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RESUMO 

 

As mudanças na dinâmica do mercado do turismo vêm permitindo que novas 
possibilidades de negócios e de equipamentos turísticos se desenvolvam com uma 
velocidade relativamente. Este cenário é possível devido aos novos modelos de se 
fazer negócio proporcionados pelas tecnologias utilizadas pelos turistas. Como 
exemplo destes novos equipamentos turísticos tem-se as chácaras de aluguel, 
utilizadas para eventos, hospedagem e lazer. Tendo como contexto as chácaras de 
aluguel de Juiz de Fora - MG, este trabalho teve como objetivo geral analisar a 
dinâmica e as perspectivas das chácaras de aluguel como equipamento turístico em 
Juiz de Fora - MG e propor estratégias para aumentar a qualidade dos serviços 
prestados por este equipamento aos turistas. Para se chegar ao objetivo optou-se por 
desenvolver uma pesquisa com métodos qualitativos. Devido ao fato do objeto de 
estudo não se tratar de uma organização, foi necessário adaptar, com base na 
literatura de planejamento estratégico, as etapas para o objeto. Adotou-se as 
seguintes etapas: diagnóstico, definição de objetivos e elaboração de estratégias. 
Para se chegar aos objetivos foi necessário caracterizar as chácaras de aluguel como 
equipamento turístico para, posteriormente, realizar um mapeamento da oferta de 
chácaras de aluguel de Juiz de Fora - MG, classificar as chácaras de aluguel em 
quatro segmentos: lazer, eventos e lazer, hospedagem e lazer e eventos e 
hospedagem e apresentar as dimensões da competitividade das chácaras de aluguel. 
Com base no mapeamento, na classificação e nas dimensões da competitividade 
elaborou-se um questionário utilizado para realizar a primeira etapa do planejamento 
estratégico proposta, o diagnóstico. Baseado no diagnóstico e com o auxílio da 
ferramenta análise SWOT desenvolveu-se a segunda etapa do planejamento 
estratégico, a definição dos objetivos. Por fim, propôs-se estratégias para alcançar os 
objetivos definidos. Os principais fatores identificados foram a alta rotatividade do 
mercado, a percepção dos respondentes que entendem as chácaras de aluguel como 
equipamento turístico, os diversos segmentos existentes dentro do mercado de 
chácaras de aluguel e o potencial de desenvolvimento deste equipamento, sobretudo, 
por se tratar de uma opção relevante, principalmente para turistas que viajam em 
grupos. 
 

Palavras-chave: Equipamento turístico. Planejamento estratégico. Análise SWOT. 

Estratégia. Chácaras de aluguel. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Changes in the dynamics of the tourism market have allowed new business and 
tourism facilities to develop relatively quickly. This scenario is possible due to new 
business models provided by the technologies used by tourists. As an example of 
these new tourist facilities are rental country houses, used for events, lodging and 
leisure. Having as context the rental country houses of Juiz de Fora - MG, this work 
had as general objective to analyze the dynamics and perspectives of the rental 
country houses as tourist equipment in Juiz de Fora - MG, and to propose strategies 
to increase the quality of the services provided. by this equipment to the tourists. To 
reach the objective it was decided to develop a research with qualitative methods. Due 
to the fact that the object of study is not an organization, it was necessary to adapt, 
based on the strategic planning literature, the steps for the object. The following steps 
were adopted: diagnosis, definition of objectives and elaboration of strategies. In order 
to reach the objectives, it was necessary to characterize the rental country houses as 
tourist equipment, to subsequently map the offer of rental country houses in Juiz de 
Fora - MG, to classify the rental country houses into four segments: leisure, events and 
leisure, lodging and leisure and events and lodging and present the dimensions of 
competitiveness of the rental country houses. Based on the mapping, classification 
and dimensions of competitiveness, a questionnaire was developed to perform the first 
stage of the proposed strategic planning, the diagnosis. Based on the diagnosis and 
with the help of the SWOT analysis tool, the second stage of strategic planning, the 
definition of objectives was developed. Finally, strategies were proposed to achieve 
the defined objectives. The main factors identified were the high turnover of the market, 
the perception of respondents who understand rental country houses as tourist 
equipment, the various segments within the rental country houses market and the 
potential for development of this equipment, especially because it is a relevant option, 
especially for tourists traveling in groups. 

 

Key-words: Tourist equipament. Strategic planning. SWOT analysis. Strategy. Rental 

country houses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico das últimas duas décadas proporcionou a uma 

significativa parte da população novas possibilidades de se manter conectada, tanto 

virtualmente, através de dispositivos ligados à internet, quanto presencialmente, 

através de meios de locomoção cada vez mais rápidos. De certa forma, estes fatores 

podem ser considerados responsáveis por parte do dinamismo do turismo nos últimos 

anos (COOPER, FLETCHER, WANHILL, GILBERT & SHPHERD, 2007).  

 Tal dinamismo permite que fornecedores e clientes entrem em contato com 

maior facilidade (WHANG, 2011), o que viabiliza e estimula o surgimento de novos 

negócios em diversos setores da economia, inclusive no turismo (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2018).  

Compreende-se, aqui, o turismo como um fenômeno que vai do momento no 

qual o turista começa a planejar sua viagem, ainda em sua residência, até  a sua 

concretização com a ida para o destino, onde o turista espera encontrar acomodação, 

entretenimento, conforto e lazer (CANDELA; FIGINI, 2012).  

Do planejamento ao término da viagem os turistas têm que fazer escolhas entre 

as diversas possibilidades existentes na oferta turística e, cada vez mais, essas 

possibilidades se ampliam através do dinamismo possibilitado pelas novas 

tecnologias.  

Neste sentido, o surgimento de novos equipamentos ao longo dos anos é 

visível, como é o caso das chácaras de aluguel utilizadas para eventos, hospedagem 

e lazer. O significativo número de chácaras de aluguel disponíveis para locação, 

sobretudo em Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade contexto desta pesquisa, pode ser 

considerado um dos exemplos dessas mudanças na dinâmica do mercado do turismo. 

De acordo com o Dicio - Dicionário Online de Português chácara significa: 

“Propriedade situada no campo, para lazer, descanso. Casa de campo. Grande 

habitação urbana cercada por muitas árvores ou áreas verdes” (CHÁCARAS, 2018). 

Cabe-se ressaltar que no Brasil as chácaras também são conhecidas por outros 

nomes, como granja, rancho e sítio de lazer1.  

 

1 Como pôde-se perceber através das entrevistas semiestruturadas, em Juiz de Fora, este tipo de 

propriedade é conhecido como granja. 
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Conforme constatou-se no decorrer da pesquisa, assim como um clube ou 

pousada, uma chácara de aluguel une, de forma específica e proporcional, 

equipamentos de hospedagem, eventos e lazer em um só lugar. Nas chácaras de 

aluguel o contrato é assinado por apenas uma pessoa, que se responsabiliza por um 

determinado grupo de pessoas durante um período estabelecido e somente este 

grupo de pessoas tem acesso ao local.  

As chácaras não são novas no Brasil, ainda em 1820 passar domingos e 

feriados em suas chácaras já era hábito comum entre os mais abastados (DIAS, 

2013). Estas chácaras de aluguel vêm ganhando espaço no cenário brasileiro, 

entretanto, não são empreendimentos formalizados e por isso não fazem parte de 

nenhuma classificação oficial do Ministério do Turismo (SISTEMA, 2018). 

Apesar das chácaras de aluguel possuírem um volume significativo em 

algumas cidades e por não servirem somente ao turismo, a sua importância como 

equipamento turístico ainda é muitas vezes desconhecida. É neste sentido que se 

percebe a importância do entendimento das chácaras de aluguel como equipamento 

turístico. Com esta caracterização será possível delimitar o objeto de estudo para 

posteriormente identificar a dinâmica das chácaras de aluguel de Juiz de Fora  e, 

posteriormente, realizar um diagnóstico, definir objetivos e propor estratégias à 

sustentabilidade e desenvolvimento do mercado de chácaras de aluguel. 

 Essa nova possibilidade de equipamento carece de pesquisas que busquem 

compreender suas peculiaridades e perspectivas uma vez que tal conhecimento 

poderá potencializar e direcionar de forma mais adequada o crescimento e o 

desenvolvimento deste mercado, o que poderá ajudar a gerar empregos diretos, 

indiretos, impostos, melhorias sociais e, sobretudo, consolidar uma nova possibilidade 

de equipamento turístico para os turistas. 

Buscar compreender as mudanças, processos e interações é fundamental para 

que haja um desenvolvimento sustentável em diversas áreas, inclusive no turismo. 

Compreender como  ocorrem essas novas interações propicia aos atores do turismo 

(BENI, 2007) como países, estados, municípios e organizações, informações 

importantes para orientar decisões em um mundo cada vez mais complexo e 

competitivo. Sob esta perspectiva, quanto maior o nível de informações geradas a 

partir de pesquisas, maior será a base orientadora das decisões dos agentes públicos 

e privados.  
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Por esta via, tem-se como objetivo geral analisar a dinâmica e as perspectivas 

das chácaras de aluguel como equipamento turístico em Juiz de Fora e propor 

estratégias para aumentar a qualidade dos serviços prestados por este equipamento 

aos turistas. Como objetivos específicos, procura-se caracterizar as chácaras de 

aluguel como equipamento turístico; mapear e classificar a oferta de chácaras de 

aluguel de Juiz de Fora; realizar um diagnóstico, definir objetivos e traçar estratégias 

que propiciem a sustentabilidade e o aumento da competitividade do mercado de 

chácaras de aluguel de Juiz de Fora - MG. 

Através da caracterização das chácaras de aluguel como equipamento turístico 

será possível mapeá-las, classificá-las e identificar as dimensões da competitividade. 

Com base no mapeamento, na classificação e nas dimensões da competitividade, 

será possível aplicar um questionário que servirá de base para a elaboração do 

diagnóstico. A partir do diagnóstico, com o auxílio da ferramenta análise SWOT, será 

possível definir os objetivos e propor estratégias para alcança-lo. 

Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, uma vez que tem como 

finalidade principal a “descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. [...] São incluídas neste 

grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de 

uma população” (GIL, 2008, p.28). Optou-se pela pesquisa descritiva pelo fato do 

contexto da pesquisa (MOITAL, 2015), as chácaras de aluguel, ainda não terem sido 

estudadas sob a perspectiva de equipamento turístico, o que torna necessário, neste 

primeiro momento, sua caracterização como equipamento turístico.  

