a imagem de ter sido o berço do turismo rural no Brasil, se

bem trabalhado, o Circuito das Frutas pode desenvolver a imagem de pólo de

desenvolvimento de turismo rural dentro do estado de São Paulo.

As chances de um turismo regional ter sucesso são muito maiores do que

em ações pontuais. Os custos de divulgação são repartidos entre os municípios, o

número de atrativos é maior, e a força política do grupo se faz presente, quando

bem trabalhada.

Durante as visitas técnicas foram visitadas 21 propriedades que fazem

parte dessa associação. Talvez por ainda estar no começo de atividade, foram

identificados muito mais aspectos negativos do que positivos; aspectos esses

descritos a seguir:

- Houve muitas dificuldades para se localizar as propriedades. O website oficial do

circuito das frutas (www.circuitodasfrutas.com.br) deixa muito a desejar no que se

refere a divulgação de seus associados. Dos 40 associados que aparecem no

website, 16 deles não tem como ser localizados, como por exemplo, Sítio

Kobayashi e Sítio Pinheirinho, ambos em Itupeva. Não há telefones, nem

endereços destas propriedades.  Somente ao conversar com o proprietário da

Chácara Santa Clara, Sr. Orlando Paggiaro, é que foi possível localizar estas

propriedades.

- Algumas das propriedades associadas que aparecem no website nunca haviam

recebido grupos de turistas até março de 2003, época em que foram realizadas as

visitas técnicas desta pesquisa. Um exemplo disso é o próprio Sítio Kobayashi,

cujo proprietário nem sabia que estava no website. Trata-se de uma propriedade

agrícola, com potencial para o turismo rural, mas que não está preparada para

desenvolver essa atividade, da maneira como deve ser feita.
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-Nas visitas a estas propriedades, percebeu-se que a grande maioria dos

proprietários não está capacitada para desenvolver o turismo rural. Na verdade,

eles se sentem meio perdidos nessa nova atividade. Não têm idéia de como atrair

o turista, não sabem como diferenciar o atrativo de suas propriedades, e não

sabem como lidar com a parte “operacional” do negócio. Em diversas

propriedades, fomos recebidos não como pesquisadores, mas como consultores,

e fomos crivados com perguntas do tipo: “Você acha que devo cobrar pela visita?

Quanto que eu posso cobrar? O que eu posso oferecer para o turista?”, ou seja,

constatou-se que a grande maioria está começando uma nova atividade sem

saber ao certo o que deve ser feito.

- Alguns dos empreendimentos associados ao Circuito das Frutas não têm

absolutamente nenhuma característica da modalidade turismo rural definida em

neste trabalho.  São pousadas de lazer e descanso ou até mesmo, pousadas

direcionadas para o turismo de negócios. Como exemplo disso, podem ser citadas

as seguintes propriedades: Pousada Itaici, em Indaiatuba, a Pousada Colinas de

Itupeva, e o hotel Santa Mônica em Louveira. A impressão que se tem é que o

Circuito das Frutas está sendo utilizado como forma de promover a região,

independentemente da propriedade ter ou não características de turismo rural.

- Foi constatado que toda comercialização de pacotes turísticos está centralizada

na empresa “Rizzatour turismo”, localizada em Jundiaí. Entretanto, essa empresa

acaba direcionando a maioria dos passeios às propriedades mais próximas.

Alguns proprietários associados de Louveira e Indaiatuba, reclamaram que eles

estavam sendo deixados de lado, e que recebiam poucos turistas.

- Durante o ano, existem festas regionais em algumas dessas cidades, como por

exemplo: festa da uva em Louveira, Jundiaí e Vinhedo, e festa do figo em

Valinhos. Pegando a cidade de Louveira como exemplo, identificou-se um grande

problema referente a sazonalidade da atividade.

O proprietário da Fazenda Luiz Gonzaga informou que em duas semanas

de festas eles chegam a receber 3000 pessoas que fazem visitas de apenas 15 a
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20 minutos em sua propriedade. No restante do ano, eles não chegam a receber

100 pessoas no mês.

Visitas de 20 minutos fogem das características do turismo rural, que tem

como um dos pontos básicos a tranqüilidade, o sossego, o tempo para “prosear”,

ou seja, o oposto da vida urbana.

- Boa parte dos associados mostrou-se insatisfeita com o trabalho da associação e

não está tendo retorno com o turismo rural.

Resumindo, a impressão que se tem do circuito das frutas é que se trata de

um grupo de produtores rurais que gostariam de investir em turismo, mas que não

sabem como fazê-lo.

Um dos principais problemas tem sido a falta de capacitação desses

proprietários para a nova atividade. Outra dificuldade é a comercialização de

serviços centralizada em apenas uma agência de turismo, o que impossibilita um

atendimento adequado a todos os associados.

Embora tenham sido constatados diversos problemas, se for bem

administrado, o “Circuito das Frutas” tem muitas chances de sucesso, pois além

da riqueza de atrativos turísticos, a região está muito bem localizada (próxima aos

grandes centros emissores de turistas: São Paulo, Campinas e Sorocaba).

7.5- Divulgação dos empreendimentos

Conforme foi salientado pela grande maioria dos proprietários, o principal

problema para o desenvolvimento da atividade turística é a divulgação. Tanto em

empreendimentos de pequeno porte, como de grande porte, e independentemente

do tipo de atividade, está foi a maior reclamação dos proprietários.

Nas pequenas propriedades classificadas como turismo rural, os

proprietários salientaram que não sabem como atrair o turista. Muitos deles

gostariam de atender grupos de escolas, ou grupos de terceira idade, mas não

conseguem atingir esses públicos. O proprietário de uma fazenda histórica

localizada em Jundiaí afirmou que o ideal seria ter alguém que pudesse trabalhar
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como representante comercial de várias fazendas, pois eles não têm tempo e não

sabem como fazer esse tipo de serviço.

Já as propriedades classificadas como pousadas e os hotéis fazenda

reclamaram muito da baixa taxa de ocupação e da sazonalidade da atividade. A

grande maioria das pequenas pousadas só tem ocupação aos finais de semana,

feriados e períodos de férias escolares.

Nos bate-papos com os empreendedores constatou-se que a grande

maioria dos proprietários não está capacitada para a atividade. Começaram a

desenvolver a atividade turística seja por motivos pessoais ou por razões de

ordem econômica, como a necessidade de ter uma outra fonte de renda.

Acreditavam que era só abrir uma pousada ou a porteira da fazenda que iriam

aparecer turistas aos montes. Infelizmente não é isto que acontece, e a grande

maioria acaba ficando decepcionada com o baixo retorno econômico da atividade.

Certamente que alguns fatores externos influenciam na baixa taxa de

ocupação e na sazonalidade da atividade. Entre esses aspectos, foram bastante

comentados o baixo poder aquisitivo da população, e a concentração de turistas

no período de férias escolares.

Entretanto os proprietários não têm consciência de que os principais

problemas são de ordem interna. Começam a atividade de forma muita amadora,

sem conhecer exatamente os aspectos operacionais e as dificuldades que

poderão encontrar. Muitos deles não têm definido o nicho de mercado que

pretendem conquistar e não possuem um plano de marketing. Desconhecem

quem são seus turistas e quais são as suas expectativas. Portanto a viabilidade

econômica do empreendimento passa a contar com a sorte.

Além desses fatos expostos acima, outro aspecto merece ser ressaltado:

são raras as cidades que possuem uma associação de empresários do setor

turístico.

Durante os bate-papos informais, muitos proprietários fizeram os seguintes

comentários: “O meu vizinho concorrente”, ou “a concorrência é muito grande

nessa cidade”, ou “não existe apoio público e nem união dos empresários”, e
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assim por diante. Cada um tenta proteger o seu negócio e os outros que se

cuidem.

Infelizmente a grande maioria não consegue perceber que o seu vizinho

não deveria ser visto como um concorrente, mas sim, como um parceiro. Ainda

não visualizaram que a concorrência no setor turístico ocorre em âmbito municipal

e até regional. Os empresários de uma cidade “X” por exemplo, não perceberam

que não adianta ficar brigando entre eles, quando o seu turista potencial resolveu

visitar a cidade “Y”, por exemplo. Neste caso, todos eles da cidade “X” já

perderam. Para aumentar as chances de sucesso é necessária a união entre

empreendedores locais, e melhor seria se houvesse a regionalização do turismo,

como por exemplo a associação do Circuito das Frutas, que tem a participação de

oito cidades.

7.6- Comparação entre empreendimentos com e sem
hospedagem

Durante a tabulação do questionário, percebeu-se que existem diferenças

significativas entre empreendimentos com e sem hospedagem, inclusive dentro da

mesma modalidade turística.

A seguir, estão expostas algumas considerações a respeito destes

empreendimentos, que servirão de base para um estudo da viabilidade econômica

de cada negócio.

7.6.1-Empreendimentos com hospedagem

A abertura de uma pousada de pequeno ou médio porte demanda um

investimento inicial na ordem de duzentos a quinhentos mil reais, dependendo do

tamanho e do padrão do estabelecimento. Certamente que em estruturas

hoteleiras maiores como dos hotéis-fazenda e dos hotéis direcionados para

eventos e negócios, os investimentos são muito superiores a isso.

No que se refere a operacionalização da atividade, ficou evidente que existe

uma diferença muito grande entre as diversas modalidades de turismo estudadas
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nesta pesquisa. Os empreendimentos classificados como pousadas de lazer e

descanso, turismo rural e ecoturismo / turismo de aventura, são geralmente de

pequeno e médio porte, possuem estrutura familiar e seus proprietários

demonstraram muito amadorismo na administração dos negócios. Já os

proprietários de hotéis-fazenda, e os hotéis direcionados para eventos e turismo

negócios demonstraram estar mais focados em seus negócios.

Os números apresentados a seguir mostram que esse “amadorismo” na

administração da atividade acaba inviabilizando boa parte dos negócios.

Nos bate-papos informais com os proprietários de pousadas de pequeno e

médio porte constatou-se que uma das principais dificuldades enfrentadas por

estes proprietários tem sido a baixa taxa de ocupação. A grande maioria das

pousadas visitadas fica praticamente vazia durante a semana, tendo ocupação

apenas nos finais de semana, feriados e períodos de férias escolares.

A respeito desse item, os seguintes aspectos merecem ser ressaltados:

- A grande maioria dos entrevistados não soube responder qual a taxa de

ocupação média do empreendimento, pois não tinha o controle dessa informação;

- Alguns respondiam que a ocupação era de 100% nos meses de férias escolares

e de 10 a 20% nos demais meses do ano. Aprofundando o assunto identificou-se

que na verdade, 100% era a taxa de ocupação nos finais de semana; e que

durante a semana a grande maioria das pousadas ficava completamente vazia.

Em função disso, muitas respostas sobre a taxa de ocupação foram descartadas,

pois percebeu-se que a grande maioria dos proprietários não possuía uma idéia

clara sobre a definição de taxa de ocupação;

- Os principais meses de movimento (considerados como alta temporada), são os

meses de férias escolares (dezembro, janeiro, fevereiro e julho);

- Para calcular a taxa de ocupação média das pousadas, trabalhou-se com os

seguintes valores indicados pela maioria dos proprietários:
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- meses de alta temporada (4 meses por ano) Æ 90% de ocupação nos

finais de semana e 20% de ocupação durante a semana; o que

representa uma taxa de ocupação média de 40% nestes meses

- meses de baixa temporada (8 meses por ano) Æ 40% de ocupação nos

finais de semana e 5% de ocupação durante a semana; o que

representa uma taxa de ocupação média de 15% nestes meses.

- Analisando os números acima, concluí-se que a taxa média de

ocupação dos empreendimentos classificados como pousadas de lazer

e descanso é de aproximadamente 25%.

Estes cálculos estão muito próximos das informações colhidas através do

questionário; informações estas apresentadas no quadro a seguir.

NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS COM AS RESPECTIVAS
TAXAS DE OCUPAÇÃO

MESES

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 70% 80% 100%
Baixa
temporada

3 4 3 5 2 1

Alta
temporada

2 5 1 3 3 4 4 3 2 1

*** meses de alta temporada: dezembro, janeiro, fevereiro e julho***
*** meses de baixa temporada: demais meses do ano***

Quadro 18 – Taxa de ocupação das pousadas de lazer e descanso

Da análise desses números, constatou-se que nos empreendimentos

classificados como pousadas de lazer e descanso, a taxa média ponderada na

baixa temporada foi igual a 14%, e na alta temporada, 38%, o que representa uma

taxa média de ocupação anual de 22% nestes empreendimentos.

Por outro lado, os hotéis direcionados para eventos e turismo de negócios

apresentaram taxas de ocupação muito mais expressivas. Na análise dos valores

apresentados nos questionários, a taxa média ponderada na baixa temporada foi

igual a 42%, e da alta temporada, 77%, o que representa uma taxa média de

ocupação anual de 52% nestes empreendimentos.
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Já as propriedades classificadas como hotéis-fazenda apresentaram

valores intermediários: a taxa média ponderada na baixa temporada foi igual a

27%, e da alta temporada, 60%, o que representa uma taxa média de ocupação

anual de 38%.

O gráfico exposto a seguir ilustra a taxa de ocupação desses tipos de

empreendimentos.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Taxa de
ocupação na

baixa
temporada

Taxa de
ocupação na

alta temporada

Taxa média de
ocupação

Pousadas de lazer e
descanso

Hotéis-fazenda

Turismo de negócios e
eventos

Gráfico 16 – Taxa de ocupação

Fica evidente que os empreendimentos voltados para o turismo de negócios

e eventos tem muito mais chances de sucesso, devido à taxa de ocupação que

estão conseguindo obter. Não que seja este o único aspecto que influi na

viabilidade econômica de um empreendimento turístico, mas é um dos pontos

fundamentais para que isto aconteça.

7.6.2-Empreendimentos sem hospedagem

Nos empreendimentos que trabalham com visitação de 1 dia, três aspectos

são fundamentais para a viabilidade econômica da atividade:

- Preço cobrado pela visita Æ Durante as visitas técnicas, constatou-se que os

preços cobrados dependem basicamente do que é oferecido ao turista.
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Geralmente as propriedades classificadas como ecoturismo ou turismo de

aventura apenas têm trilhas até cachoeiras e possuem sanitários e lanchonetes.

Nestas propriedades, o preço médio cobrado pela visitação está em torno de 5

reais por pessoa. Já as propriedades classificadas como turismo rural, ou aquelas

que trabalham com turismo educacional, na maioria das vezes, oferecem refeições

inclusas no preço da visita. Nestas, o preço cobrado geralmente varia de 15 a 30

reais por pessoa.

- Número de pessoas recebidas por mês Æ O número de turistas é muito variável,

e depende basicamente da qualidade do atrativo e da importância que é dada a

atividade turística.

Os proprietários que consideram a atividade turística como sua principal

fonte de renda, geralmente investem mais dinheiro e gastam mais tempo na

administração desta atividade. Conseqüentemente estes proprietários esperam e

precisam ter um maior número de visitantes, para que o empreendimento tenha

sua viabilidade econômica garantida.

- Venda de produtos diretamente ao consumidor Æ Uma das possíveis fontes de

receita através do turismo é a possibilidade de se agregar valor ao produto rural. A

margem de lucro obtida na venda do produto in natura é muito inferior à obtida na

venda de geléias, doces caseiros, pães, queijos, vinhos, licores, cachaça, entre

outros produtos. Ou seja, o beneficiamento do produto in natura pode viabilizar o

desenvolvimento da atividade primária.

A análise desses itens em separado não é suficiente para se avaliar a

rentabilidade da atividade turística. O ponto mais importante é a otimização

desses três itens, fato que refletirá diretamente no resultado econômico do

empreendimento.

Muitas vezes, uma propriedade que recebe 300 turistas por mês, cobra

R$5,00 por pessoa e não tem nada para vender ao turista, tem resultados muito

inferiores ao de outra propriedade que recebe 100 turistas por mês, não cobra



171

nada pela visita, mas vende em média R$ 30,00 por pessoa em produtos como

geléias, doces, vinhos e outros mais.

Com o desenvolvimento da atividade turística, o proprietário vai adquirindo

experiência e condições para avaliar qual o número ideal de turistas que ele

consegue atender com qualidade, qual o preço que esse turista está disposto a

pagar, e quais são os produtos mais procurados por esse turista. Deve ficar claro

aos investidores que a atividade turística é bastante complexa. Não basta abrir um

empreendimento e esperar que o turista apareça. É preciso estar atento as

exigências dos turistas e fazer as adaptações quando necessárias.

7.7- Diferenças entre o turismo rural e o ecoturismo / turismo
de aventura.

Durante as visitas técnicas, percebeu-se que as modalidades de turismo

rural e de ecoturismo / turismo de aventura muitas vezes ocorrem na mesma

propriedade. Entretanto constatou-se que existem algumas diferenças

operacionais entre essas modalidades turísticas, principalmente no que se refere

ao preço cobrado pela visita e ao número de visitantes. Em função disso, foi feita

uma análise em separado destas propriedades que trabalham com visitação de 1

dia.

TURISMO
RURAL

NÃO É
COBRADO

DE 1 A
4

REAIS

DE 5 A
9

REAIS

10
REAIS

15
REAIS

20
REAIS

25
REAIS

MAIS
DE 40
REAIS

Sem
hospedagem

  7 .   1 .   4 .   2 .   3 .

Com
hospedagem

1 2 3 2

Quadro 19 - Preço cobrado pela visitação no turismo rural

O quadro anterior deixa bastante evidente a diferença que existe entre os

empreendimentos com e sem hospedagem.

O preço cobrado pela visitação depende basicamente do que é oferecido ao

turista. Geralmente as propriedades que também trabalham com hospedagem,
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possuem melhores estruturas e oferecem refeições inclusas no preço. Portanto, os

preços cobrados geralmente são maiores do que nos empreendimentos sem

hospedagem.

Constatou-se que muitos proprietários de empreendimentos sem

hospedagem não cobram nada pela visitação. Nestes empreendimentos, o lucro

do proprietário origina-se da venda de produtos caseiros, como queijos, doces,

geléias, licores, vinhos entre outros.

Em média, os empreendimentos sem hospedagem recebem em visitas de 1

dia, cerca de 150 pessoas por mês. Entretanto essas visitas são sazonais e muito

concentradas, o que dificulta a operacionalização da atividade.

Já nos empreendimentos com hospedagem, o número de visitantes de 1

dia é irrisório, pois a maioria dos proprietários está focada apenas na atividade de

hospedagem.

Na tabela a seguir foram cruzadas estas informações, com a expectativa de

lucratividade e constatou-se que os empreendedores mais satisfeitos são aqueles

que não cobram nada pela visitação.

EXPECTATIVA DE LUCRATIVIDADEVISITAÇÃO

RETORNO ACIMA
DO ESPERADO

RETORNO
ESPERADO

RETORNO ABAIXO
DO ESPERADO

Gratuita   4 .   2 .   1 .
Cobrada   2 .   1 .   5 .

*** 2 empreendedores não responderam a respeito da expectativa de lucratividade ***

Tabela 44 - Preço cobrado pela visitação no turismo rural (empreendimentos sem
hospedagem) X Expectativa de lucratividade

Os resultados encontrados na tabela acima não significam dizer que os

empreendimentos mais lucrativos são aqueles nos quais não se cobra nada pela

visitação. Esses dados refletem apenas que na maioria dos empreendimentos nos

quais não se cobram pelas entradas, os resultados da atividade turística estão

acima do que o proprietário esperava.
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Nestes empreendimentos, como não se cobra nada pela visitação,

logicamente que o lucro do proprietário é originário da venda de produtos

diretamente ao consumidor. Portanto, estes dados apenas reforçam a importância

da atividade primária, e a maneira como o turismo rural pode agregar valor ao

produto.

Analisando os empreendimentos que cobram pela visitação, percebeu-se

que os proprietários mais satisfeitos com os resultados econômicos da atividade

turística são aqueles que estão mais preparados e qualificados para atender o

visitante. São os empreendimentos que cobram mais caro, mas que oferecem algo

mais além da visitação, como por exemplo, uma refeição típica com produtos

feitos na fazenda.

Este fato pode estar relacionado à diferença que existe entre o turista

brasileiro e o turista estrangeiro.

O estrangeiro valoriza tanto os aspectos histórico-culturais, como a beleza

natural de uma região. Ele está acostumado a pagar pela visitação em parques

nacionais, museus e sítios históricos em seu país.

Por outro lado, a maioria dos turistas brasileiros não concorda em pagar

pela visitação em parques nacionais, museus e outros locais. Há uma grande

diferença cultural. O brasileiro não se satisfaz com o conhecimento e a cultura

adquiridos ao visitar esses locais. Ele deseja algo palpável em contra partida ao

que está pagando, como por exemplo, ser oferecida uma refeição, ou poder levar

um brinde ou uma lembrança para casa.

Essa característica do brasileiro faz com que em locais onde se é cobrada a

visitação e não se oferece nada em troca, o turista acabe saindo mais insatisfeito.

Por exemplo, se for cobrado R$ 5,00 pela visita a uma fazenda histórica, onde

nada é oferecido a não ser a possibilidade de se conhecer o local, a sensação que

o turista tem é de pagou muito caro. Por outro lado, se nesta mesma visita for

oferecido um café com leite, pão caseiro, geléia, doces e todos os produtos da

fazenda, e se forem cobrados R$ 15,00 por pessoa, a sensação que se tem é que

se pagou muito barato.
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Os empreendedores devem estar atentos a este detalhe, pois ao

oferecerem algo mais ao turista, além de poderem aumentar o preço cobrado e

conseguirem maiores lucros, o turista sairá muito mais satisfeito da propriedade e

passará a divulgar para amigos e familiares.

No que se refere ao ecoturismo / turismo de aventura , ressalta-se que a

maioria dos empreendimentos visitados estão localizados na cidade de Brotas.

Portanto estas informações não devem ser generalizadas, mas podem servir de

base para um estudo em outras regiões que também possuem atrativos ligados ao

ecoturismo.

ECOTURISMO/
TURISMO DE
AVENTURA

NÃO É
COBRADO

2
REAIS

3
REAIS

4
REAIS

5
REAIS

7
REAIS

15
REAIS

25
REAIS

30
REAIS

Sem
hospedagem

1 1 1 1 6 2

Com
hospedagem

1 1 1 1 1 1

Quadro 20 - Preço cobrado pela visitação no ecoturismo / turismo de aventura

Nos empreendimentos de ecoturismo / turismo de aventura, geralmente não

se oferece nada aos visitantes, a não ser a permissão para visitar as cachoeiras e

atrativos naturais. A maioria das propriedades não oferece nenhum tipo de

serviço, nem de guias, nem de alimentação. Algumas possuem bares e

lanchonetes e disponibilizam sanitários construídos especialmente para atender os

turistas.

O preço cobrado pela visitação depende basicamente da qualidade do

atrativo natural, ou seja, da beleza cênica, do tamanho da cachoeira, do volume

de água, entre outras coisas.

Nas propriedades sem hospedagem, o preço médio cobrado pela visitação

gira em torno de R$ 5,00 por pessoa. Já nos empreendimentos com hospedagem,

percebe-se uma diferença significativa de preços: alguns empreendimentos

cobram em média R$ 5,00 por pessoa, enquanto outros cobram R$ 25,00.



175

Esta diferença de preço está relacionada à infra-estrutura oferecida ao

turista. Constatou-se que nos 3 empreendimentos que cobram R$ 5,00 por

pessoa, foi investido menos de 100 mil reais, enquanto que nos 3

empreendimentos que cobram R$ 25,00 por pessoa, os investimentos giraram em

torno de 500 mil reais.

Durante as visitas a estes empreendimentos notou-se que muitos turistas

ficavam contrariados em pagar R$ 5,00 pela visitação. Alguns acabavam

desistindo de visitar a propriedade.

Este aspecto da cobrança é bastante complexo e gera muitas discussões.