Este trabalho também pode ser classificado como exploratório, uma vez que 

tem como finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores” (GIL, 2008, p.27). 

De acordo com Silveira e Córdova (2009) esta pesquisa pode ser enquadrada 

no tipo qualitativa, que dentre outros fatores, se caracteriza pela objetivação do 

fenômeno e pela hierarquização das ações de “descrever, compreender, explicar e 

pela precisão das relações entre o global e o local em um determinado fenômeno” 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p.31).  

  Optou-se pela amostragem por acessibilidade ou por conveniência onde “O 

pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, 

de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de amostragem em 
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estudos exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão” 

(GIL, 2008, p.94). 

Para se obter o panorama histórico do objeto de pesquisa foram realizadas 

duas entrevistas semiestruturadas (GIL, 2008) com os proprietários de chácaras de 

aluguel mais antigos (ver apêndice 2). Também foram aplicados cinquenta e oito 

questionários com questões abertas e fechadas (GIL, 2008) aos proprietários de 

chácaras de aluguel de Juiz de Fora(ver apêndice 1). 

Na elaboração do questionário foram utilizados três tipos de escalas, as 

Escalas de Ordenação que “são constituídas por uma série de palavras ou enunciados 

que os sujeitos devem ordenar de acordo com sua aceitação e rejeição” (GIL, 2008, 

p. 140), as Escalas de Graduação em que “os enunciados de atitudes 

correspondentes correspondem a graus, que indicam maior ou menor favorabilidade” 

(GIL, 2008, p. 140) e por fim, a Escala Likert que é mais simples e possui caráter 

ordinal (GIL, 2008). 

 O trabalho está dividido em três capítulos, no primeiro capítulo é apresentado 

brevemente as recentes alterações na forma de se consumir o turismo em vista da 

ampliação das possibilidades da oferta turística. Neste mesmo capítulo propõe-se a 

caracterização do objeto de pesquisa deste trabalho, as chácaras de aluguel, como 

equipamento turístico. Por fim, apresenta-se uma revisão bibliográfica da literatura de 

planejamento, na qual são abordadas as definições de planejamento estratégico, as 

abordagens mais comuns e as etapas propostas pelos autores.  

 No segundo capítulo apresenta-se a dinâmica das chácaras de aluguel de Juiz 

de Fora, para isso, foi realizado um mapeamento da oferta de chácaras de aluguel da 

cidade para, em seguida, classificar a sua oferta. Por último, são expostas as 

dimensões da competitividade das chácaras de aluguel. 

 Já no terceiro capítulo expõe-se as estratégias elaboradas para o mercado de 

chácaras de aluguel com base nas informações levantadas no diagnóstico e nos 

pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças identificadas nas analises SWOT. 

 Na conclusão recapitula-se os objetivos da pesquisa e são tecidos alguns 

comentários sobre o desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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1.1 O TURISMO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

Assim como em diversos outros setores da sociedade o turismo passou por 

diversas mudanças nos últimos anos, sobretudo, na maneira de ser consumido. Antes 

dos anos de 1950 o turismo possuía uma estrutura fragmentada com áreas que não 

se comunicavam. Após esta década observou-se uma maior integração entre os 

atores no momento em que começaram a oferecer viagens de férias (LICKORISH; 

JENKINS, 2000). Lickorish e Jenkins (2000) destacam que essa mudança pôde ser 

facilmente percebida através da aproximação entre algumas das maiores operadoras, 

o que antes poderia ser considerado impensável. 

Na década de 1980 houve uma mudança no comportamento do turista, 

principalmente na Europa. Um dos exemplos dados por Lickorish e Jenkins (2000) 

para ilustrá-la são os turistas que passaram a utilizar seu próprio carro para se 

deslocar, já no âmbito da hospedagem os turistas começaram a fazer reservas por 

conta própria em casas de veraneio, acomodações particulares ou alugadas e 

campings. 

Nos dias atuais as mudanças são cada vez mais rápidas uma vez que as novas 

tecnologias, sobretudo as digitais, permitem que muitas pessoas se comuniquem de 

forma instantânea e que boa parte do conhecimento esteja disponível para consulta 

na rede, fato que propicia o crescimento do turismo.  

Tal crescimento pode ser percebido através dos dados apresentados pelo 

Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o World Travel & Tourism Concil - WTTC, 

com os quais percebe-se que, enquanto a economia mundial cresceu, em 2018, 3,2%, 

o setor de viagens e turismo cresceu 3,9%, sendo responsável por um a cada cinco 

empregos criados nos últimos cinco anos e por 10,4% do Produto Interno Bruto (PIB) 

mundial (COUNTRY DATA, 2019). 

No Brasil as viagens e o turismo representam 8,1% do PIB, e 7,5% do total de 

empregos do país com ampla perspectiva de crescimento para 2019, ainda de acordo 

com a World Travel & Tourism Concil, 94% dos gastos dos turistas são feitos no 

próprio país (COUNTRY DATA, 2019). 

Estes números demonstram a força do turismo no Brasil e no mundo e seu 

potencial de desenvolvimento, é neste ponto que também se destaca a importância 

da qualidade dos serviços, uma vez que os clientes esperam que a qualidade do 
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produto corresponda às suas expectativas (LASHLAY; SPOLON, 2011). Pode-se 

dizer que a qualidade é a única variável que determina de maneira natural o sucesso 

ou o fracasso de serviços e produtos, sobretudo, no mercado altamente competitivo 

como o do turismo (BENI, 2007).  

É por esta via que permitir que o cliente se sinta seguro em relação aos 

elementos da oferta é essencial quando se considera a natureza do serviço, que são 

criados e consumidos ao mesmo tempo e, portanto, não há estoque (MULLINS, 2004). 

A natureza intangível da oferta turística e do aspecto dispendioso do turismo 

faz com que o turista se envolva de forma mais incisiva no processo de tomada de 

decisão em vista de que ele terá que assumir riscos de acordo com suas escolhas 

(SWARBROOK; HORNER, 2002). A atenção à qualidade é ainda mais importante 

quando se trata de novos produtos ou equipamentos de forma que o seu sucesso ou 

fracasso pode ajudar ou atrapalhar o destino de diversas formas. 

Como exemplo de novas ofertas tem-se as chácaras de aluguel que, apesar de 

serem utilizadas também pela população local, são uma opção para turistas, 

principalmente para os que viajam em grupo. No subcapítulo a seguir será proposto a 

caracterização das chácaras de aluguel como equipamento turístico. 

 

1.2 PROPOSTA DE CARACTERIZAÇÃO DAS CHÁCARAS DE ALUGUEL COMO 

EQUIPAMENTO TURÍSTICO 

 

As mudanças ocorridas na sociedade ao longo do tempo possibilitaram que 

novos usos fossem dados a estruturas já existentes (GOELDNER; RITCHIE; 

MCINTOSH, 2002), é neste sentido que novas possibilidades podem se tornar ofertas 

para atender às mais diversas demandas. 

Dentre diversos exemplos de possibilidades pode-se citar a oferta da própria 

casa ou de propriedades de lazer da família para aluguel para temporadas e pequenos 

eventos para moradores. Como pode-se perceber através de diversos sites 

disponíveis na internet tais como airbnb.com.br; aluguetemporada.com.br e 

helpchacaras.com.br, o mercado de aluguel de propriedades para temporadas e 

eventos se apresenta cada vez mais dinâmico, com características específicas em 

diferentes localidades.  
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Um tipo de propriedade que está sendo cada vez mais ofertado são as 

chácaras de aluguel, de acordo com buscas realizadas em bases tais como Scielo e 

SPELL. Percebe-se que este objeto é pouco pesquisado pela academia, mas com 

potencial de auxílio ao turismo em determinadas regiões por ser uma opção diferente 

de meio de hospedagem, e de ampliação das possibilidades locais, por servir de 

opção de lazer, eventos e hospedagem para moradores. 

As chácaras de aluguel são objeto desta pesquisa e, para melhor entendê-lo, 

faz-se necessário caracterizá-las como equipamento turístico. A partir disto será 

possível delimitar este objeto de pesquisa, identificar as dinâmicas do mercado de 

chácaras de aluguel de Juiz de Fora e, posteriormente, traçar estratégias. 

Para tal, primeiro é necessário apresentar sob qual perspectiva que este 

equipamento será entendido, no caso como elemento da oferta turística. Para Beni 

(2007) a oferta pode ser dividida em dois grandes grupos, a oferta turística original, 

composta pelos recursos destinados a matérias-primas e a oferta turística derivada, 

que é composta pelos “transportes, pelas diversas formas de alojamento, lazer e 

recreação, pelos organizadores de viagens, e pelas agências de viagens” (BENI, 

2007, p.182). 

Baseado neste conceito percebe-se que, assim como outros elementos, os 

equipamentos turísticos podem ser considerados parte da oferta turística derivada 

(BENI, 2007). Há, de certa forma, um certo consenso entre os principais autores do 

turismo sobre o conceito de equipamento turístico. A pesquisadora brasileira Margarita 

Barreto (2003) entende que os equipamentos turísticos podem ser entendidos como 

parte da infraestrutura turística e são “as construções que permitem a prestação dos 

serviços turísticos (alojamentos, nos núcleos receptores; agências, nos núcleos 

emissores; transportadoras entre ambos)” (BARRETO, 2003, p.39). 

De forma parecida, Barbosa (2011) compreende os equipamentos turísticos 

como o “conjunto de itens referentes à oferta de meios de hospedagem, restaurantes 

e de empresas ou profissionais de receptivo e apoio ao turista, bem como à estrutura 

de sinalização turística e oferta de centros de atendimento ao turista para atender ao 

produto” (BARBOSA, 2011, p. 30), já Coriolano (2006) entende que os equipamentos 

turísticos são “serviços de agenciamento, hospedagem, alimentação e 

entretenimento” (CORIOLANO, 2006, p. 150). 

Partindo destas definições é possível caracterizar o objeto de pesquisa desta 

dissertação, as chácaras de aluguel, como equipamento turístico, uma vez que elas 
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oferecem estrutura para hospedagem e entretenimento para os turistas, 

principalmente os que viajam em grupos. 

Considera-se a oferta e a demanda por chácaras de aluguel como um mercado, 

uma vez que “um mercado consiste de todos os consumidores potenciais que 

compartilham de uma necessidade ou desejo específico, dispostos e habilitados para 

fazer uma troca que satisfaça essa necessidade ou desejo” (KOTLER, 1998, p.31).  

Conhecer bem as características da oferta e do mercado é importante para 

direcionar de forma mais adequada os investimentos e, portanto, atender melhor a 

demanda, sobretudo quando se leva em consideração a dificuldade de se alterar a 

estrutura. Geralmente os equipamentos são pensados para durar um período 

relativamente longo de tempo, a adaptação só é possível através da expansão da 

configuração e, de toda forma, não ocorrerá tão rapidamente quanto as alterações da 

demanda (BENI, 2007).  

A melhora na oferta turística de uma cidade tende a incentivar melhorias na 

qualidade de vida da comunidade receptora, estimulando, inclusive, o surgimento de 

outras atividades econômicas (BENI, 2007), para tal, a utilização de abordagens tais 

quais o planejamento estratégico pode ajudar atores e gestores a direcionar esforços 

para melhorar cada vez mais o cenário futuro com base em informações, objetivos e 

estratégias factíveis. 

 

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Considerando as rápidas mudanças no mercado do turismo é possível perceber 

que a busca por tomar decisões coerentes e identificar de maneira segura os possíveis 

caminhos a serem seguidos é cada vez mais necessária. Para minimizar os riscos e 

tomar as decisões corretas é importante reunir e organizar informações para identificar 

o cenário atual e facilitar a definição de objetivos e estratégias, uma das formas de se 

fazer isso é através do planejamento estratégico (CHIAVENATO, 2003). 

De acordo com Idalberto Chiavenato (2003), o planejamento estratégico é “um 

processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção 

da organização e de sua missão no ambiente que ela está atuando” (CHIAVENATO, 

2003, p.39), para ele o planejamento estratégico deve “maximizar os resultados e 

minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e 
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efetividade. Eles são os principais critérios de avaliação da gestão” (CHIAVENATO, 

2003, p.39).  

De forma mais abrangente Cooper et. Al. (2001) entende que “o conceito de 

planejamento está relacionado com a organização de futuros eventos para atingir 

objetivos específicos de antemão” (COOPER; FLETCHER; WANHILL; GILBERT; 

SHEPHERD, 2001, p.242), um dos principais autores do planejamento estratégico no 

século XX, George Steiner, entende que este está presente em toda a estrutura da 

administração, ou seja, não é algo separado e distinto do processo de gerenciamento. 

Para simplificar, Steiner (1979) considera que há dois tipos de gestão, a que se dá no 

topo do organograma e está relacionada ao planejamento estratégico, e a que se dá 

no resto da organização, que está relacionada à gestão operacional (STEINER, 1979). 

Um dos principais críticos do planejamento estratégico, Henry Mintzberg, afirma 

que o estudo da temática é antigo, há cerca de 2.400 anos atrás já havia referência 

ao planejamento estratégico no livro “A Arte da Guerra de Sun Tzu”. Entretanto, os 

estudos mais aprofundados são datados do início dos anos 1960. Este autor também 

destaca que mesmo após décadas de estudos ainda não há um consenso sobre a 

definição entre os principais autores da área (MINTZBERG, 2007). 

No início da década de 1960 o pesquisador americano Alfred D. Chandler 

publicou o livro Strategy and structure, onde expôs seu estudo sobre as quatros 

principais empresas americanas da época e propôs que as empresas que levarem em 

conta sua estratégia para definir a estrutura tendem a ser mais bem-sucedidas 

(CHANDLER, 1962). Este livro foi considerado por muitos como um marco do 

pensamento estratégico e esteve presente no pensamento de diversos autores que 

vieram posteriormente como Igor Ansoff, Peter Drucker, Henry Mintzberg, Michael 

Porter, George Steiner e muitos outros. 

Em vista da discrepância entre as definições do termo planejamento 

estratégico, Mintzberg realizou um amplo estudo sobre o tema e expôs a diferença 

entre os conceitos de planejamento e estratégia. Para ele o planejamento é uma 

abordagem proposta para a formulação de estratégia entre várias possíveis, ou seja, 

planejamento está ligado necessariamente à formalização (MINTZBERG, 2007). 

Já a estratégia é um conjunto de fatores; é um plano, uma vez que dá um curso 

de ação para o futuro, é também um padrão, em vista de que há consistência em 

comportamento ao longo do tempo. Para Mintzberg alguns autores como Porter (1980, 

1985) entendem a estratégia como posição, ou seja, “é a definição de determinados 
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produtos em determinados mercado” (MINTZBERG, 2007, p.37), para outros autores 

como Drucker estratégia é perspectiva, ou seja, a maneira da organização de fazer as 

coisas. Em suma, Mintzberg entende que o planejamento é o caminho para se 

alcançar a estratégia. 

O planejamento estratégico sofreu duras críticas sobretudo nos anos 1980 

tanto por executivos quanto por acadêmicos que o acusavam de ser demasiadamente 

rígido e incompatível com a realidade (MENDES; BINDER; JÚNIOR, 2006), 

entretanto, diversos autores buscaram durante os anos defender a eficácia do 

planejamento estratégico. 

Autores como Igor Ansoff discordam das críticas que afirmam que o 

planejamento estratégico é conservador e estagnado, muito pelo contrário, ele 

entende que é agressivo e orientado para o crescimento. Em seu livro “Implanting 

Strategic Management”, Ansoff argumenta que, enquanto no passado os modos se 

alternavam sequencialmente em resposta a mudanças nos desafios ambientais, no 

futuro as empresas terão que aprender a acomodar as duas coisas ao mesmo tempo 

(ANSOFF et.al., 2019, p. 11, tradução minha), para Ansoff: 

 
 

A atividade de gestão estratégica preocupa-se em estabelecer 
objetivos e metas para a organização e manter um conjunto de 
relações entre a organização e o ambiente que (a) permita-lhe 
perseguir seus objetivos, (b) sejam coerentes com as capacidades 
organizacionais, e (c) continuar respondendo às demandas ambientais 
(ANSOFF et.al., 2019, p.12, tradução minha). 

 
 

Apesar das duras críticas ao planejamento estratégico os autores Mendes, 

Binder e Júnior (2006) constataram que esta ferramenta continuou a ser um dos temas 

mais pesquisados e uma das ferramentas mais aplicadas nas mais diversas 

empresas.  

Buscando identificar sob quais perspectivas o planejamento estratégico está 

sendo estudado no turismo foi feita uma breve busca nas bases Scielo, Spell, 

Publicações em Turismo, Web of Science e Google Acadêmico com as palavras-

chave “Planejamento estratégico”, “Turismo”, “Strategic Planning”, “Tourism” e 

“Planificación”, do dia 15 de abril de 2019 ao dia 19 de maio de 2019. Considerou-se 

somente publicações em revistas relevantes. Através da leitura dos resumos, 
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selecionou-se os 11 trabalhos mais relevantes para a pesquisa. Para simplificar a 

visualização, produziu-se a tabela 1. 
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Tabela 1: Revisão bibliográfica do planejamento estratégico no turismo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 O planejamento estratégico é um tema bastante abordado nas pesquisas 

acadêmicas em diversas áreas e com diferentes abordagens. De acordo com a busca, 

ANO AUTOR TÍTULO OBJETIVO ABORDAGEM

2003 FORTE
A CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA - MG 

APRESENTAR A CONSTRÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA - MG 
DESTINO

2004 MIGLIATO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 

APLICADO À PEQUENA EMPRESA: ESTUDO 

COMPARATIVO DE CASOS EM EMPRESAS DO 

SETOR DE SERVIÇOS (HOTELEIRO) DA REGIÃO 

APRIMORAR A ADEQUAÇÃO E APLICAÇÃO DA 

METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

EMPRESARIAL ÀS PEQUENAS EMPRESAS, 

INTRODUZINDO ALGUNS CONCEITOS E 

SETOR

2004
SILVA; 

COSTENARO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO : UM 

RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO MUNICIPAL 

INVESTIGAR O POTENCIAL DO TURISMO 

MUNICIPAL PARA DISPONIBILIZAR 

INFORMAÇÕES ORIENTORA DAS AÇÕES NO 

DESTINO

2007 RUHANEN
STRATEGIC PLANNING FOR LOCAL TOURISM 

DESTINATIONS: NA ANALYSIS OF TOURISM

EXAMINAR ATÉ QUE PONTO OS PRINCÍPIOS DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

ESPECIFICAMENTE O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO E A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES 

INTERESSADAS, SÃO INTEGRADOS ÀS PRÁTICAS 

DE PLANEJAMENTO DE DESTINOS TURÍSTICOS 

LOCAIS

DESTINO

2008 DANTAS; MELO

O MÉTODO DE ANÁLISE SWOT COMO 

FERRAMENTA PARA PROMOVER O 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE UM LOCAL: O 

CASO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB

ANALISAR A SITUAÇÃO ATUAL, COMO TAMBÉM 

POTENCIAL, DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO LOCAL.
DESTINO

2011 ALIU

PROYECCÍON ESTRATÉGICA EN LA INDUSTRIA 

TURÍSTICA: ENFOQUE COMPARATIVO Y 

MODELO HÍBRIDO 

VERIFICAR COMO O PROCESSO DE 

PLANEJAMENTO INFLUENCIA OS TOMADORES DE 

DECISÃO, OS IMPLEMENTADORES DESSAS 

DECISÕES E OS GERENTES DO SETOR

SETOR 

2011 MELO

A APLICAÇÃO DA ANÁLISE SWOT NO 

PLANEJAMENTO TURÍSTICO DE UMA 

LOCALIDADE: O CASO DE ARAXÁ - MG

BUSCAR DEMONSTRAR OS RESULTADOS DA 

APLICAÇÃO DA ANÁLISE SWOT NA PESQUISA 

REALIZADA NA CIDADE DE AXARÁ - MG E, 

ATRAVÉS DE EIXOS TEMÁTICOS, TENTAR TRAÇAR 

UM PERFIL DO PLANEJAMENTO TURÍSTICO DO 

MUNICÍPIO, A FIM DE ELUCIDAR MAIS 

CLARAMENTE OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

2013 MERWE; NIEKERK

APPLICATION OF GEOSPATIAL TECHNOLOGY 

FOR GAP ANALYSIS IN TOURISM PLANNING 

FOR THE WESTERN CAPE 

COMPARAR, MAPEAR E INTERPRETAR OS 

PADRÕES ESPACIAIS DE PRODUTOS E 

EXPERÊNCIAS DE TURISMO EXISTENTES EM 

WESTERN CAPE

DESTINO

2014 SILVA; SILVA

A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA 

O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

SUSTENTÁVEL NO PARQUE ESTADUAL DO 

GUARTELÁ - PR

AVALIAR A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

SUSTENTÁVEL NO PARQUE DO GUARTELÁ - PR

DESTINO 

2015

SALGADO; 

MARTINS; 

RAMOS

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS: 

TURISMO INDUSTRIAL 

AVALIAR A OFERTA TURÍSTICA DO VALE DO ALVA 

COM O PRINCIPAL INTUITO DE PROMOVER 

PRODUTOS EXCLUSIVOS DIRIGIDOS A NICHOS DE 

MERCADO, QUE POSSAM ASSUMIR UMA 

PROJEÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PRODUTO

2017 LOPES; SOARES
TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT: 

THE CASE OF PORTUGAL´S NORTH REGION

ANALISAR DE QUE MODO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE TURISMO CONTRIBUEM PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE TURISMO NA 

REGIÃO NORTE DE PORTUGAL, INCLUÍDAS NO 

PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO 

(PENT) E NA AGENDA REGIONAL DE TURISMO 

NORTE (ART)

DESTINO
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nas pesquisas acadêmicas na área do turismo as abordagens mais comuns estão 

relacionadas aos destinos, setores e produtos.  