Algumas pessoas salientam que os atrativos naturais, como cachoeiras por

exemplo, são patrimônios públicos e que deveriam estar disponíveis à população

sem a cobrança de ingressos.

Por outro lado, muitos desses atrativos estão em propriedades particulares,

e seus proprietários muitas vezes nem permitem a visitação a estes locais. Os que

permitem e começam a trabalhar com a visitação turística, certamente terão

muitos custos oriundos dessa atividade, como por exemplo: abrir trilhas seguras,

manutenção dessas trilhas, recolher lixo deixado pelos turistas, construção de

sanitários, entre outras coisas.

A cidade de Brotas é um exemplo bastante típico. Alguns anos atrás, antes

do desenvolvimento do turismo na região, muitas propriedades eram procuradas

por pessoas que desejavam conhecer as cachoeiras, a maioria delas localizadas

em propriedades particulares. Seus proprietários autorizavam sem nenhum

problema, e não cobravam nada por isso. Com o aumento do número de visitantes

começou a haver degradação ambiental e acúmulo de lixo nesses locais. Os

proprietários dessas fazendas sofreram pressões de órgãos ambientais para que

preservassem esses locais. Em função disso, começou a cobrar-se pela visitação,

como forma de cobrir os custos da degradação. Com o passar do tempo, muitos

desses proprietários perceberam que a demanda turística estava aumentando, e

resolveram investir nessa nova atividade.

Portanto, a cobrança de ingressos, de uma certa forma contribuiu para que

esses proprietários começassem a olhar com mais cuidado para os atrativos que
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existiam na suas propriedades, procurando preservá-los para continuar atraindo

esse fluxo de turistas.

Durante os bate-papos informais com esses proprietários, foi comentado

que o número de visitantes varia bastante, dependendo da época do ano. Como a

maioria desses atrativos está ligada a água (cachoeiras e corredeiras), o principal

período de visitação é o verão, meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Além da

temperatura média ser mais alta, as chuvas favorecem as atividades de rafting e

aumenta o volume de água das cachoeiras.

Em média, estes empreendimentos recebem em visitas de 1 dia, cerca de

400 pessoas por mês, ou seja, aproximadamente 5 mil pessoas por ano. O grande

problema é a concentração de visitantes nos meses mais quentes, fato que

provoca maiores impactos ambientais devido ao excessivo número de turistas.

7.8- Análise econômico-financeira comparativa entre
empreendimentos turísticos

Analisando o questionário, constatou-se que os empresários que mais

investiram na atividade turística demonstraram estar mais insatisfeitos com a

lucratividade do empreendimento.

Esse fato é explicado pelas análises econômico-financeiras dos

empreendimentos, que serão explicadas a seguir.

Supondo dois investimentos fictícios, “X” no valor de 20 mil reais e “Y” no

valor de 200 mil reais. Considerando-se que os proprietários desses

empreendimentos desejem a mesma taxa de rendimento, para que ambos os

investimentos se paguem no mesmo período de tempo, a margem de lucro líquida

deve ser a mesma, embora o lucro líquido nominal seja diferente.

Apenas a título exemplificativo, imaginando que esses dois

empreendedores queiram ter um retorno de 15% sobre o valor investido e queiram

obter o retorno total do investimento em 5 anos. Para que isto aconteça, a margem

de lucro desses investimentos deve ser de aproximadamente 29,83% ao ano.

Portanto, o empreendimento X deverá ter um lucro líquido anual de R$5.966,00
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(aproximadamente 500 reais por mês), enquanto que o empreendimento Y deverá

ter um lucro líquido anual de R$ 59.660 (aproximadamente 5 mil reais por mês).

Nas entrevistas com os proprietários, identificou-se que o empreendimento

fictício X teria muito mais chance de conseguir o retorno desejado, do que o

empreendimento fictício Y, pois como já foi salientado anteriormente na tabulação

de dados, existe uma tendência de que quanto maior o investimento, menor a

margem líquida do empreendimento.

O que acaba acontecendo na realidade, é que o empreendimento fictício X

pode ter um lucro acima do esperado, por exemplo, 800 reais por mês, e seu

investimento acaba sendo pago em apenas 3 anos.  Por outro lado, é bem

provável que o empreendimento Y tenha um rendimento abaixo do esperado, por

exemplo, 3 mil reais por mês, e com isso, o seu investimento acaba sendo pago

em 13 anos.

Para exemplificar o que foi exposto acima, a seguir serão analisados os

dados referentes aos estudos realizados por Brasil e Oliveira (2000) a respeito da

avaliação econômico-financeira de empreendimentos de turismo rural com

hospedagem; e em seguida, as informações coletadas em uma das visitas a

respeito de um empreendimento focado no agronegócio, que tem na atividade

turística uma forma de divulgar seus produtos e incrementar suas receitas.

7.8.1- Empreendimentos com hospedagem

No 2º Congresso Brasileiro de turismo rural, Brasil e Oliveira (2000)

apresentaram o estudo “Avaliação econômica do empreendimento de turismo

rural” que mostra o resultado econômico financeiro de empreendimentos de

turismo rural com hospedagem no estado de São Paulo. Nesta pesquisa foram

visitadas doze propriedades que trabalham com turismo rural, e as informações

coletadas possibilitaram traçar um perfil operacional de uma propriedade que

trabalha neste setor. As informações econômico-financeiras estão apresentadas

no quadro a seguir.
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ATIVIDADE: TURISMO CENÁRIO MODAL
OBSERVADO

CENÁRIO
PESSIMISTA

CENÁRIO
OTIMISTA

Características gerais
Capacidade de hospedagem 40 40 40
Diária completa (R$/pessoa) 65,00 65,00 65,00
Número pernoites/ano 5840 4380 7300
Taxa de ocupação (%) 40 30 50
Investimentos
Infra-estrutura (R$) 330.000,00 330.000,00 330.000,00
Treinamento mão de obra 1.000,00 1.000,00 1.000,00
consultoria 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Total (R$) 340.000,00 340.000,00 340.000,00
Receita anual (1)
Diária completa 379.600,00 284.700,00 474.700,00
Outras (produtos) 22.000,00 19.800,00 24.200,00
Total (R$) 401.600,00 304.500,00 498.900,00
Despesa direta anual (2)
Manutenção infra-estrutura 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Manutenção dos atrativos 9.900,00 9.900,00 9.900,00
Mão de obra temporária 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Mão de obra contratada 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Marketing (R$/ano) 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Despesas alimentação 91.400,00 91.400,00 91.400,00
Gerais 8.000,00 7.200,00 8.800,00
Energia 29.000,00 26.100,00 31.900,00
Impostos 60.240,00 45.675,00 74.835,00
Pró-labore 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Total (R$) 359.540,00 341.275,00 377.835,00

Saldo anual total (1- 2)  (R$) 42.060,00 -36.775,00 121.065,00
*** Não foi considerado o valor da depreciação nesta análise ***

ANEXO A - Resultado econômico financeiro: turismo rural no estado de São Paulo
(Abril de 2000)

Fonte: Avaliação Econômica do empreendimento de turismo rural – Anais do 2º congresso
Brasileiro de turismo rural – Piracicaba – 2000.

Em primeiro lugar deve ser ressaltado que o custo de construção do

empreendimento turístico declarado nesta pesquisa realizada por Brasil e Oliveira

foi de R$ 8.500,00 por leito. Este número vem de encontro ao que foi constatado

na presente pesquisa: em empreendimentos mais simples o custo por leito deve
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girar em torno de 5 a 10 mil reais, e na construção de pousadas mais sofisticadas

esse custo deve acabar ficando entre 15 e 20 mil reais.

Analisando os dados da tabela acima, fica evidente que a taxa de ocupação

influi diretamente no resultado econômico financeiro do empreendimento. Com

50% de taxa de ocupação, o lucro anual é praticamente 2 vezes maior do que o

lucro com taxa de ocupação de 40%. Se a taxa de ocupação cai para 30%, o

empreendimento apresenta prejuízo. 

Outra informação que pode ser retirada dessa tabela é que o tempo de

retorno do investimento é bastante alto. Supondo que o investidor queira ter um

retorno de 12% sobre o valor investido, no cenário modal observado, com taxa de

ocupação de 40%, o tempo de retorno do investimento (payback) será de 26 anos.

7.8.2- Empreendimento sem hospedagem, direcionado para o
agronegócio.

Em uma das visitas técnicas, teve-se o privilégio de conhecer a propriedade

rural, Fazenda Atalaia, com atividades bastante direcionadas ao verdadeiro

conceito de turismo rural.

Trata-se de uma fazenda centenária, antiga produtora de café. Atualmente

dedica-se principalmente a criação de gado leiteiro e mantém uma área cultivada

com café. Seus proprietários são do setor agropecuário, moram no local e nos

últimos anos vinham tendo dificuldades para manter a rentabilidade das atividades

primárias, principalmente devido ao baixo preço do leite e do café.

A solução encontrada foi agregar valor ao produto rural. Ao invés de vender

o leite para os laticínios obtendo um retorno muito baixo, passaram a fabricar

queijos, manteiga, requeijão, enfim todos os derivados do leite e começaram a

vender esses produtos diretamente aos consumidores finais e no comércio local.

A aceitação dos produtos foi excelente devido a não utilização de

conservantes. Com o passar do tempo a fazenda começou a ser procurada

principalmente por moradores locais que vinham comprar os produtos direto no

local. A demanda foi crescendo e seus proprietários percebendo a possibilidade
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de incrementar seus negócios, capacitaram-se realizando cursos especializados

na área alimentícia que permitiram diversificar a produção. Hoje, além dos

derivados do leite, produzem pães, bolos, doces e geléias, utilizando como

matéria prima, os produtos da própria fazenda.

O turismo rural surgiu como uma atividade complementar. Alguns grupos

eram recebidos para passar o dia na fazenda. O valor de R$ 15,00 cobrado por

pessoa dava direito a saborear um rico café da manhã com todos os produtos da

fazenda e a fazer um passeio pela propriedade, conhecendo as plantações de

café na companhia do proprietário da fazenda.

O lucro principal desta atividade turística não advinha do ingresso cobrado,

mas sim da venda de produtos diretamente aos turistas. O outro ponto

fundamental, é que muito desses turistas passavam a ser consumidores fiéis dos

produtos Atalaia e indicavam para seus amigos e conhecidos.

Segundo informações do proprietário, a margem de lucro na venda destes

produtos no comércio local (mercados e padarias) gira em torno de 20%. Por outro

lado, quando esses mesmos produtos são vendidos diretamente ao consumidor

final, a margem de lucro sobe para 50%. É exatamente neste ponto que entra a

grande vantagem do turismo rural, no fato de se agregar valor ao produto,

permitindo que o proprietário tenha maior lucratividade em seus negócios.

Os investimentos iniciais desse empreendimento giraram em torno de 50

mil reais, incluindo a infra-estrutura para receber pessoas e todo o maquinário

necessário para a fabricação dos produtos.

Atualmente, cerca de 35 famílias por mês vêm comprar os produtos

diretamente na fazenda, gastando aproximadamente R$ 50,00 cada. Entretanto,

segundo o proprietário essa receita é inexpressiva comparada ao volume de

entregas que eles fazem diretamente ao consumidor.

Para concluir uma análise econômico-financeira comparativa entre os

empreendimentos com e sem hospedagem, sendo conservador e imaginando que

exista apenas essa fonte de receita: 35 famílias consumindo R$ 50,00 cada, tem-

se o seguinte cenário:
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RESULTADO DA VENDA DE PRODUTOS
DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR FINAL

Investimento inicial (R$) 50.000,00
Número de famílias por mês 35
Consumo por família (R$) 50,00
Margem de lucro 50%
Lucro mensal (R$) 875,00
Lucro anual 10.500,00

Quadro 21 - Venda de produtos diretamente ao consumidor final (Fazenda Atalaia)

Da mesma forma que foi feito na análise de empreendimentos com

hospedagem, supondo que o investidor deseje ter um retorno de 12% sobre o

valor investido, o tempo de retorno do investimento (payback) do empreendimento

acima será de aproximadamente 8 anos.