 Forte (2003) analisou a construção do planejamento estratégico de turismo de 

Juiz de Fora, em seu trabalho o autor constatou a participação de forma adequada 

dos atores envolvidos. O trabalho de Magliato publicado em 2004 teve como 

abordagem as pequenas empresas e como objetivo aprimorar a adequação e 

aplicação da metodologia de planejamento estratégico empresarial à pequenas 

empresas introduzindo alguns conceitos e elementos do planejamento estratégico 

situacional (PES), metodologia que “busca integrar e desenvolver as dificuldades que 

a ação social oferece - com as surpresas, as possibilidades, com as certezas e 

incertezas” (MAGLIATO, 2004, p.62).  

Neste mesmo ano, as autoras Jussara Maria da Silva e Alessandra Costenaro 

publicaram na revista Enanpad o artigo intitulado “Planejamento Estratégico: Um 

recurso para o desenvolvimento do turismo municipal”, o trabalho buscou diagnosticar 

o potencial do turismo na cidade de Lavras - MG e, com base nas informações obtidas, 

propor ações capazes de auxiliar o planejamento estratégico municipal, levando em 

consideração a opinião dos agentes da indústria de serviços e dos turistas (SILVA; 

COSTENARO, 2004). Para tal, a técnica de análise escolhida foi a análise de 

conteúdo. Ao fim as pesquisadoras ressaltaram a importância de levar em 

consideração a opinião dos atores envolvidos, uma vez que são eles as partes mais 

impactadas pelos planejamentos.  

Por esta mesma via, Ruhanen, pesquisadora da Universidade de Queensland, 

Austrália, analisou 30 destinos turísticos da cidade de Queensland para determinar 

em que medida os princípios de sustentabilidade, planejamento e participação das 

partes interessadas foram integrados ao processo de planejamento. De forma geral a 

autora identificou que estas variáveis não foram levadas em consideração de forma 

adequada nos planejamentos dos destinos, ela também destaca a responsabilidade 

que os gestores têm em relação à aplicação de metodologias que se preocupem com 

o desenvolvimento sustentável do destino (RUHANEN, 2007). 

Armando Aliu da Universidade de Hamburgo na Alemanha em seu artigo 

“Proyección y Planificación Estratégica em la Indústria Turística Enfoque Comparativo 

y Modelo Hibrido" publicado na revista argentina Estudios y Perspectivas en Turismo 

buscou examinar como o processo de planejamento influencia os tomadores de 

decisão, os profissionais de decisão e os profissionais de gerenciamento turístico na 
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indústria do turismo. O autor constatou que as interações bilaterais causam problemas 

de legitimidade na área e defende que o governo deve ter um maior controle para 

evitar problemas relacionados à legitimidade com o setor privado (ALIU, 2011). 

Novas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas para melhorar a 

experiência do turismo através de planejamentos que utilizam informações sobre o 

comportamento do turista e seu processo de tomada de decisão, fato que reflete no 

aumento da produção acadêmica sobre temas relacionados à tecnologia.  

Em 2013 os pesquisadores Merwe e Niekerk publicaram um artigo no qual 

apresentaram o uso de uma tecnologia de computação espacial no desenvolvimento 

de políticas e planejamento de turismo, a tecnologia transforma e combina dados 

geográficos (mapas de entrada) e as preferências do tomador de decisão (especialista 

ou agente) em um mapa de decisão (saída) (MERWE; NIERKERK, 2013). Os autores 

também destacam que uma estratégia de desenvolvimento bem-sucedida para a 

indústria do turismo deve envolver a identificação precoce de produtos obsoletos e a 

constante redefinição, atualização e revisão de produtos e serviços para cumprir as 

promessas feitas pela mensagem de marketing (MERWE; NIERKERK, 2013, p.9, 

tradução minha). 

No trabalho dos autores Silva e Silva (2014) o planejamento é destacado como 

ferramenta importante para o desenvolvimento do turismo sustentável, tendo como 

base o Parque Estadual do Guartelá os autores identificaram que a atividade turística 

pode trazer tanto benefícios como prejuízos e uma das formas de evitar situações 

indesejadas é através do planejamento. Assim como no contexto do meio ambiente, 

a importância do planejamento é percebida também em outros contextos, como o da 

comunidade do destino ou até mesmo de um mercado. 

 As políticas públicas de turismo também são contextos recorrentes nas 

pesquisas sob a perspectiva do planejamento estratégico. Em um artigo publicado na 

revista Tourism and Management Studies, em 2017, as pesquisadoras portuguesas 

Ana Paula Lopes e Filomena Soares (2017) buscaram analisar de que modo as 

políticas públicas de turismo contribuem para o desenvolvimento do setor de turismo 

na região norte de Portugal incluídas no Plano Estratégico Nacional de Turismo 

(PENT) e na Agenda Regional de Turismo Norte (ART). Uma das maiores 

contribuições deste trabalho é a demonstração da importância dos dados secundários 

para o desenvolvimento do diagnóstico e da análise.  



27 
 

 Uma das metodologias recorrentes nas pesquisas de planejamento estratégico 

é a Análise SWOT, para Daychoum: 

 
 

A Análise SWOT é uma ferramenta usada para fazer Análises de 
Cenário (ou Análises de Ambiente), sendo usada como base para a 
gestão e o planejamento estratégico de uma organização. É um 
sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da 
empresa no ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert 
Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de 
Stanford nos anos 60 e 70, usando dados da revista Fortune das 500 
maiores corporações. Porém, devido à sua simplicidade, a Análise 
SWOT é utilizada para qualquer tipo de Análise de Cenário, para criar 
um blog ou para gestionar uma multinacional (DAYCHOUM, 2007, 
p.7). 

 
 
 Dantas e Melo (2008) escolheram como objeto de pesquisa o município de 

Itabaiana, Paraíba, para aplicar a análise SWOT. Os pesquisadores destacam a 

possibilidade de utilização desta ferramenta para estabelecer o nível de 

desenvolvimento turístico em que se encontram as localidades. Assim como outros 

autores eles identificaram que o planejamento estratégico muitas vezes é 

menosprezado, mas, quando utilizado de forma adequada, pode indicar importantes 

caminhos para o desenvolvimento sustentável.  

 Outra autora que optou por utilizar a Análise SWOT foi Melo (2011). A 

pesquisadora buscou analisar o planejamento turístico da cidade de Araxá, Minas 

Gerais, a escolha por esta ferramenta foi devido à facilidade de aplicação, entretanto 

ressalta que quando a pesquisa necessita de um maior rigor científico é necessário 

utilizar também outras ferramentas mais detalhistas. Como resultado, observou que o 

turismo quando bem planejado tende a reduzir impactos negativos no meio ambiente 

e na comunidade.  

 Já os pesquisadores Manuel Salgado, José Martins e Elsa Ramos do Instituto 

Politécnico de Guarda, Portugal, viram na análise SWOT uma ferramenta adequada 

para, dentre outros objetivos, ajudar a avaliar a oferta turística do Vale do Alva, com 

intuito de desenvolver produtos a nichos de mercado e escolher os recursos 

patrimoniais que podem determinar a vocação e a imagem desta região de destino 

(SALGADO; MARTINS; RAMOS, 2015). 

 Como pôde-se perceber nos trabalhos apresentados, o planejamento 

estratégico pode ser aplicado em diversos contextos e abordagens e pode ser 
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desenvolvido com o auxílio de diversas ferramentas que possibilitam uma visão mais 

ampla do cenário atual e dos possíveis caminhos a serem seguidos.  

 Também é possível perceber que não há somente um único caminho para 

desenvolvê-lo e aplicá-lo, diversos autores sugerem diferentes sequências de etapas. 

O modelo de Chiavenato sugere que o planejamento estratégico seja dividido em 10 

etapas, são elas:  

1 - Declaração de missão: para o autor “a missão da organização representa 

sua razão de ser, o seu papel na sociedade, ela é, claramente, uma definição que 

antecede o diagnóstico estratégico” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p.41);  

2 - Visão de negócios: “a visão de negócios mostra uma imagem da organização 

no momento da realização de seus propósitos no futuro. Trata-se não de predizer o 

futuro, mas sim de assegurá-lo no presente” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p.41). 

De acordo com o autor a visão de negócios pode servir de inspiração para a equipe e 

compõe, com a declaração de missão, a intenção estratégica da organização; 

3 - Diagnóstico estratégico externo: esta etapa busca identificar as 

oportunidades e ameaças para realizar de forma concreta a visão, missão e dos 

objetivos empresariais. Chiavenato e Sapiro (2003) se baseiam no modelo das cinco 

forças proposto por Porter para formulação de estratégias e para a análise 

competitiva, são estas o poder de barganha dos clientes e fornecedores; a ameaça 

de substitutos e novos entrantes e a rivalidade dos atuais concorrentes; 

4 - Diagnóstico estratégico interno: nesta etapa é feito um diagnóstico interno 

das forças e fraquezas com objetivo de formular as estratégias mais adequadas para 

potencializar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos. Chiavenato e Sapiro 

(2003) reforçam que as premissas da construção dos cenários são baseadas nos 

diagnósticos externos e internos; 

5 - Fatores-chave de sucesso: esta etapa está entre o diagnóstico e a 

formulação das estratégias, para os autores os fatores-chave de sucesso, também 

conhecidos como determinantes de sucesso ou fatores críticos de sucesso, buscam 

destacar questões críticas para a organização baseadas nos elementos apontados 

pela análise SWOT e encaminhar as políticas de negócios; 

6 - Sistemas de planejamento estratégico: De acordo com Chiavenato e Sapiro 

o propósito do sistema de planejamento estratégico é: 
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A formulação de estratégias e sua implementação pelo processo de 
construção das ações segundo as quais a organização perseguirá a 
consecução de sua visão de negócios, missão e objetivos e de sua 
implementação por meios de planos operacionais (também chamados 
de programas táticos). Foram propostas metodologias para a 
operação de sistemas de planejamento estratégico englobando a 
etapa de formulação e a de implementação e controle de estratégias. 
Na figura 2.4, o eixo vertical-central representado pelo processo de 
formulação de estratégias compreende as etapas de criação, 
avaliação e escolha e implementação. Esse eixo é alimentado por 
quatro fluxos de informação e conhecimento. Os dois fluxos superiores 
representam o diagnóstico estratégico, com análise externa à 
esquerda e análise interna à direita, e os dois fluxos inferiores 
embasam as considerações sobre os valores da organização. 

 

 

 (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p.43); 
 
 

7 - Definição dos objetivos: nesta etapa os autores apresentam duas diferentes 

formas de inserir os objetivos, a primeira delas é modelo de Harvard, que insere os 

objetivos no processo de formulação das estratégias, a segunda é o modelo de Ansoff, 

que trabalha a definição dos objetivos como parte separada da formulação de 

estratégias (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003); 

8 - Análise pública de interesses (stakeholders): Para Chiavenato e Sapiro 

(2003) o stakeholder é “uma pessoa, grupo de pessoas ou organização que possa 

influenciar ou ser influenciado pela organização – como consumidores, usuários, 

empregados, proprietários, dirigentes governos, instituições financeiras, opinião 
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pública, acionistas” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p.44), esta etapa se baseia na 

identificação dos stakeholders, de seus interesses e de sua influência em relação à 

missão da organização; 

9 - Formalização do plano: os autores entendem que um plano estratégico é um 

plano para a ação e que não pode ser reduzido apenas na formulação de estratégias 

das ações, para eles é essencial que sejam implementadas através de programas e 

projetos específicos que contemplem os interesses de todas as áreas de tomada de 

decisão (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003); 

10 - Auditoria de desempenho e resultados (reavaliação estratégica): a última 

etapa se refere à revisão do que foi implementado, ela é importante para decidir os 

novos caminhos do processo e se as estratégias traçadas serão mantidas ou 

reestruturadas. De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003) “a reavaliação de 

estratégias aparece como resultado de um processo de mediação dos diversos grupos 

de influências associados a cada estratégia” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p.44).

 Buscando dar uma outra contribuição, Rezende (2008) propõe que o 

planejamento estratégico seja elaborado em quatro etapas: diretrizes organizacionais, 

análises organizacionais, estratégias organizacionais, controles organizacionais e 

gestão do planejamento. 

Com uma proposta semelhante à de Chiavenato e Sapiro (2003), entretanto 

com nomenclaturas diferentes, Pize (2017) apresenta a sua proposta de elaboração 

de planejamento estratégico em dez etapas, a primeira etapa, definição do negócio, 

não é encontrada no modelo de Chiavenato e Sapiro (2003), Pize (2017) entende que 

“o negócio deveria estar relacionado à solução para alguma necessidade do cliente, 

o benefício gerado para ele e a sua consequente satisfação” (PIZE, 2017, p.11). 

A primeira etapa é seguida pela elaboração da missão, elaboração da visão e 

definição de valores e princípios, esta última também não está presente na proposta 

de Chiavenato e Sapiro (2003), para Pize (2017):  

 
 

Os valores e princípios devem ser disseminados, conhecidos e 
compreendidos por todas as pessoas da organização, que devem ser 
continuamente orientados e incentivados para que qualquer decisão 
ou ação que tomem tenha como referência e esteja alinhada com o 
conjunto completo de valores e princípios que orientam a organização 
(PIZE, 2017, p.16). 
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No modelo de Pize (2017) a etapa de elaboração da visão, valores e princípios 

é sucedida pelas seguintes etapas: diagnóstico do ambiente externo; diagnóstico do 

ambiente interno; desenvolvimento de cenários; desenvolvimento de objetivos 

estratégicos; desenvolvimento de estratégias; e, por fim, a elaboração das ações 

(projetos e operações).   

É visível que há grandes divergências entre as propostas dos autores em 

relação à sequência das etapas do planejamento estratégico. Apesar de ser possível 

aplicar o planejamento estratégico em diferentes contextos, parte da literatura 

especializada está direcionada à aplicação no contexto organizacional.  

Pelo fato do objeto de estudo não se tratar de uma organização, foi necessário 

adaptar as etapas do planejamento estratégico com base na literatura. As etapas do 

planejamento estratégico que serão utilizadas nesta pesquisa serão o diagnóstico, a 

definição dos objetivos e a elaboração de propostas de estratégias. Com a etapa do 

diagnóstico pretende-se identificar questões que servirão de base para a definição 

dos objetivos. Tendo como base os objetivos, serão elaboradas propostas de 

estratégias para alcançá-los. A sequência de etapas que serão utilizadas pode ser 

visualizada na figura 1.  

 

Figura 1: Etapas do planejamento estratégicos adaptadas para o objeto de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na literatura de planejamento estratégico 

 

Cooper et.al. destacam a necessidade do monitoramento do plano de 

desenvolvimento em vista dos possíveis desvios durante a execução. Caso 

aconteçam é necessário avaliar de que forma eles afetarão os objetivos e o plano de 

desenvolvimento (COOPER; FLETCHER; WANHILL; GILBERT; SHEPHERD, 2001). 

1
• Diagnóstico

2
• Definição de objetivos

3
• Propostas de estratégias
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 É neste contexto que se tem o ciclo PDCA, ferramenta desenvolvida por 

Shewart e amplamente aplicada por Deming que tem como princípio demonstrar de 

forma mais fácil os processos envolvidos na execução da gestão (DAYCHOUM, 

2007), as letras do acrônimo significam planejar (plan), executar (do), verificar (check) 

e ajustar (act). 

Cabe ressaltar que uma das principais características do planejamento 

estratégico é o pensamento de longo prazo, que automaticamente está relacionado à 

sustentabilidade uma vez que se deseja um desenvolvimento contínuo ao longo dos 

anos “na realidade, o desenvolvimento deve ser sustentável para que possa ser 

classificado como desenvolvido, do contrário será crescimento de curto prazo” 

(COOPER; FLETCHER; WANHILL; GILBERT; SHEPHERD, 2001, p.234). 

Tendo em vista as etapas do planejamento estratégico propostas, no próximo 

capítulo serão apresentadas variáveis relevantes para a realização do diagnóstico, 

definição de objetivos e elaboração das estratégias. 
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2 A DINÂMICA DAS CHÁCARAS DE ALUGUEL DE JUIZ DE FORA 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para cumprir as etapas do planejamento estratégico propostas no Capítulo 1 

foi necessário identificar as variáveis que se relacionam com o objeto de pesquisa. 

Para identificar a dinâmica das chácaras de aluguel de Juiz de Fora, dividiu-se o 

Capítulo 2 em três partes.  

Na primeira parte mapeou-se todas as chácaras anunciadas visando identificar 

as variáveis relevantes para o desenvolvimento do mercado de chácaras de aluguel 

em determinadas regiões.  

A segunda parte constituiu-se da classificação da oferta de chácaras de aluguel 

de Juiz de Fora, para tal, foram necessárias três etapas, na primeira etapa realizou-

se entrevistas com antigos proprietários para se obter informações do passado das 

chácaras de aluguel e se comparar com o cenário atual. Na segunda etapa, visando 

identificar as características atuais do mercado de chácaras de aluguel, solicitou-se 

através do aplicativo WhatsApp pedidos de informações e orçamentos. Na terceira 

etapa classificou-se as chácaras de aluguel em quatro classes com base nas 

informações obtidas através da estruturação dos dados colhidos por meio das 

solicitações de informações e orçamentos.  

A terceira parte constituiu-se de uma análise das dimensões da competitividade 

onde relacionou-se informações obtidas no mapeamento e na classificação com 

informações obtidas através do WhatsApp. 

Para mapear as chácaras de aluguel de Juiz de Fora, elaborou-se uma lista em 

janeiro de 2019 com todas as chácaras de aluguel anunciadas nos principais canais 

de comunicação do segmento na cidade, visando identificar o volume de chácaras de 

aluguel existentes e as características de suas respectivas localizações.  

Os canais de comunicação consultados foram: o site JFGranjas (Imobiliária 

Souza Rocha), OLX, na categoria “Temporada em Juiz de Fora e região, MG”, os 

grupos no Facebook: “GRANJAS E CHÁCARAS - JUIZ DE FORA – MG”, “Aluguel de 

granjas JF”, “JF Sítios/Granjas Para Temporadas”, “GRANJAS E SÍTIOS JF E 

REGIÃO” e “Publique sua Granja, Salão de festas, sítio, chácara etc em JF”. Também 
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foram contabilizadas as chácaras presentes na busca do Facebook com o termo 

“granjas Juiz de Fora” e no Google com o termo “granjas aluguel Juiz de Fora”.  

Ressalta-se que muitos anúncios não são estáticos, o que significa que eles 

não aparecem na mesma posição ao longo do tempo, o site JFGranjas e o OLX são 

plataformas pagas e o anúncio tem uma validade limitada, caso o contratante não 

renove a promoção, os anúncios são retirados do ar. Nos grupos do Facebook os 

anúncios mais recentes substituem os mais antigos, o que ocorre com uma velocidade 

relativamente alta, já nas busca do Facebook e do Google a listagem é ordenada por 

relevância seguindo critérios específicos de cada plataforma. 