No exemplo anterior, percebe-se que a ligação existente entre a fabricação

de produtos e a venda direta ao consumidor é tão forte, que fica difícil definir o que

é turismo rural, e o que é agronegócio. Além disso, embora o número de visitas de

grupos tenha diminuído segundo informações do proprietário, é preciso avaliar o

quão importante foi a atividade turística para o crescimento do agronegócio.

Conclui-se que o turismo rural mesmo que tenha sua atividade reduzida

com o passar do tempo, acaba alavancando os resultados econômicos do próprio

agronegócio.

Para finalizar esse tópico, é preciso deixar bem claro aos potenciais

investidores do turismo no espaço rural, que antes de qualquer coisa, é essencial

a execução de uma análise econômico-financeira detalhada com previsão de

investimentos e projeção de receitas e despesas. Esse estudo poderá evitar que

muitos projetos com viabilidade econômica duvidosa sejam colocados em prática,

causando prejuízo a seus investidores.
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7.9 – Algumas considerações a respeito das pousadas

Como foi demonstrado nas tabulações feitas anteriormente, a grande

maioria dos proprietários de pousadas de lazer e descanso está insatisfeita com

os resultados econômicos do empreendimento. Dos 38 proprietários de pousadas

entrevistados, 25 deles (65,8%) declararam estar obtendo uma lucratividade

abaixo da esperada.

Durante os bate-papos informais com estes proprietários, percebeu-se que

boa parte deles está equivocada a respeito dos motivos que tem levado o

empreendimento ao fracasso.

Praticamente todos eles reclamaram da baixa taxa de ocupação. Nos

meses de baixa temporada (8 meses do ano), o empreendimento fica

completamente fechado nos dias de semana, recebendo hóspedes apenas nos

finais de semana, e mesmo nesses dias, a ocupação dificilmente alcança os 50%

de capacidade de leitos. Isso significa dizer que a taxa de ocupação média nesses

meses do ano fica por volta de 10 a 20% no máximo. Nos meses de alta

temporada (janeiro, fevereiro, julho e dezembro), a taxa de ocupação média

desses empreendimentos aumenta, e fica por volta de 40 a 50%.

O que chamou bastante a atenção foi o fato de boa parte desses

proprietários terem demonstrado interesse em aumentar o número de leitos da

pousada, apesar da baixa taxa de ocupação.  Dos 38 proprietários de

empreendimentos classificados como pousadas de lazer e descanso, 21 deles

(55,3%) indicaram o desejo de aumentar o número de leitos; e destes 21

empreendedores 17 deles (80,9%) declararam que estão tendo uma lucratividade

abaixo do esperado.

Talvez pelo fato de que em alguns dias do ano (em feriados como natal,

reveillon e carnaval)  exista uma demanda superior à capacidade de hospedagem,

muitos acreditem que aumentar o número de leitos proporcionaria uma melhora

nos resultados econômicos do empreendimento.
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Basicamente, o raciocínio feito por estes empreendedores é o seguinte:

aumentando o tamanho da pousada, reduz-se o custo fixo por número de leitos,

pois muitas vezes, o número de funcionários é suficiente para atender 30 ou 40

hóspedes, e isso aumentaria o lucro líquido do empreendimento.

Este raciocínio está correto, porém incompleto. Muitos empreendedores

esquecem de computar o tempo de amortização do investimento feito para

aumentar o tamanho da pousada. Se a taxa de ocupação não for adequada, e se

não houver vários dias do ano com demanda não atendida, será inviável aumentar

o número de leitos.

Imagine-se uma pousada na qual em 335 dias no ano não se consiga

atingir a ocupação total (100%); e que nos outros 30 dias do ano exista uma

demanda 50% superior à capacidade da pousada.

Se o número de leitos for aumentado, e nada for feito para atrair mais

turistas, o número de hóspedes nos 335 dias do ano será o mesmo. Apenas nos

30 dias em que havia demanda superior à capacidade de hospedagem, é que se

terá um aumento efetivo de receita em virtude do aumento do número de

hóspedes.

A pergunta que deve ser feita pelo empreendedor é a seguinte: Será que o

incremento de receita nesses 30 dias do ano será suficiente para amortizar o

investimento e ainda gerar lucro?

A seguir, serão expostas algumas análises econômico-financeiras fictícias

para comprovar o que foi dito acima e poder auxiliar na tomada de decisões. Para

isso foram utilizados como referência os dados apresentados por Brasil e Oliveira

(2000), expostos a seguir no Anexo B.
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ATIVIDADE: TURISMO EMPREENDIMENTO
FICTÍCIO

Características gerais
Capacidade de hospedagem 40
Diária completa (R$/pessoa) 65,00
Número pernoites/ano 5840
Taxa de ocupação (%) 40
Investimentos
Infra-estrutura (R$) 330.000,00
Treinamento mão de obra 1.000,00
consultoria 9.000,00
Total  investido (R$) 340.000,00

Receita anual
Diária completa 379.600,00
Outras (produtos) 22.000,00
Total  Receitas (R$) 401.600,00

Despesa direta fixa
Manutenção infra-estrutura 20.000,00
Manutenção dos atrativos 9.900,00
Mão de obra contratada 12.000,00
Marketing (R$/ano) 9.000,00
Pró-labore 70.000,00
Sub-Total (R$) 120.900,00

Despesa direta variável
Mão de obra temporária 50.000,00
Despesas alimentação 91.400,00
Gerais 8.000,00
Energia 29.000,00
Impostos 60.240,00
Sub-Total (R$) 238.640,00

Total  Despesas (R$) 359.540,00

Lucro Líquido anual  (R$) 42.060,00

ANEXO B - Resultado econômico financeiro: turismo rural no estado de São Paulo
(Abril de 2000) – taxa de ocupação de 40%

Fonte: Avaliação Econômica do empreendimento de turismo rural – Anais do 2º congresso
Brasileiro de turismo rural – Piracicaba – 2000.
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Exemplo 1 - Empreendimento A

Imaginando um empreendimento com as características descritas no Anexo

B, no qual em 30 dias do ano há ocupação total da pousada, e uma demanda

25% superior à capacidade da pousada. Ou seja, nesses 30 dias do ano, havia a

possibilidade de ter hospedado 50 turistas por dia (10 a mais que a capacidade da

pousada). Os números econômicos deste empreendimento estão apresentados no

quadro a seguir.

EMPREENDIMENTO  A SITUAÇÃO ATUAL
(40 LEITOS)

335 dias Ocupação 34,6% 4640 pernoites
30 dias Ocupação 100,0% 1200 pernoites
Número total de pernoites/ano 5840 pernoites

Receita anual
Diária completa 379.600,00
Outras (produtos) 22.000,00
Total  Receitas (R$) 401.600,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 238.640,00
Total  Despesas (R$) 359.540,00

Lucro Líquido anual  (R$) 42.060,00

Quadro 22 – Empreendimento A (Situação atual – 40 leitos)

Supondo que o proprietário desta pousada tenha identificado esta demanda

25% superior à capacidade da pousada, e tenha decidido construir mais 10 leitos

para atender esta demanda. Os números econômicos deste empreendimento

ampliado estão apresentados no quadro a seguir.

Irá mudar o número de pernoites nos 30 dias de demanda superior, e

conseqüentemente isso implicará em aumento de receita bruta. Por outro lado

aumentará o valor das despesas variáveis, proporcionalmente ao aumento do

número de pernoites. As receitas discriminadas como “outras (produtos)” também

aumentarão proporcionalmente ao número de pernoites.
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EMPREENDIMENTO  A AUMENTO DA POUSADA
PARA (50 LEITOS)

335 dias Ocupação 27,7% 4640 pernoites
30 dias Ocupação 100,0% 1500 pernoites
Número total de pernoites/ano 6140 pernoites

Receita anual
Diária completa 399.100,00
Outras (produtos) 23.130,00
Total  Receitas (R$) 422.230,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 250.899,00
Total  Despesas (R$) 371.799,00

Lucro Líquido anual  (R$) 50.431,00

Quadro 23 – Empreendimento A (Aumento da pousada para 50 leitos)

Analisando comparativamente os dois quadros anteriores, percebe-se as

seguintes mudanças:

- Nos 335 dias em que não havia demanda superior à capacidade da pousada, o

número de pernoites é o mesmo (4640), e em função disso a taxa de ocupação

caiu de 34,6% para 27,7% nesses dias.

- A receita bruta aumentou de R$ 401.600,00 para R$ 422.230,00

- As despesas variáveis aumentaram de R$ 238.640,00 para R$ 250.899,00

- O lucro líquido aumentou de R$ 42.060,00 para R$ 50.431,00

Utilizando os mesmo valores de custos de investimentos apresentados no

Anexo B, chega-se a conclusão que para o proprietário ampliar a sua pousada em

mais 10 leitos, iria gastar aproximadamente R$ 85.000,00.

Portanto a diferença de lucro obtida com o aumento da pousada (R$

8.371,00) deve ser suficiente para amortizar o investimento de R$ 85.000,00; e se

possível, gerar lucro no menor tempo possível.

Fazendo uma análise financeira destes números e imaginando que o

proprietário deseje ter um retorno de 5% sobre o capital investido, chega-se a

conclusão que o tempo de retorno do investimento (payback) é de 15 anos.
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Se o proprietário desejasse um retorno de 10% sobre o capital investido,

esse investimento não seria viável. Ou seja, é impossível conseguir um retorno de

10% com as receitas apresentadas.

Exemplo 2 - Empreendimento B

Imaginando um empreendimento com as características descritas no Anexo

B, no qual em 50 dias do ano há ocupação total da pousada, e uma demanda

25% superior à capacidade da pousada. Ou seja, nesses 50 dias do ano, havia a

possibilidade de ter hospedado 50 turistas por dia (10 a mais que a capacidade da

pousada). Os números econômicos deste empreendimento estão apresentados no

quadro a seguir.

EMPREENDIMENTO  B SITUAÇÃO ATUAL
(40 LEITOS)

315 dias Ocupação 30,5% 3840 pernoites
50 dias Ocupação 100,0% 2000 pernoites
Número total de pernoites/ano 5840 pernoites

Receita anual
Diária completa 379.600,00
Outras (produtos) 22.000,00
Total  Receitas (R$) 401.600,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 238.640,00
Total  Despesas (R$) 359.540,00

Lucro Líquido anual  (R$) 42.060,00

Quadro 24 – Empreendimento B (Situação atual – 40 leitos)

Da mesma forma que no exemplo 1, supõe-se que o proprietário desta

pousada tenha identificado esta demanda 25% superior à capacidade da pousada,

e tenha decidido construir mais 10 leitos para atender esta demanda. Os números

econômicos deste empreendimento ampliado estão apresentados no quadro a

seguir.
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EMPREENDIMENTO  B AUMENTO DA POUSADA
PARA (50 LEITOS)

315 dias Ocupação 24,4% 3840 pernoites
50 dias Ocupação 100,0% 2500 pernoites
Número total de pernoites/ano 6340 pernoites

Receita anual
Diária completa 412.100,00
Outras (produtos) 23.883,00
Total  Receitas (R$) 435.983,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 259.072,00
Total  Despesas (R$) 379.972,00

Lucro Líquido anual  (R$) 56.011,00

Quadro 25 – Empreendimento B (Aumento da pousada para 50 leitos)

Analisando comparativamente os dois quadros anteriores, percebe-se as

seguintes mudanças:

- Nos 315 dias em que não havia demanda superior à capacidade da pousada, o

número de pernoites é o mesmo (3840), e em função disso a taxa de ocupação

caiu de 30,5% para 24,4% nesses dias.

- A receita bruta aumentou de R$ 401.600,00 para R$ 435.983,00

- As despesas variáveis aumentaram de R$ 238.640,00 para R$ 259.072,00

- O lucro líquido aumentou de R$ 42.060,00 para R$ 56.011,00

Portanto a diferença de lucro obtida com o aumento da pousada (R$

13.951,00) deve ser suficiente para amortizar o investimento de R$ 85.000,00; e

se possível, gerar lucro no menor tempo possível.

Fazendo uma análise financeira destes números e imaginando que o

proprietário deseje ter um retorno de 5% sobre o capital investido, chega-se a

conclusão que o tempo de retorno do investimento (payback) é de 8 anos.

Se o proprietário desejasse um retorno de 10% sobre o capital investido, o

tempo de retorno (payback) seria de 10 anos.
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Exemplo 3 - Empreendimento C

Imaginando um empreendimento com as características descritas no Anexo

B, no qual em 20 dias do ano há ocupação total da pousada, e uma demanda

50% superior à capacidade da pousada. Ou seja, nesses 20 dias do ano, havia a

possibilidade de ter hospedado 60 turistas por dia (20 a mais que a capacidade da

pousada). Os números econômicos deste empreendimento estão apresentados no

quadro a seguir.

EMPREENDIMENTO  C SITUAÇÃO ATUAL
(40 LEITOS)

345 dias Ocupação 36,5% 5040 pernoites
20 dias Ocupação 100,0% 800 pernoites
Número total de pernoites/ano 5840 pernoites

Receita anual
Diária completa 379.600,00
Outras (produtos) 22.000,00
Total  Receitas (R$) 401.600,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 238.640,00
Total  Despesas (R$) 359.540,00

Lucro Líquido anual  (R$) 42.060,00

Quadro 27 – Empreendimento C (Situação atual – 40 leitos)

Supondo que o proprietário desta pousada tenha identificado esta demanda

50,0% superior à capacidade da pousada, e tenha decidido construir mais 20

leitos para atender esta demanda. Os números econômicos deste

empreendimento ampliado estão apresentados no quadro a seguir.
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EMPREENDIMENTO  C AUMENTO DA POUSADA
PARA (60 LEITOS)

345 dias Ocupação 24,3% 5040 pernoites
20 dias Ocupação 100,0% 1200 pernoites
Número total de pernoites/ano 6240 pernoites

Receita anual
Diária completa 405.600,00
Outras (produtos) 23.507,00
Total  Receitas (R$) 429.107,00

Despesa direta fixa 120.900,00
Despesa direta variável 254.985,00
Total  Despesas (R$) 375.885,00

Lucro Líquido anual  (R$) 53.222,00

Quadro 27 – Empreendimento C (Aumento da pousada para 60 leitos)

Analisando comparativamente os dois quadros anteriores, percebe-se as

seguintes mudanças:

- Nos 345 dias em que não havia demanda superior à capacidade da pousada, o

número de pernoites é o mesmo (5040), e em função disso a taxa de ocupação

caiu de 36,5% para 24,3% nesses dias.

- A receita bruta aumentou de R$ 401.600,00 para R$ 429.107,00

- As despesas variáveis aumentaram de R$ 238.640,00 para R$ 254.985,00

- O lucro líquido aumentou de R$ 42.060,00 para R$ 53.222,00

Utilizando os mesmo valores de custos de investimentos apresentados no

Anexo B, chega-se a conclusão que para o proprietário ampliar a sua pousada em

mais 20 leitos, iria gastar aproximadamente R$ 170.000,00.

Portanto a diferença de lucro obtida com o aumento da pousada (R$

11.162,00) deve ser suficiente para amortizar o investimento de R$ 170.000,00; e

se possível, gerar lucro no menor tempo possível.

Fazendo uma análise financeira destes números e imaginando que o

proprietário deseje ter um retorno de 5% sobre o capital investido, chega-se a

conclusão que o tempo de retorno do investimento (payback) é de 30 anos.
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Se o proprietário desejasse um retorno de 10% sobre o capital investido,

esse investimento não seria viável. Ou seja, é impossível conseguir um retorno de

10% com as receitas apresentadas.

Exemplo 4 - Empreendimento D

Imaginando um empreendimento com as características descritas no Anexo

B, no qual em 30 dias do ano há ocupação total da pousada, e uma demanda 25%

superior à capacidade da pousada. Ou seja, nesses 30 dias do ano, havia a

possibilidade de ter hospedado 50 turistas por dia (10 a mais que a capacidade da

pousada). Os números econômicos deste empreendimento são os mesmos

apresentados no quadro 22, exposto anteriormente no exemplo 1.

Entretanto, nesse caso apesar do proprietário desta pousada ter

identificado esta demanda 25% superior à capacidade da pousada, ele decide não

aumentar o tamanho da pousada, e sim, dobrar os investimentos gastos em

propaganda, com o intuito de aumentar a taxa de ocupação nos meses em que a

pousada não tem ocupação total.

Supondo que esse investimento em propaganda propicie um aumento de

10% em relação ao número de turistas recebidos nos dias em que havia

disponibilidade de vagas na pousada.

Neste caso, irá mudar o número de pernoites nos 335 dias de demanda

inferior à capacidade da pousada, e conseqüentemente isso implicará em

aumento de receita bruta. Por outro lado aumentará o valor das despesas

variáveis, proporcionalmente ao aumento do número de pernoites, e dobrará a

despesa fixa com a propaganda. As receitas discriminadas como “outras

(produtos)” também aumentarão proporcionalmente ao número de pernoites.
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EMPREENDIMENTO  D AUMENTO DE GASTOS
COM A PROPAGANDA

335 dias Ocupação 38,1% 5105 pernoites
30 dias Ocupação 100,0% 1200 pernoites
Número total de pernoites/ano 6305 pernoites

Receita anual
Diária completa 409.825,00
Outras (produtos) 23.752,00
Total  Receitas (R$) 433.577,00

Despesa direta fixa 129.900,00
Despesa direta variável 257.641,00
Total  Despesas (R$) 387.541,00

Lucro Líquido anual  (R$) 46.036,00

Quadro 28 – Empreendimento D (Aumento das despesas com propagandas)

Analisando comparativamente os quadros 22 e 28, percebe-se que:

- Nos 335 dias em que não havia demanda superior à capacidade da pousada, o

número de pernoites aumentou de 4640 para 5105, e em função disso a taxa de

ocupação aumentou de 34,6% para 38,1% nesses dias.

- A receita bruta aumentou de R$ 401.600,00 para R$ 433.577,00

- As despesas variáveis aumentaram de R$ 238.640,00 para R$ 257.641,00

- As despesas fixas aumentaram de R$ 120.900,00 para R$ 129.900,00

- O lucro líquido aumentou de R$ 42.060,00 para R$ 46.036,00

Neste empreendimento não existe capital a ser amortizado. Portanto, a

diferença de lucro obtida com o aumento de gastos com a propaganda, significa

um aumento de lucro real, no valor de R$ 3.976,00.

Uma análise comparativa entre estes 4 empreendimentos fictícios, permite

que sejam feitas as seguintes considerações:

- Comparando-se os números econômicos dos empreendimentos A e B, nota-se

que o número de dias em que a pousada esteve lotada, e que havia demanda

superior à capacidade da pousada são fundamentais e influenciam diretamente a

viabilidade econômico-financeira do empreendimento.
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As situações desses empreendimentos eram idênticas: possuíam o mesmo

número de leitos e a mesma taxa de ocupação. A única diferença é que o

empreendimento A ficava lotado 30 dias por ano, e o empreendimento B, 50 dias.

Como conseqüência disso, considerando que ambos proprietários desejam

5% de retorno sobre o capital investido, constatou-se que no empreendimento A, o

tempo de retorno do investimento seria de 15 anos e no empreendimento B, de 8

anos. Portanto, uma simples diferença de 20 dias no ano em que a pousada fica

lotada, faz com que o tempo de retorno do capital investido caia praticamente pela

metade.

- O empreendimento C é um exemplo típico do empresário que toma suas

decisões baseado apenas nas condições específicas da alta temporada, ou seja,

nos períodos em que há maior procura. Ele adapta a sua pousada para obter o

máximo de receita nesses períodos.

Entretanto, como ficou constatado na análise feita anteriormente, essa

estratégia está equivoca, pois o tempo de amortização será muito grande.

Considerando que o proprietário deseje ter 5% de retorno sobre o capital

investido, chegou-se a conclusão de que o tempo de retorno do investimento seria

de 30 anos. Para simplificar, pode-se dizer que o proprietário está investindo

muito dinheiro para ter pouco retorno.

- O empreendimento D é o exemplo que deve ser seguido pela maioria dos

proprietários de pousadas que trabalham com uma taxa média de ocupação muito

baixa. Obviamente que não se deve generalizar, pois cada empreendimento é

único em suas particularidades. Cada caso deve ser estudado de forma

individualizada.

No exemplo fictício exposto acima, supôs-se que um aumento de

R$9.000,00 com despesas de propaganda poderia proporcionar um aumento da

taxa média de ocupação (no período em que a pousada não estava lotada), de

34,6% para 38,1%. Esse simples aumento de 3,5% na taxa de ocupação acabaria

gerando um lucro 9,45% maior, passando de R$ 42.060,00 para R$ 46.036,00.

Entretanto, esse exemplo não deve ser seguido como prova matemática de

que o investimento em propaganda proporcionará sempre um aumento do lucro.
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Há casos em que um investimento em propaganda não será suficiente para

provocar um aumento significativo da taxa de ocupação, e conseqüentemente, o

proprietário poderá ter prejuízos.

Outro detalhe a respeito da propaganda refere-se ao montante já gasto em

propaganda, e se está propaganda está direcionada para o público alvo ideal. A

título de exemplo, imaginando-se uma pousada com taxa média de ocupação

anual em torno de 25%, sendo que este proprietário nunca esteve preocupado e

nunca investiu em propaganda. A partir de um momento ele resolve investir R$

1.000,00 por mês em propaganda, e consegue elevar a taxa de ocupação para

35%. É muito provável que este empreendedor tenha lucros muito superiores aos

obtidos antes de investir em propaganda.

Agora imaginando uma outra pousada, na qual o seu proprietário já esteja

investindo R$ 2.000,00 por mês em propaganda e tenha uma taxa de ocupação de

50%. Se ele resolver investir ainda mais em propaganda, por exemplo um total de

R$ 3.000,00 por mês, isto não implicará necessariamente num aumento

compatível da taxa de ocupação. Por exemplo, ele pode aumentar a taxa de 50%

para 52%, e esse montante a mais gasto em propaganda pode significar menos

lucros.

Portanto, ressalta-se que cada empreendimento deve ser analisado

individualmente. O proprietário da pousada deve fazer “experiências” para verificar

qual o montante adequado a ser gasto em propaganda. O controle do número de

hóspedes mês a mês trará subsídios para que seja feito o investimento mais

adequado.

Para finalizar essa pequena explanação sobre a viabilidade econômico-

financeira de empreendimentos com hospedagem, ressalta-se que antes de tomar

qualquer decisão sobre como investir, ou o que deve ser mudado na pousada, o

proprietário deve obter dados referentes sobre o atual desempenho do

empreendimento. Entre as informações primordiais para que se faça uma análise

fundamentada, destacam-se:
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- Qual a taxa de ocupação do empreendimento, mês a mês. Ou seja, no final de

um ano, o proprietário terá o número de pernoites total e conseqüentemente a

taxa média de ocupação;

- Identificar quantos dias do ano a pousada esteve lotada. Se o proprietário

constatar que são poucos os dias em que a pousada esteve lotada, não há

nenhuma razão para se pensar em aumento do número de leitos;

- Estimar qual foi o número de hóspedes “descartados” em virtude da pousada

estar lotada. Essa informação é fundamental, pois indicará ao proprietário o

acréscimo de número de leitos que pode ser feito, se é que deve ser feito.

7.10 – Diferenças entre Hotel-fazenda e Fazenda-hotel.

Na literatura turística verificou-se que hotel-fazenda e fazenda-hotel são

empreendimentos turísticos muito diferentes apesar da certa semelhança que

existe entre estes nomes.

 Silva (2000) esclarece que:

“O hotel-fazenda pode ser entendido, antes de tudo, como um hotel similar aos

outros, com a particularidade de estar localizado na zona rural (com raras

exceções) e não na praia. Daí oferecer serviços integrados ao local onde se

instalou, por exemplo, passeios a cavalo e comidas típicas da zona rural onde se

localiza, da mesma maneira que o hotel à beira mar oferece passeios de jangada e

moqueca de peixe. Na fazenda-hotel, a propriedade agropecuária continua com

suas atividades produtivas. Além de andar a cavalo, contemplar paisagens e

praticar esportes, os hóspedes podem vivenciar rotinas que vão desde as

cotidianas ordenha e alimentação do gado até as práticas agrícolas sazonais,

como o preparo do solo e as colheitas.”