Esta primeira etapa da pesquisa foi realizada entre os dias 15 de dezembro de 

2018 e 19 de janeiro de 2019. Para identificar as mudanças no volume de chácaras 

anunciadas entre 2018 e 2019 utilizou-se uma listagem levantada entre os dias 15 de 

dezembro de 2017 e 18 de janeiro de 2018, realizada nos mesmos canais de 

comunicação, com as mesmas palavras-chave e em período similar ao da pesquisa 

finalizada em janeiro de 2019. Em janeiro de 2018 foram encontradas 92 chácaras de 

aluguel, já em janeiro de 2019, 86 chácaras de aluguel. 

Cabe destacar que o período em que os levantamentos foram realizados 

estava entre as duas datas com maior demanda, o Ano Novo e o Carnaval, época em 

que o volume de anúncios de proprietários de aluguel esporádico no segmento é 

maior2. 

A principal dificuldade desta etapa da pesquisa foi identificar os anúncios em 

duplicidade uma vez que alguns proprietários anunciam as mesmas propriedades com 

fotos e números de telefone diferentes, para contornar esta situação e evitar a 

contagem em duplicidade foi feita uma análise minuciosa em cada anúncio.  

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice 2) foram realizadas em janeiro e 

fevereiro de 2019, esta etapa foi constituída de duas entrevistas semiestruturadas com 

proprietários de chácaras de aluguel em que buscou-se levantar algumas impressões 

sobre este mercado nas últimas décadas. As conversas foram gravadas e transcritas 

ao longo do subitem 2.2.1. Chegou-se até estes proprietários através de conversas 

por telefone com outros proprietários que os indicaram.  

 

2 A demanda para temporada nestas duas datas é significativamente maior do que em outros períodos, 

o que faz com que proprietários que não pretendem continuar no segmento disponibilizem suas 

propriedades para aluguel, o que significa aumento no volume de anúncios neste período. 
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Uma terceira conversa com um proprietário foi realizada; desta vez, o 

entrevistado não autorizou a gravação do áudio, entretanto, autorizou que sua fala 

fosse utilizada na pesquisa e solicitou que não fosse identificado. Este entrevistado 

não seguiu o roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice 2), mas relatou 

importantes acontecimentos sobre o mercado de chácaras que estão ocorrendo na 

região dos bairros Aeroporto e Novo Horizonte, localizados na Zona Oeste. 

Das 86 chácaras de aluguel anunciadas em janeiro de 2019, 25 não estavam 

mais presentes no mercado em junho de 2019, portanto, foram analisadas 61 

chácaras de aluguel nesta etapa da pesquisa. Os principais fatores da não 

continuidade dessas chácaras no mercado estavam relacionados aos contratos 

anuais de aluguel e ao processo de venda da propriedade, outro fator foi que alguns 

números não estavam mais em funcionamento. As chácaras de aluguel que passaram 

a trabalhar exclusivamente como salão de festas e como pousada foram consideradas 

como saídas3. 

Os pedidos de informações e orçamentos através do WhatsApp foram feitos 

entre os dias 08 de junho de 2019 e 12 de junho de 2019, nesta fase tentou-se entrar 

em contato com as chácaras de aluguel listadas em janeiro de 2019 através de um 

número ativado exclusivamente para esta pesquisa, simulou-se pedidos de 

orçamentos e informações necessárias para a classificação das chácaras de aluguel. 

Buscou-se identificar as características da estrutura, preço médio da diária, 

materiais disponíveis, capacidade máxima de pessoas para hospedagem e 

capacidade máxima de pessoas para eventos. Também buscou-se avaliar as taxas 

extra e qualidade do atendimento e da comunicação. 

Das 61 chácaras de aluguel analisadas agendou-se visita em 5, nos dias 13 e 

14 de junho de 2019, simulando o avanço no processo de negociação iniciado pelo 

aplicativo de mensagem WhatsApp. Com as visitas buscou-se avaliar a pontualidade 

dos proprietários, informações descritas nos anúncios e o que foi dito nas conversas, 

assim como o nível de manutenção da estrutura. Visitou-se duas chácaras da Zona 

Oeste, uma chácara da Zona Nordeste, uma chácara da Zona Norte e uma chácara 

da Zona Sul. No critério de seleção levou-se em conta as regiões com o maior número 

de chácaras de aluguel e a disponibilidade para receber visita nos dias citados. De 

 

3 Ver página 39. 
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forma geral, todas as estruturas estavam em conformidade com o que foi proposto no 

anúncio e nas conversas pelo WhatsApp, não houve atrasos por parte dos 

proprietários e as estruturas estavam relativamente bem cuidadas. 

Com base na comparação entre as 61 chácaras de aluguel analisadas, 

estruturou-se os dados obtidos através do WhatApp para definir o que é uma 

capacidade pequena, média e grande para eventos e para hospedagem. Através 

desta estruturação foi possível classificar as chácaras de aluguel nos segmentos de 

lazer; eventos e lazer; hospedagem e lazer; e eventos e hospedagem. 

 

2.2 MAPEAMENTO DA OFERTA DE CHÁCARAS DE ALUGUEL DA CIDADE DE 

JUIZ DE FORA - MG 

 

A cidade de Juiz de Fora é polo regional da Zona da Mata Mineira e está 

localizada entre três grandes capitais, São Paulo (478 km), Rio de Janeiro (188 km) e 

Belo Horizonte (259 km). Nas últimas duas décadas houve um crescimento 

populacional de 140 mil pessoas. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora - PJF, 

em 1996 a população de Juiz de Fora era de 421.604 habitantes (POPULAÇÃO, 

2019), já em 2018 a população estimada era de 564.310 habitantes, alcançando a 

posição de 36ª maior cidade do Brasil e 4ª de Minas Gerais (PANORAMA, 2019).  

Geograficamente a cidade é composta por um grande vale, onde se localiza o 

centro, e por diversas montanhas ao redor deste vale onde se situam as zonas Norte, 

Noroeste, Leste, Sudeste, Sul, Oeste e Noroeste. Apesar de uma população 

numerosa Juiz de Fora possui uma área territorial relativamente grande, o que faz 

dela uma cidade não tão densa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, a densidade demográfica é 359,59 hab/km2 (PANORAMA, 2019). 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, em 2010, o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Juiz de Fora - MG era 0,778 (JUIZ DE 

FORA - MG, 2019).  

Economicamente Juiz de Fora possui fortes pilares no comércio e no serviço, 

sobretudo nos setores de saúde e educação, que atraem diariamente moradores de 

cidades da Zona da Mata Mineira e colaboram significativamente com a geração de 

empregos local (IBGE, 2008). Conforme dados apresentados pelo IBGE, em 2017 a 

população economicamente ativa era de 30,2% (PANORAMA, 2019). 
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A localização entre três grandes capitais é considerada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (SEDETA) como um ponto 

forte da cidade, fato que estimula o direcionamento do turismo por parte desta 

secretaria para o segmento de eventos e negócios. Esta localização também é um 

dos fatores que colaboram para que Juiz de Fora seja considerada um destino indutor 

do turismo regional pelo Governo do Estado de Minas Gerais (CONHEÇA, 2019).  

Os benefícios desta localização podem ser percebidos através da captação de 

eventos como shows, congressos, eventos técnico-científicos, feiras nacionais e 

formaturas de grande porte realizadas em cidades próximas como Petrópolis, 

Teresópolis, Valença e Vassouras, localizadas no Rio de Janeiro. De acordo com uma 

pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 53,5% dos turistas que 

visitam a cidade são motivados por negócios (ALBERTO, 2017).  

Outro fator que estimula o direcionamento do turismo local para este segmento 

é um número relativamente alto de equipamentos e serviços já existentes e o fato de 

novos empreendimentos hoteleiros de grande porte estarem se instalando na cidade 

nos últimos anos. De acordo com o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau 

(informação verbal4) a cidade possui 2.779 unidades habitacionais e 6.354 leitos 

distribuídos em 46 hotéis e pousadas.  

Assim como o setor de hospedagem, o setor de eventos também apresentou 

certo desenvolvimento nos últimos anos como é possível observar através do 

crescimento no número de novos empreendimentos de eventos de médio e grande 

porte, dentre eles podem ser listados os centros de eventos e salões de festas 

Terrazzo, Capitólio, Trade, Água Santa, Olympus, Orizzonte e Mangarito. 

Como pode-se perceber nos números apresentados no próximo capítulo, 

paralelo ao volume relevante de equipamentos de hospedagem e eventos em Juiz de 

Fora, há também um significativo número de chácaras de aluguel, que atendem os 

segmentos de eventos, hospedagem e lazer.  

Na listagem de 2018 foram encontradas 120 chácaras anunciadas, dentre elas 

92 estavam em perímetro urbano e 28 estavam em outras localidades, entretanto com 

divulgação direcionada ao público de Juiz de Fora. Já em 2019 listou-se 103 chácaras 

de aluguel anunciadas, sendo 86 situadas em Juiz de Fora e 17 situadas em 

 

4 Conversa realizada por telefone com Caroline, funcionária do Juiz de Fora Conventions & Visitor 

Bureau, no dia 26 de agosto de 2019. 
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localidades próximas. Para seguir o recorte proposto por esta pesquisa serão levadas 

em consideração somente as chácaras de aluguel localizadas em Juiz de Fora. 

 

Tabela 2: Volume total de chácaras de aluguel de Juiz de Fora - MG anunciadas em 2018 e 
2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode-se perceber através da tabela 1, houve uma redução de 6 chácaras 

de aluguel entre de janeiro de 2018 e janeiro de 2019, redução aparentemente 

inexpressiva. Entretanto, quando observa-se mais atentamente, é possível perceber 

que, de 2018 para 2019, houve uma saída de 37 chácaras de aluguel e 31 novas 

entradas, volume que representa uma rotatividade de 38% no setor.  

Cabe-se explicar que se consideram “entradas” as chácaras de aluguel que 

estavam anunciadas em 2019 e não em 2018, considera-se “saídas” as chácaras que 

estavam anunciadas em 2018 e não mais em 2019. Para se chegar à taxa de 

rotatividade obteve-se a média das entradas e das saídas [(31+37)/2=34) e dividiu-a 

pela média do número de chácaras anunciadas em 2018 e 2019  [(92+86)/2=89), 

portanto, obteve-se a rotatividade de 38% (34/89x100). 

 Analisando individualmente cada região da cidade, identifica-se que a região 

com o maior número de chácaras é a Zona Oeste, nesta região há 38 chácaras de 

aluguel que representa 44% do total de anúncios, já na Zona Nordeste há 23, que 

correspondem a 27% do total. Em sequência vem a Zona Sul com 10 chácaras de 

aluguel (12%), Zona Norte com 9 chácaras de aluguel (10%), Zona Sudeste com 4 

(5%) e Zona Leste com 2 (2%). Estes números podem ser observados com maior 

facilidade na tabela a seguir: 

 

2018 92

Entradas 37

Saídas 31

2019 86

Rotatividade 38%

 Chácaras de Aluguel anunciadas
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Tabela 3: Chácaras de Juiz de Fora - MG anunciadas em 2018 e 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Quando se compara os números levantados em janeiro de 2018 com os de 

janeiro de 2019 percebe-se que a Zona Oeste teve o maior número de chácaras que 

saíram do mercado de um ano para o outro, foi um total de 13 chácaras de aluguel 

que representou 35% das saídas. A segunda zona com o maior número de saídas foi 

a Zona Nordeste, 27% das propriedades que não estavam mais no mercado eram 

desta região. A Zona Sul ficou responsável por 16% das saídas seguido da Zona Norte 

com 14%, Zona Sudeste com 5% e Zona Leste com 3%. 

 Em relação às entradas de novas chácaras de aluguel a Zona Nordeste teve o 

maior crescimento, de um total de 31 novas chácaras esta região foi responsável por 

32%, a Zona Oeste e a Zona Norte foram responsáveis por 26% das novas entradas 

cada uma, já a Zona Sul representou 13% das novas chácaras de aluguel seguida 

pela Zona Leste com 3%, a Zona Sudeste não apresentou nenhuma entrada durante 

o período estudado.  

Para facilitar a visualização das regiões onde se concentram a maior parte das 

chácaras de aluguel de Juiz de Fora, desenvolveu-se um mapa através do aplicativo 

Google Maps. 

 

OESTE 43 47% 13 35% 8 26% 38 44%

NORDESTE 23 25% 10 27% 10 32% 23 27%

SUL 12 13% 6 16% 4 13% 10 12%

NORTE 6 7% 5 14% 8 26% 9 10%

SUDESTE 6 7% 2 5% 0 0% 4 5%

LESTE 2 2% 1 3% 1 3% 2 2%

TOTAL 92 100% 37 100% 31 100% 86 100%

TOTAL 2018 SAÍRAM ENTRARAM TOTAL 2019
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Figura 2: Concentração das Chácaras de Aluguel de Juiz de Fora por região em janeiro de 
2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quando se compara o mapa da localização das chácaras de aluguel com o 

mapa da evolução da mancha urbana disponibilizado no site da Prefeitura de Juiz de 

Fora (Figura 3) é possível perceber que elas estão concentradas ao redor das áreas 

que tiveram um crescimento sobretudo após o ano de 1991 (áreas amarelas), o que 

pode indicar, de certa forma, que a espacialização das chácaras acompanha a 

espacialização de Juiz de Fora. 
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Figura 3: Mapa da evolução da mancha urbana de Juiz de Fora 

 

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora 

 

Na lista de 2018 foi possível observar que as chácaras de aluguel estavam 

concentradas em poucos bairros da cidade. Dos 240 bairros listados pela Prefeitura 

de Juiz de Fora, foram encontrados anúncios de chácaras de aluguel em 28 bairros, 

sendo que 51% das chácaras de aluguel estão concentradas em 6 bairros. Conforme 

observa-se no Mapa da localização das chácaras de aluguel (Figura 2) esta 

concentração se manteve em 2019, neste ano encontrou-se chácaras de aluguel em 

31 bairros diferentes, sendo que 57% delas estavam concentradas em 8 bairros. 

Esta alta concentração em determinados bairros estimulou a reflexão sobre 

possíveis características que eles possuem em comum, através do mapa foi possível 

perceber que elas se localizavam em regiões cercadas por áreas verdes, o que 

poderia significar um baixo adensamento populacional nestas regiões. Através dos 

índices de densidade disponibilizados no site da Prefeitura de Juiz de Fora (MAPAS, 

2018) essa suposição foi confirmada, os bairros que possuem a maior concentração 

de chácaras de aluguel estão em regiões com as menores densidades de suas 

respectivas regiões.  
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A baixa densidade pode representar um maior contato com a natureza e 

menores probabilidades de problemas relacionados a barulho, fatores que podem 

estimular o surgimento de novas chácaras de aluguel. Na tabela 4 é possível observar 

a densidade da região e a distância do Centro dos 8 bairros onde estão situadas a 

maior parte das chácaras de aluguel da cidade. 

 

Tabela 4: Distância do bairro em relação ao Centro de Juiz de Fora - MG e densidade da 
região 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Prefeitura de Juiz de Fora 

 

 De acordo com a tabela elaborada, os bairros Aeroporto, Novo Horizonte, 

Parque Jardim da Serra e Viña del Mar estão localizados nas regiões menos densas 

da Zona Oeste, o bairro Recanto dos Lagos é o menos denso da Zona Nordeste, 

assim como o bairro Salvaterra é o bairro menos denso da Zona Sul. A Prefeitura não 

disponibilizou a densidade dos bairros Filgueiras e Igrejinha, entretanto, é provável 

que a densidade dessas regiões também seja baixa em vista da distância do centro e 

da inexistência deste dado no site. 

 Outra característica em comum entre os bairros que concentram o maior 

número de chácaras é a distância do centro, exceto Igrejinha e Filgueiras a maioria 

está situada a cerca de 10 km do centro. É possível que o volume relativamente alto 

nestes dois bairros se justifique por eles se situarem próximos de bairros com 

densidade alta da Zona Nordeste e Zona Norte, se tornando a opção mais próxima 

dessas regiões. 

 Por outra via, quando se observa as duas regiões com o menor número de 

chácaras de aluguel, Zona Leste e Zona Sudoeste, percebe-se que elas estão nas 

áreas menos densas das regiões associadas aos mais altos índices de criminalidade 

(MAPA, 2019), o que pode, de certa forma, reduzir o interesse da demanda por elas. 

Bairro Densidade da região Distância

Aeroporto 4,2 7,5 km

Filgueiras ND 15,6 km

Recanto dos Lagos 3,8 11,3 km

Novo Horizonte 5,9 8,7 km

Parque Jardim da Serra 5,9 11,2 km 

Salvaterra 0,3 10,5 km 

Viña del Mar 0,8 9,9 km 

Igrejinha ND 26,5 km
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 Além de permitir que variáveis relevantes para o entendimento do mercado de 

chácaras de aluguel fossem identificadas, tais como, rotatividade, concentração, 

distância da propriedade em relação ao centro e densidade das regiões, o 

mapeamento permitiu que antigos proprietários fossem identificados e as entrevistas 

fossem agendadas. As entrevistas serão apresentadas no subcapítulo a seguir. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DA OFERTA DE CHÁCARAS DE ALUGUEL DA CIDADE DE 

JUIZ DE FORA 
 

2.2.1 Entrevistas  
 

Visando conhecer um pouco mais sobre o mercado de chácaras de aluguel nas 

últimas décadas, agendou-se duas entrevistas com antigos proprietários que 

relataram suas impressões. O primeiro entrevistado oferta sua chácara para aluguel 

desde 2008, já a segunda proprietária desde 1999 e se autodeclara como uma das 

pioneiras neste mercado na cidade.  

Um dos primeiros tópicos das entrevistas (Apêndice 2) foi referente ao termo 

utilizado localmente, “granja” para se referir ao que em outras localidades do Brasil é 

conhecido com chácara, rancho ou até mesmo sítio de lazer. De acordo com os 

entrevistados em Juiz de Fora, o termo “granja” sempre prevaleceu e as 

características deste tipo de propriedade não sofreram alterações ao longo do tempo, 

é possível perceber através dos anúncios que esta denominação é a mais comum até 

os dias atuais. 

 Por meio das conversas identificou-se que as chácaras eram utilizadas 

inicialmente tanto como residências habituais quanto como propriedades de lazer da 

família. No caso do primeiro entrevistado a propriedade ficou grande demais para ele 

e a esposa e, após os filhos saírem de casa, eles resolveram se mudar para o centro 

e começaram a alugar a propriedade. Já a chácara da segunda proprietária foi 

construída em um terreno herdado do pai para o lazer da família nos finais de semana, 

entretanto, quando percebeu que a família tinha perdido o interesse pela propriedade 

ela a disponibilizou para aluguel. Para eles, possivelmente são motivos semelhantes 

a estes que estimulam outros proprietários a disponibilizar suas chácaras para 

aluguel.  
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Ambos proprietários começaram a alugar de forma espontânea e sem muita 

pesquisa, por isso não souberam responder precisamente quais regiões 

concentravam o maior número de chácaras de aluguel e quantas havia exatamente. 

 Segundo a proprietária mais antiga, possivelmente o primeiro bairro a possuir 

chácaras de aluguel foi o Novo Horizonte, localizado na região Oeste da cidade, região 

que concentra atualmente o maior número de chácaras de aluguel, outro bairro citado 

foi o Recanto dos Lagos, localizado na Região Nordeste da cidade e que é hoje um 

dos bairros com o maior número de chácaras de aluguel.  

 Há cerca de vinte anos atrás o principal canal de divulgação era o espaço 

destinado aos classificados do principal jornal local, o Tribuna de Minas, de acordo 

com a entrevistada mais antiga, nos primeiros anos de mercado havia cerca de 15 

chácaras de aluguel anunciadas. A hegemonia deste canal de comunicação 

permaneceu durante mais de uma década, o entrevistado que começou a alugar em 

2008 ainda anunciou neste jornal durante vários anos, somente pouco tempo atrás 

quando houve a popularização da internet que este canal reduziu sua abrangência.  

Quando questionados acerca dos fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento deste mercado os dois entrevistados acreditam que a Feira de 

Laticínios Cândido Tostes e as empresas de eventos responsáveis pela captação de 

formaturas de faculdades de cidades próximas colaboraram com o crescimento do 

mercado de chácaras de aluguel, uma vez que a procura para hospedar os 

participantes destes eventos era grande. 

Na opinião da segunda entrevistada o jornal pode ter sido um dos principais 

atores que contribuiu para o crescimento do mercado estudado, assim como o “boca 

a boca”, ou seja, as indicações diretas de clientes e conhecidos. Outro fator levantado 

foi o aumento do número de festas na cidade e o serviço deficitário dos hotéis.  