Com base nestas diferenças é que foi feita a divisão das modalidades

turísticas: hotel-fazenda e turismo rural com hospedagem, utilizadas nesta

pesquisa. O hotel-fazenda é um empreendimento eminentemente turístico, e

geralmente possui uma estrutura de hospedagem de grande porte. Todos os 9

empreendimentos visitados classificados nesta modalidade possuem mais de 100
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leitos. A administração do empreendimento é profissionalizada da mesma forma

como o é a administração de um grande hotel urbano.

Em contra partida, o turismo rural sem hospedagem, definido por Silva

como fazenda-hotel, na maioria das vezes é um empreendimento de pequeno

porte. Geralmente são feitas adaptações na própria estrutura física existente na

fazenda, seja na própria sede ou nas antigas residências de colonos. Possuem

acomodações para 40 ou 50 pessoas e são administrados pelos próprios donos

da fazenda, que na grande maioria das vezes, moram no próprio local.

Os dados levantados na pesquisa indicaram que esses dois tipos de

empreendimentos passam por situações bastante diferentes atualmente. Os

proprietários de empreendimentos de turismo rural com hospedagem (fazenda-

hotel) mostraram-se muito mais satisfeitos com os resultados econômicos da

atividade, fato que pode ser percebido no gráfico apresentado a seguir.
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Gráfico 17 – Expectativa de lucratividade de proprietários de hotéis-fazenda e de
fazendas-hotel

Constatou-se que 83,3% dos proprietários de fazendas-hotel estão obtendo

a lucratividade que esperavam ou acima desta. Por outro lado, menos da metade

dos proprietários de hotéis-fazenda, apenas 44,4% deles assim o indicaram.

Durante os bate-papos informais com os proprietários de empreendimentos

destas duas modalidades turísticas, foi possível identificar o porquê desta

diferença. Entre alguns destes motivos, destacam-se:

- Os hotéis-fazenda são estruturas hoteleiras mais antigas, e a grande maioria

deles tem mais de 10 anos de atividade, como ficou constatado na pesquisa.
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Atualmente estes empreendimentos estão tendo a sua taxa de ocupação reduzida

ano a ano, principalmente devido à concorrência das inúmeras pousadas que

estão surgindo no meio rural. Isso explica a insatisfação destes proprietários: eles

estão ganhando menos do que estavam acostumados a ganhar alguns anos atrás.

- Por outro, os empreendimentos de turismo rural são mais recentes. Muitas

propriedades são produtivas, e o turismo tem sido visto como uma forma de se

incrementar a receita da propriedade. Em função disso, a expectativa de

lucratividade deste empreendedor é muito menor do que a expectativa dos

proprietários de hotéis-fazenda. Além disso

Além disso, o custo operacional de uma fazenda-hotel é inferior ao de um

hotel-fazenda, pois o número de funcionários é menor, e na maioria das vezes são

os proprietários e os próprios funcionários da fazenda que também são

direcionados para atender os turistas.

- O perfil do turista tem mudado nos últimos anos. Hoje, o turista quer vivenciar

mais a sua viagem, conhecer coisas novas, experimentar, sentir emoções, e não

simplesmente ficar limitado ao hotel no qual está hospedado.

O hotel-fazenda, na verdade não tem nada de fazenda. Procura-se criar

ambientes que se aproximem de uma fazenda, mas tudo acaba sendo muito

artificial. É por isso que as fazendas-hotel estão ganhando cada vez mais espaço

nesse mercado. Como explicam Silva e Baldan apud Silva, Vilarinho e Dale:

“A fazenda-hotel está voltada para uma clientela urbana cada vez mais carente de

contato com o cotidiano da terra, com a rotina de um modo de vida que, pelo

menos no imaginário urbano, remete a uma reconciliação com a natureza.(...) aqui

as atrações não são ornamentais e isso é decisivo para o seu sucesso com um

público saturado de simulações e banalizações impostas pelo mercado de

consumo.”

Além disso, nos hotéis-fazenda geralmente ainda imperam o sistema antigo

de hotelaria, no qual são fornecidas 4 refeições por dia, inclusas na diária, e o

hóspede praticamente não sai do hotel. Ele acaba tendo pouco contato com a

cidade e com os atrativos que existem no entorno. Aliás, essa foi uma das
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reclamações de proprietários que estão trabalhando com turismo rural (visitação

de 1 dia) e turismo de cavalgada, na cidade de Águas de Lindóia. Eles

reclamaram que a grande maioria dos turistas que estão hospedados em um

hotel-fazenda não visitam as suas propriedades, pois o hotel-fazenda oferece

todas as refeições, e essa é uma forma de segurar o hóspede dentro do hotel.

Todos esses itens reunidos têm contribuído para que os proprietários de

empreendimentos de turismo rural estejam muito mais satisfeitos com os

resultados da atividade turística, do que os proprietários de hotéis-fazenda.

7.11- O sucesso alcançado na atividade turística pode induzir
o proprietário a abandonar as atividades primárias

Durante as visitas aos empreendimentos, os proprietários foram

questionados a respeito da importância econômica da atividade turística em suas

rendas pessoais ou familiares. Além das respostas de que o turismo é a principal

fonte de renda ou é apenas uma renda complementar, alguns entrevistados

salientaram que a atividade turística ainda não gera lucro.

Constatou-se que nos empreendimentos eminentemente turísticos, como

pousadas de lazer e descanso, hotéis-fazenda, e hotéis direcionados para o

turismo de negócios e eventos, a atividade turística na maioria das vezes é a

principal fonte de renda do proprietário.

Dos 55 proprietários dessas 3 modalidades turísticas, 29 deles (52,7%)

consideram a atividade turística como sua principal fonte de renda, 13 deles

(23,6%) a consideram como fonte de renda complementar, e 13 deles (23,6%)

declararam que a atividade não gera lucro. Essas respostas já eram esperadas

em virtude do fato de muitas dessas propriedades não desenvolverem nenhuma

atividade primária.

Entretanto, nos empreendimentos classificados na modalidade turismo rural

ou ecoturismo / turismo de aventura, as respostas foram equilibradas, e houve

uma inversão de valores. Dos 54 proprietários dessas 2 modalidades turísticas, 18

deles (33,4%) consideram a atividade turística como sua principal fonte de renda,
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26 deles (48,1%) a consideram como fonte de renda complementar, e 10 deles

(18,5%) declararam que a atividade não gera lucro.

Percebeu-se também uma diferença significativa entre os empreendimentos

com e sem hospedagem nas modalidades de turismo rural e ecoturismo / turismo

de aventura.

Somando-se as duas modalidades turísticas, 80,0% dos proprietários de

empreendimentos sem hospedagem consideram o turismo como uma atividade

complementar, enquanto que 65,0% dos proprietários de empreendimentos com

hospedagem o consideraram como principal fonte de renda. A diferença mais

significativa foi percebida no turismo rural. Dos 21 empreendimentos sem

hospedagem, apenas 1 proprietário (4,8%) considerou o turismo como sua

principal fonte de renda. Por outro lado, dos 12 empreendimentos com

hospedagem, 7 deles (58,3%) assim o consideraram.

Esta diferença pode ser explicada pelos seguintes aspectos:

- Os investimentos iniciais nas pousadas são muito maiores do que nos

empreendimentos que trabalham apenas com visitação de 1 dia. É preciso adaptar

ou construir quartos, suítes ou chalés; mobiliar estes espaços, construir refeitórios,

comprar equipamentos de cozinha e lavanderia, entre outras coisas.

O simples fato de investir-se maior volume de capital, faz com que seus

proprietários se preocupem com o retorno da atividade e com o tempo de

amortização do investimento. É natural que estes empreendedores comecem a

tomar maiores cuidados com estas atividades, e acabem deixando as atividades

primárias em segundo plano.

- Hospedar pessoas é uma atividade muito mais complexa do que a simples

recepção destas pessoas por 1 dia. Exatamente por isso, é necessário um número

maior de funcionários para atender a demanda de serviços.

É preciso preparar refeições (em Fazendas-hotel geralmente são oferecidas

no mínimo 3 refeições por dia), comprar maiores quantidades de insumos

(alimentos, materiais de limpeza), cuidar da limpeza e arrumação dos quartos dos

turistas, ter pessoas treinadas para acompanhar os passeios e entretenimentos

dos hóspedes, entre outras coisas.
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Pelo fato de ser uma atividade mais complexa, o proprietário gasta mais

tempo para administrar essa atividade, e conseqüentemente, sobra menos tempo

para acompanhar as atividades rotineiras relacionadas à atividade primária, como

cuidar da criação animal ou das plantações. Com o passar do tempo, essas a

responsabilidade por estas atividades acabam sendo delegadas para os

funcionários da fazenda.

Outro ponto que afeta tanto os proprietários de empreendimentos com

hospedagem, como também aqueles que trabalham com visitação de 1 dia, é o

baixo retorno da atividade primária nas pequenas e médias propriedades rurais.

A tabulação de dados mostrou que boa parte dos proprietários que está

investindo na modalidade “turismo rural", o faz justamente pela necessidade de

encontrar uma outra fonte de renda, pois os lucros da atividade primária não têm

sido suficientes para cobrir as despesas da propriedade e ainda pagar as

despesas mensais da família.

Prova disso é o fato de que 66,7% proprietários de empreendimentos

classificados na modalidade de turismo rural investiram na atividade turística

motivados por algum aspecto econômico, como por exemplo: ter outra fonte de

renda, oportunidade de negócio, ou estar enfrentando dificuldades com a atividade

primária.

Constatou-se a grande maioria dos empreendimentos não conseguem

gerar lucros imediatos. Dos 34 proprietários que indicaram que o turismo não gera

lucro, 29 deles (85,3%) começaram a atividade turística há menos de 5 anos.

Percebeu-se que há uma certa ordem natural de desenvolvimento da

atividade turística. No começo da atividade os investimentos são maiores que a

receita, e a atividade acaba não gerando lucro. Com o passar do tempo, se o

proprietário se capacitar e souber administrar a nova atividade, a atividade

turística acaba proporcionando uma fonte complementar de renda. E ao longo dos

anos, os resultados da atividade turística podem superar os retornos da atividade

primária, e acaba tornando-se a principal fonte de renda proprietário.

A figura a seguir mostra basicamente esta seqüência de acontecimentos.
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Figura 2 – Desenvolvimento da atividade turística em propriedades produtivas

Propriedade rural
produtiva

Proprietário decide
investir na atividade

turística

Atividades primárias
passam por dificuldades
econômico-financeiras

Início da atividade turística

Proprietário
abandona o

turismo

Continua
investindo
em turismo

Atividade
turística ainda
não gera lucro

Mesmo passando
por dificuldades, a
atividade primária
continua sendo a
principal fonte de

renda do
proprietário

Desenvolvimento da atividade turística

Atividade
turística é fonte
complementar

de renda

Proprietário
abandona o

turismo

Continua
investindo
em turismo

Mesmo passando
por dificuldades, a
atividade primária
continua sendo a
principal fonte de

renda do
proprietário

Crescimento da atividade turística

Atividade
turística é a

principal fonte
de renda

Proprietário
abandona a

atividade primária,
devido à baixa
lucratividade

A atividade
primária torna-se
fonte de renda
complementar

Corre-se o risco
de descaracterizar

a atividade
turística no meio

rural

A atividade
primária é um dos
atrativos turísticos

da propriedade
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Pela complexidade da atividade, e em virtude da falta de capacitação e

pouco conhecimento da atividade turística por parte dos proprietários rurais,

muitos empreendedores acabam desistindo rapidamente do turismo, fato

representado em vermelho na figura anterior.

Basicamente isto ocorre em função do pouco conhecimento da atividade

turística. Durante os bate-papos informais com alguns proprietários, estes

aproveitavam a oportunidade para tirar algumas dúvidas a respeito da atividade.

Faziam perguntas como: Quanto que eu posso cobrar pela visita?, o que eu tenho

que oferecer ao turista?, a minha propriedade é muito simples, o que eu tenho que

construir para atrair mais turistas?, e outras mais.

Ficou bastante evidente, que muitos destes proprietários iniciaram a

atividade sem procurar muitas informações. A possibilidade destes

empreendimentos serem fechados em poucos anos é muito grande.

Alguns proprietários persistem investindo na atividade turística por um

tempo maior. Alguns acabam desistindo em virtude dos retornos serem pequenos

em relação ao tempo gasto e dinheiro investido. Para outros, chega-se o momento

em que os retornos econômicos obtidos já podem ser considerados como uma

fonte de renda complementar. Esses proprietários (indicados em amarelo na figura

anterior) ainda continuam investindo na atividade primária, pois dependem dela

para cobrir suas despesas.

Com o passar do tempo, duas coisas podem ocorrer: ou o empreendimento

turístico estabiliza-se nesse patamar, proporcionando apenas uma fonte

complementar de renda para o proprietário, ou a atividade acaba desenvolvendo-

se de tal maneira, que se torna a principal fonte de renda do proprietário (destaque

em laranja na figura anterior).

Este momento em que a atividade turística torna-se a principal fonte de

renda do proprietário, pode induzi-lo a abandonar as atividades primárias que

geram poucos lucros. Entretanto, essa tomada de decisão pode prejudicar a

atividade turística a médio e longo prazo, devido à descaracterização do espaço

rural (destaque em azul na figura anterior). Esse fenômeno foi percebido na
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maioria das propriedades localizadas na cidade de Brotas. O turismo nesta cidade

cresceu de tal maneira, que acabou proporcionando ganhos de renda muito

superiores aos conquistados com as atividades primárias. Conseqüentemente,

muitos proprietários acabaram voltando-se totalmente para a atividade turística,

que gera muito mais lucro. O perigo disso é a descaracterização do ambiente rural

e a degradação do meio ambiente, fatos que podem levar a uma redução do fluxo

de turistas no futuro.

Para terminar esta conclusão, salienta-se que não haverá nenhum

problema da atividade turística tornar-se a principal fonte de renda, desde que os

proprietários não descaracterizem o ambiente rural.

Devem estar cientes da importância da preservação dos valores rurais,

tanto dos aspectos físicos (meio ambiente e desenvolvimento das atividades

primárias), como das tradições e culturas locais (destaque em verde na figura

anterior).

7.12- O que vem a ser a modalidade Turismo Rural,
propriamente dita.

Segundo a Embratur, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas

praticadas no campo, comprometidas com a produção agropecuária, agregando

valor a produtos e serviços, no sentido de resgatar e de promover o patrimônio

cultural e natural da comunidade.

Essa definição está precisa ao colocar a produção agropecuária como

característica principal do turismo rural. De um lado, o turista espera esse contato

mais próximo com o campo, podendo colher uma fruta no pé ou saborear uma

refeição feita em fogão à lenha; e de outro, está é uma forma do pequeno e médio

produtor agregar valor ao seu produto.

Entretanto, esta definição da Embratur está incompleta por ressaltar que o

turismo rural tem a finalidade de resgatar e valorizar apenas o patrimônio cultural e

natural da comunidade, esquecendo-se do patrimônio histórico intrinsicamente
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relacionado às atividades agropecuárias do passado, especificamente, as antigas

fazendas de café do interior paulista, mineiro e carioca.

Após serem visitadas 33 propriedades de turismo rural, concluiu-se que há

basicamente dois tipos de turismo rural: um com foco nos aspectos naturais e nas

atividades agropecuárias, e outro com foco nos elementos histórico-culturais,

tradições e gastronomia típica de cada região.

Nos bate-papos informais com os proprietários dessas fazendas, verificou-

se que a grande maioria dos empreendedores ainda não sabe definir ou indicar os

aspectos mais relevantes do turismo rural. A seguir, estão elencados os principais

pontos que podem nortear o futuro empreendedor desta atividade.

- Comprometimento com a atividade agropecuária.

Nos bate-papos informais com pequenos e médios produtores rurais,

constatou-se que muitos deles tem ouvido falar em turismo rural, gostariam de

investir nessa nova atividade, mas não sabem bem o que é. Chegou-se a essa

conclusão pelos comentários ouvidos muitas vezes nas visitas técnicas: “Eu

gostaria de trabalhar com o turismo, mas a minha propriedade não tem nada de

diferente, é muito simples. Só tem as plantações e nada mais.”

Na maioria das vezes, essas propriedades que eles diziam ser muito

simples, eram sítios com plantações de uva, figo, goiaba, morango, nectarina,

pêssego. Outros proprietários eram fabricantes artesanais de vinhos, licores,

cachaça, queijos, geléias, doces, entre outras coisas. Esse pequeno produtor não

deslumbrou que o seu atrativo turístico é justamente aquilo que mais existe na

propriedade, o produto rural in natura ou beneficiado de forma artesanal. O turista

quer entrar em contato com aquilo que não existe na cidade grande, como por

exemplo, colher as frutas que deseja comprar, saber como se faz um doce

caseiro, entre outras coisas.
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- Turismo em pequena escala para não descaracterizar os elementos rurais do

espaço visitado.

O turismo rural não é um turismo de massa, como por exemplo, o turismo

“sol e praia”. Se uma propriedade receber um número elevado de visitantes em

um único dia, isso irá descaracterizar o ambiente rural de tranqüilidade, sossego, e

qualidade de vida. Como foi dito anteriormente, no imaginário do turista, rural

significa o oposto de urbano, e isto também se refere ao número de pessoas que

estão ao seu redor.

Além disso, o turismo de massa nestas propriedades iria impactar o meio

ambiente. Poderia provocar estresse nos animais, trazer danos para as

plantações, gerar lixo em demasia, compactar o solo, entre outras coisas.

O turismo rural está atrelado a idéia de atendimento familiar e

personalizado.

A respeito desse assunto, durante as visitas muitos proprietários

questionaram a respeito do número adequado de visitantes. Entretanto, não existe

um número “ideal” de turistas. Cada caso é um caso. O número adequado de

visitantes depende da estrutura da propriedade, da atividade agropecuária

existente, do tipo de atividade turística desenvolvida, do número de pessoas para

recepcionar os turistas, entre outras coisas. Por exemplo, um fabricante de

cachaça ou vinho artesanais, que recebe visitantes apenas numa área restrita da

propriedade, tem possibilidades de receber muito mais turistas que um produtor de

uva que leva os turistas para visitar as parreiras e colher as frutas no pé. Portanto,

o próprio empreendedor é a pessoa mais capaz para avaliar as condições

específicas de sua propriedade e determinar o número de adequado de visitantes.

Não se pode esquecer que a qualidade da visitação está intimamente atrelada à

forma como os visitantes são recebidos, outro aspecto que depende do número de

turistas que visitam a propriedade.

- Resgate e valorização do patrimônio histórico-cultural, tradições e gastronomia

típica de uma região.

Embora algumas propriedades rurais não apresentem nenhuma atividade

agropecuária importante atualmente, algumas possuem importantes patrimônios
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histórico-culturais e seus proprietários vivem e conhecem toda a cultura da vida no

campo.

Algumas são antigas fazendas produtoras de café, com seus casarões,

terreiros de café, senzalas, igrejas, maquinários e relíquias da época. Outras são

propriedades que estão nas rotas dos antigos tropeiros e bandeirantes. Outras

ainda não possuem nenhum diferencial histórico, mas seus proprietários são

pessoas do campo, que viveram a vida toda na roça, servindo-se da comida feita

no fogão à lenha, saboreando uma moda de viola, os causos, lendas e tradições

da região.

A respeito desse assunto, Pires (2000) destaca:

“Tornou-se lugar comum dizer que viagem, lazer e turismo possuem como

motivação primordial a “evasão”: fuga do cotidiano em busca daquilo que nele não

se acha. Isso, porém, não é tudo. Seja pelo nosso ainda recente passado,

eminentemente agrário, seja pela nossa formação, que incluiu estórias infantis no

espaço rural, o imaginário brasileiro é repleto de mitos e ritos sobre a vida no

campo, romanticamente descrita, como tranqüila, aprazível, com grande mesa

farta, de boa comida, feita em fogão a lenha, antecedida de uma boa pinga de

alambique – de fabricação própria – e boa prosa, de casos de onças e lendas,

regada e sucos de fruta do pomar e cordialidade. Não importa que o aparato

tecnológico e mesmo a forma de administrar uma fazenda tenham mudado

drasticamente em poucas décadas, porque a “fazendinha romântica” ainda

permanece escondida no imaginário, à espera de quem resgate esses sonhos.”

Fica bastante evidente que o atrativo turístico do turismo rural deve estar

atrelado ao imaginário, ou seja, àquilo que o turista espera encontrar em uma

fazenda. E como Pires (2000) ressaltou, “não basta ser uma fazenda ou sítio, a

propriedade tem que parecer com uma que está no imaginário coletivo”.

- Agregar valor ao produto rural, gerando uma outra fonte de renda.

Como salientado anteriormente, os pequenos e médios proprietários rurais

não conseguem ser competitivos num mercado globalizado e cada vez mais

dependente da tecnologia. Neste contexto, o turismo rural surge como uma

possível atividade capaz de complementar a renda desses proprietários.
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Uma das formas de incrementar a renda do pequeno agricultor é tentar

agregar valor ao produto rural. Renato Bravo (2000), proprietário do restaurante

rural “Trem da Serra” definiu isso como “Verticalização da agricultura”.  Para

representar exatamente o que isso significa, foi extraído um trecho da palestra

apresentada por Renato Bravo no segundo congresso Brasileiro de turismo rural,

realizado em Piracicaba em 2000. Bravo (2000) afirma que:

“verticalizar significa também o direito de poder plantar, criar, colher, abater,

transformar, embalar e vender o próprio produto. Para que se tenha uma noção

exata do que isso representa em ganho real, levantamos os valores de alguns

produtos rurais comercializados no mercado comum e os associamos aos pratos

servidos no restaurante, que se assemelham em forma e conteúdo .”

PRODUTO PREÇO NO
MERCADO COMUM

(EM REAIS) ANO 2000

PREÇO NO MERCADO
OTIMIZADO PELO

TURISMO (EM REAIS)
ANO 2000

Leitão de 50 dias 40,00 195,00
Ave caipira de 150 dias 6,00 27,30
Pernil (5 Kg) 20,00 88,00
Lingüiça pura (1 Kg) 4,00 21,00
Couve (molho) 0,80 11,00

ANEXO C - Valor dos produtos rurais in natura e otimizados pelo turismo.
Fonte: Conciliação entre atividade turística e produção – Anais do 2º congresso Brasileiro de

turismo rural – Piracicaba – 2000.

Os valores apresentados por Bravo (2000) indicam que na média a

lucratividade do produto otimizado pelo turismo, no seu caso particular, é cinco

vezes maior do que se tivesse vendido o produto no mercado comum. É

exatamente nesse ponto que está o incremento de renda proporcionado pelo

turismo rural.

- Por ser em pequena escala, os investimentos devem necessariamente ser

pequenos para que o empreendimento tenha sua viabilidade econômica garantida.

Como dito anteriormente, o turismo rural deve ocorrer em pequena escala

para que não se descaracterize a atividade.
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Entretanto, o empreendedor passa a vivenciar um dilema muito grande. Se

atender um número pequeno de turistas, terá menores receitas. Se os custos

operacionais forem maiores que essas receitas, este empreendimento não terá

sua viabilidade econômica garantida. Por outro lado, se aumentar o número de

turistas terá maiores receitas e conseqüentemente o negócio  poderá ser viável.

No entanto, com essa atitude poderá descaracterizar o ambiente rural e correrá o

risco de ver o número de turistas declinar com o tempo.

Qual é a solução para esse dilema?

A solução é aproveitar toda a infra-estrutura já existente na propriedade e

investir apenas o necessário para iniciar a atividade. O raciocínio econômico é

fácil de ser entendido. Quanto maior for o valor inicial investido, maior deverá ser o

lucro nominal para que o investimento se pague. Ao partir-se da premissa de que

o turismo rural deve ser uma atividade desenvolvida em pequena escala, torna-se

inviável ter lucros nominais muito grandes. Portanto, para que o empreendimento

seja viável economicamente falando é necessário que os investimentos sejam

pequenos.



209

Anexos

ANEXO D - Relação das cidades e propriedades visitadas

CIDADE PROPRIEDADE CIDADE PROPRIEDADE
Águas de Lindóia Sitio monte alegre Cabreúva Spa vista alegre
Águas de Lindóia Pousada do tigrão Caconde Pousada aquario
Águas de Lindóia Hotel faz recanto paraiso Caconde Chales pelegrini
Águas de Lindóia Hotel faz saint nicolas Caconde Estancia das flores
Águas de Lindóia Hotel faz vila dos ciprestes Caconde Pousada talismã
Águas de Lindóia Hotel fazenda M1 Caconde Fazenda conceição
Águas de Lindóia Rancho da fronteira Caconde Fazenda nova condeixa
Águas de Lindóia Engenho do barreiro Caconde Pousada do xerife

Amparo Fazenda atalaia Campinas Fazenda monte deste
Amparo Fazenda santa rosa Dourado Fazenda são bento
Amparo Coisas do céu e da terra Dourado Parque do lago
Amparo Mundão das trilhas Dourado Fazenda figueira
Amparo Chales sierra Esp. Santo  Pinhal Pousada fazenda bartho
Amparo Hotel fazenda vanguarda Esp. Santo  Pinhal Celeiro bar e restaurante
Amparo Fazenda santa agatha Holambra Em busca do galope
Amparo Restaurante A colonia Holambra Parque lindenhof

Analândia Pousada inglesa indaiatuba Chacara santa izabel
Analândia Pedra viva Indaiatuba Sitio bela vista
Analândia Fazenda pedra vermelha Indaiatuba Sitio catavento

Artur Nogueira Criadouro conserv. Arurá Indaiatuba Sitio dona Ruth
Brotas Primavera da serra Indaiatuba Hotel fazenda 4 estações
Brotas Cachoeira 3 quedas Indaiatuba Rancho conquista
Brotas Cachoeira cassorova Indaiatuba Sitio mandrião
Brotas Cachoeira do astor Indaiatuba Pousada itaici
Brotas Fazenda N Sra Aparecida Ipeúna Panorama sport hotel
Brotas Fazenda são josé Itapira Engenho das palmeiras
Brotas Sitio 7 quedas Itapira Fazenda águas claras
Brotas Sitio agua branca 2 Itapira Pousada casarão
Brotas Sitio recanto cachoeiras Itirapina Cachoeira do saltão
Brotas Verticalia Itirapina Paraíso das águas
Brotas Tavolaro lazer e aventura Itupeva Apiário santa emília
Brotas Areia que canta Itupeva Chácara santa clara
Brotas Cachoeira escorregador Itupeva Colinas de itupeva
Brotas Pousada jacaúna Itupeva Fazenda itaporã nica preta
Brotas Fazenda santo antônio Itupeva Fazenda nova era
Brotas Sítio água branca Itupeva Sítio são francisco

Cabreúva Village sta constance Jarinú Pousada villarejo
Cabreúva Camping cabreuva Jarinú Hotel fazenda sta filomena
Cabreúva Colina camping Jarinú Hotel paradies
Cabreúva Sítio do sol Joanopolis Fazenda terras altas
Cabreúva Cachaça rainha da praia Joanopolis Can camping
Cabreúva Sítio água comprida Joanopolis Hotel pousada casa grande
Cabreúva Acauã eventos e lazer Joanopolis Pousada bougainville
Cabreúva Spa 3 coqueiros Joanopolis Pousada passaro azul
Cabreúva Spa serra do japi Joanopolis Refugio montanhês
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Joanopolis Solar das palmeiras Monte Alegre  Sul Joelandia
Joanopolis Fazenda santa rita Morungaba Pousada quinta dos caldas
Joanopolis Chalé cachoeira Morungaba Sitio da montanha
Joanopolis Vale dos lagos Pedra Bela Pousada alma de pedra
Joanopolis Ponto de luz Pedreira Fazenda quitandinha

Jundiaí Sitio N Sra do carmo Pinhalzinho Park hotel modelo
Jundiaí Sitio são roque Rio Claro Cachoeira paraíso
Jundiaí Faz. N Sra da Conceição São Pedro Cachaça da diretoria
Jundiaí Fazenda japiapé Serra Negra Estância são domingos
Jundiaí Fazenda montanhas do japi Serra Negra Cachoeira dos sonhos
Jundiaí Adega brunholi Serra Negra Sitio santa rosa de lima
Leme Fazenda promissão Serra Negra Pesqueiro bom fim

Lindóia Sitio são francisco Socorro Pousada rio do peixe
Lindóia Hotel faz vale da cachoeira Socorro Hotel alpes das águas
Lindóia Chalés pous da montanha Socorro Pousada das palmeiras
Lindóia Chacara cavalo de tróia Socorro Pousada passaredo

Louveira Fazenda luis gonzaga Socorro Refugio da lua resort
Louveira Fazenda são sebastião Socorro Verdes vales
Louveira Sitio registro Socorro Cachoeira do monjolinho
Louveira Pousada do tiroles Socorro Gruta do anjo
Louveira Recanto do sossego Socorro Hotel faz village montana
Louveira Hotel santa mônica Socorro Hotel recanto da cachoeira
Louveira La lunna Sta Cruz Conceição Valle nobre
Mococa Fazenda santa rita Valinhos Chacara boa esperança
Mococa Fazenda nova era Valinhos Chacara california
Mococa Pousada fazenda buracao Valinhos Sitio kusakariba
Mococa Fazenda boa vista Valinhos Pousada faz joapiranga

Monte Alegre Sul Fazenda salmo XXIII Valinhos Macuco parque aquatico
Monte Alegre  Sul Pousada da fazenda Vinhedo Hotel estancia das flores
Monte Alegre  Sul Pousada das montanhas Vinhedo Rancho catavento
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ANEXO E – Questionário aplicado aos proprietários

1- Qual era sua atividade profissional antes de investir no turismo?
_________________________________

2- Além do turismo, possui outra atividade profissional ou fonte de renda?
(  ) funcionário público
(  ) assalariado
(  ) empreendedor
(  ) aposentado setor público
(  ) aposentado setor privado
(  ) outras. _________________________________

3- Há quanto tempo é desenvolvida a atividade de turismo)? _________

4- Atualmente, existe o desenvolvimento de alguma atividade primária na
propriedade?
(  ) agricultura
(  ) criação animal
(  ) piscicultura
(  ) não existe (pule para a questão 7)

      (  ) outra atividade

5- A atividade primária está sendo colocada em segundo plano?
(  ) não
(  ) sim. Por que? ___________________________________

6- A atividade primária está sendo prejudicada pelo turismo?
(  ) não
(  ) sim.  Por que?___________________________________

7- Em termos econômicos, classifique as atividades existentes na propriedade em
ordem de importância? Da mais importante (1), até a menos importante (7)
(  ) agricultura
(  ) criação animal
(  ) piscicultura
(  ) turismo/gastronomia
(  ) turismo/hospedagem
(  ) turismo/lazer (day-camp)
(  ) outra atividade ______________________________

8- Qual a importância econômica do turismo para você?
(  ) é minha principal fonte de renda
(  ) é apenas uma renda complementar
(  ) atualmente não tem gerado lucro

9- Realizou algum curso ou treinamento no setor de turismo?
(  ) não
(  ) sim. Qual? _________________________________
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10- O que o auxiliou na abertura de seus negócios em turismo?
      (  ) apoio do Sebrae
      (  ) contratou serviços de consultorias privadas
      (  ) visitou fazendas que desenvolvem a atividade
      (  ) conhecimento próprio da área administrativa
      (  ) possui experiência anterior na atividade turística
      (  ) outros. Que tipos de auxílios? __________________

11- Existe alguma associação na sua região voltada para o desenvolvimento do
turismo nas propriedades rurais?
       (  ) não sei se existe
       (  ) não existe e não vejo nenhuma utilidade
       (  ) não existe, mas acho que seria interessante
       (  ) existe, mas não estou associado
       (  ) existe e sou um associado. Qual a sua opinião sobre esta associação?
            ___________________________________

12-Quais os atrativos ou recursos de sua propriedade, disponíveis aos turistas?
Marque todos os atrativos presentes em sua propriedade, disponíveis aos turistas:
       (  ) construções com valor histórico
       (  ) comidas típicas
       (  ) venda de artesanatos
       (  ) mata nativa
       (  ) trilhas
       (  ) cachoeiras
       (  ) esportes de aventura
       (  ) grutas ou cavernas
       (  ) lagos
       (  ) lida de animais

                   (  ) cavalgadas
       (  ) pomar, horta
       (  ) passeios de charrete
       (  ) capela

13-É oferecida hospedagem?
       (  ) sim. Qual a quantidade de leitos ofertada? ________
       (  ) não. (Pule para a pergunta 17)

14-Assinale os tipos de diárias existentes e seus preços.
       (  ) sem café da manhã.  R$ _____
       (  ) com café da manhã   R$ _____
       (  ) meia pensão. R$ _____
       (  ) pensão completa.  R$ _____

15-Qual a taxa de ocupação de leitos nos períodos:
       Æ meses de maior movimento ____________
            taxa de ocupação aproximada __________

       Æ meses de menor movimento ___________
            taxa de ocupação aproximada __________
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16-Assinale quais as instalações e equipamentos são oferecidos aos visitantes:
(  ) Bar                                                  (  ) TV
(  ) Restaurante                                    (  )TV a cabo
(  ) Sala de leitura                                 (  ) Música ambiente
(  ) Sala de jogos                                  (  ) Sauna
(  ) Piscina                                            (  ) Calefação
(  ) Quadra poliesportiva                       (  ) Telefone

            (  ) Campo de futebol                           (  ) Lareira
            (  ) video                                               (  ) frigobar

17-Em caso de visitação de 1 dia, é cobrado algum valor na entrada do visitante?
       (  ) não tem visitação de 1 dia. (pule para a pergunta 19)
       (  ) não
       (  ) sim. Qual o valor cobrado? ___________________

18-Qual o nº aproximado de visitantes  por mês? _________

 19-Que motivos levaram você a investir no turismo?
     Coloque em ordem de importância.
     1º _________________________________
     2º _________________________________
     3º _________________________________

20-Quais as principais dificuldades encontradas na abertura de seu negócio?
Coloque em ordem de importância.
     1º _________________________________
     2º _________________________________
     3º _________________________________

21-Quais investimentos foram necessários para iniciar a atividade turística?
______________________________________

22-Valor aproximado dos investimentos iniciais? _______

23-Atualmente, quais são as principais dificuldades encontradas na atividade de
turismo? Coloque em ordem de importância.
     1º _________________________________
     2º _________________________________
     3º _________________________________

24- Existe sazonalidade na atividade empreendida?  _________

25- Qual o principal público visitante, atualmente? Enumere em ordem de
importância: (1) mais significativo até (6) menos significativo
       (  ) terceira idade
       (  ) famílias
       (  ) jovens
       (  ) grupos de escola
       (  ) turistas estrangeiros
       (  ) outros. ________________________



214

26-Gostaria de atingir outro público alvo?
       (  ) não
       (  ) sim. Qual? ___________________________
                    Por que? _________________________

27-Assinale os tipos de propagandas feitas para o  turismo:
(  ) não faz propaganda
(  ) jornal
(  ) revista
(  ) rádio
(  ) televisão
(  ) folhetos
(  ) cartazes
(  ) internet
(  ) outros meios de propaganda. Quais? ______________

28-Que tipo de propaganda tem proporcionado maior retorno? _______

29-Com relação a lucratividade da atividade turística?
     (  ) é muito superior às minhas expectativas
     (  ) supera minhas expectativas

                 (  ) é exatamente o que eu esperava
                 (  ) é inferior às minhas expectativas
                 (  ) é muito inferior às minhas expectativas

30-Planos para o futuro na atividade de turismo?
               ____________________________________________
               ____________________________________________
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