A procura para aluguel para retiro espiritual foi citada como uma das mais 

comuns, assim como a procura para hospedar participantes de diversos outros 

eventos, é neste sentido que um dos proprietários concorda que o mercado de aluguel 

de chácaras tenha colaborado mais para o turismo local. De acordo com o primeiro 

proprietário as chácaras captavam o público excedente dos hotéis e pousadas, fato 

que possivelmente foi alterado ao longo do tempo. De acordo com as respostas dos 

questionários, que serão trabalhados em maior profundidade no próximo capítulo, 

atualmente as chácaras de aluguel são consideradas um equipamento diferente dos 

hotéis, pousadas, clubes e salões de festas e não mais um produto substituto.  
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Nenhum tipo de problema recorrente foi elencado por nenhum dos 

entrevistados, porém, afirmam que algumas experiências negativas no início da 

trajetória serviram como aprendizado para impor as regras e selecionar o tipo de 

aluguel. Para os dois entrevistados as festas de família sempre apresentaram uma 

menor probabilidade de problemas, um deles relatou que não é raro negar o aluguel 

para determinados tipos de festas, sobretudo as com mais de 100 pessoas.  

Mediante a fala dos entrevistados foi identificado que para a manutenção da 

propriedade são necessários os mesmos colabores de uma chácara convencional, 

geralmente um caseiro ou jardineiro, faxineira e piscineiro. Quando questionados 

sobre a existência de alguma chácara formalizada eles afirmaram não lembrar de 

nenhuma.  

Em relação à existência de sazonalidade foi relatado que em determinados 

períodos do ano havia uma demanda maior do que em outros, sobretudo em datas 

como Ano Novo, Carnaval e as datas das formaturas de junho e julho. O primeiro 

entrevistado relatou que o mercado já deu resultados melhores e que com a crise atual 

do país e a entrada de novos concorrentes houve uma queda nos aluguéis. Para ele 

a adoção de estratégias, sobretudo de divulgação, poderia beneficiar o mercado. 

Já a outra entrevistada relatou nunca ter tido lucro com este negócio, segundo 

ela a sua fonte de renda principal é outra e toda a receita adquirida com os aluguéis é 

para arcar com os custos de manutenção da propriedade. Ela acredita que só é 

possível ter lucro se a propriedade for usada como casa de eventos e, como não é 

seu objetivo ter lucro com a propriedade, não soube responder se o mercado de 

chácaras de aluguel precisa de alguma estratégia.  

O proprietário da terceira conversa aluga sua propriedade há três anos com o 

objetivo de ajudar a manter os custos de manutenção e não conhece bem a 

concorrência, apenas os vizinhos mais próximos que também alugam. Ele afirmou que 

a maior contribuição para a pesquisa que ele poderia dar é relatar sobre a situação 

atual do mercado de aluguel de chácaras na região do Aeroporto e Novo Horizonte 

(Zona Oeste), região que possivelmente foi a primeira a possuir chácaras de aluguel 

e onde estão concentradas grande parte das propriedades disponíveis. 

De acordo com o colaborador, muitos locadores estão bastante receosos em 

relação as denúncias uma vez que há uma forte associação de moradores atuante na 

região e, os membros de tal associação são contra o aluguel de chácaras por se 
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sentirem prejudicados em relação ao barulho, bagunça e circulação de pessoas 

estranhas no bairro.  

Para este último entrevistado os proprietários de chácaras de aluguel da sua 

região são desunidos e desconfiados, não gostam de passar o preço e se sentem 

desconfortáveis quando um aluga mais do que o outro. Ele acredita que se alguma 

cooperativa fosse criada poderia ser benéfico para todos, principalmente se houver a 

elaboração de diretrizes e boas práticas, entretanto questiona se haveria interesse por 

parte dos proprietários. Como o mercado é irregular e sem normas de funcionamento, 

a insegurança é alta. Segundo o entrevistado, há um longo caminho até a formalidade. 

A principal variável identificada neste subitem foram os problemas relacionados 

a barulho. Para aprofundar nas questões referentes ao mercado de chácaras de 

aluguel fez-se necessário solicitar algumas perguntas aos proprietários que serão 

tratadas no subitem a seguir. 

 

2.2.2 Pesquisa de informações e orçamentos  
 

Através de uma breve avaliação dos 61 anúncios disponíveis foi possível 

perceber que grande parte possuía fotos com qualidade relativamente baixa e sem 

cuidados estéticos, muitas informações não foram expostas de forma clara como 

localização, detalhes sobre a estrutura, taxas extra e capacidade de pessoas. De 

forma geral, os anúncios se assemelham aos tradicionais anúncios de imóveis para 

residência em que apresentam o básico da estrutura, telefone para contato e não 

buscam exaltar os benefícios e nem criar valor através da exposição das 

possibilidades de experiências da propriedade.  

 Como se pode perceber pelas fotos dos anúncios, a grande maioria das 

chácaras possui piscina, campo de futebol de pequeno porte, gramado ou área verde, 

casa de dois a cinco quartos (com camas e/ou beliches), varanda e churrasqueira e 

algumas também disponibilizam determinados tipos de equipamento de lazer infantil. 

Poucas chácaras possuem salão de festas fechado e a metragem do terreno gira em 

torno de 1.200 m2 a 10.000 m2.  

Através dos pedidos de orçamento e informações pelo aplicativo de mensagem 

WhatsApp foi possível identificar que a grande maioria dos proprietários disponibiliza 

utensílios de cozinha somente para o número de hóspedes que a propriedade 
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comporta. Materiais e equipamentos para eventos, assim como mesas e cadeiras em 

maior volume, raramente são disponibilizados.  

Com base nas 61 chácaras de aluguel analisadas, levantou-se duas variáveis 

necessárias para classificação, a capacidade máxima da estrutura para eventos e a 

capacidade máxima da estrutura para hospedagem. Através da estruturação de 

informações definiu-se os tamanhos pequenos, médios e grandes das áreas cobertas 

para eventos e da capacidade para hospedagem.  

 

Tabela 5: Classificação de acordo com o tamanho da estrutura da propriedade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Conforme observa-se na tabela 5, com base nas comparações entre as 

chácaras de aluguel, considerou-se uma área de eventos pequena aquelas que 

comportam até 30 pessoas, uma área média aquelas que comportam até 80 pessoas 

e as que comportam mais de 80 pessoas, grande. 

 Em relação à capacidade máxima para hospedagem considerou-se o número 

de quartos e camas da propriedade. Examinando o perfil de todas as chácaras de 

aluguel encontradas, constatou-se que uma chácara com capacidade máxima para 

hospedagem pequena possui 1, 2 ou 3 quartos e no máximo 10 camas; uma chácara 

com capacidade máxima para hospedagem média possui 3, 4 ou 5 quartos e no 

máximo 20 camas, já as propriedades com capacidade máxima para hospedagem 

possui 5, 6 ou 7 quartos e até 35 camas.  

As principais variáveis identificadas neste subitem foram a capacidade máxima 

para hospedagem e capacidade máxima para eventos, variáveis fundamentais para a 

classificação das chácaras de aluguel que será proposta no subitem a seguir. 

 

2.2.3 Classificação  
 

 Apesar de todas as chácaras possuírem praticamente os mesmos canais de 

comunicação e se comunicarem de forma semelhante, identificou-se a necessidade 

PEQUENA MÉDIA GRANDE

ÁREA COBERTA PARA EVENTOS ATÉ 30 PESSOAS ATÉ 80 PESSOAS ACIMA DE 80 PESSOAS

CAPACIDADE PARA HOSPEDAGEM
1, 2 OU 3 QUARTOS E NO 

MÁXIMO 10 CAMAS

3, 4 OU 5 QUARTOS E NO 

MÁXIMO 20 CAMAS 

5, 6 OU 7 QUARTOS E 

ATÉ 35 CAMAS
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de separá-las em classes para perceber suas peculiaridades e obter informações mais 

aprofundadas sobre este mercado.   

Tais classes também podem ser entendidas como segmentos, uma vez que 

representa um grupo com características similares (PORTER, 2004), entretanto, cabe-

se ressaltar que: 

 
 

Os seres humanos enquanto seres sociais, multifacetados, não são 
passíveis de enquadramentos rígidos, portanto toda e qualquer 
tipologia constitui apenas uma ferramenta epistemológica que os 
pesquisadores utilizam conforme suas necessidades, assim como os 
profissionais de marketing (BARRETO; REJOWSKY, 2000, p.15). 

 
 
 Todavia, classificar as chácaras de aluguel de acordo com o segmento fez-se 

necessário para identificar quais tipos de estruturas são mais competitivas e quais são 

menos vulneráveis à alta rotatividade deste mercado. 

 Antes de apresentar as classificações é necessário relembrar foi considerada 

chácara a propriedade que obrigatoriamente possui casa, equipamentos de lazer tais 

como piscina, campo de futebol ou gramado, jardim e/ou áreas verdes, possuir terreno 

de no mínimo 1.200m2 e estar localizada em regiões onde a natureza prevaleça em 

relação as construções urbanas. Através deste critério foi possível diferenciar as 

chácaras de aluguel de casas urbanas com piscina e de salões de festas localizados 

no campo, dois tipos de propriedades bem comuns e amplamente estudados pela 

literatura, sobretudo, após a popularização de aplicativos de reservas tais como o 

Airbnb e de plataformas de organização de eventos como o “Casamentos.com”. 

 Levando em consideração essas duas variáveis criou-se quatro classes de 

chácaras denominadas chácaras para lazer; hospedagem e lazer; eventos e lazer; 

eventos e hospedagem, para facilitar, elaborou-se a figura a seguir: 

 

Figura 4: Variáveis utilizadas para a classificação das chácaras de aluguel 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

LAZER HOSPEDAGEM E LAZER EVENTOS E LAZER EVENTOS E HOSPEDAGEM

ÁREA COBERTA PARA 

EVENTOS
PEQUENA PEQUENA MÉDIA GRANDE

CAPACIDADE PARA 

HOSPEDAGEM
PEQUENA MÉDIA PEQUENA GRANDE
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A - Lazer:  

 

Na classe das chácaras para lazer incluiu-se as propriedades que possuem 

uma pequena área coberta para eventos e uma pequena capacidade para 

hospedagem. 

 

B - Hospedagem e lazer: 

 

A classe das chácaras de hospedagem e lazer é composta por chácaras de 

aluguel que possuem uma pequena área coberta para eventos e uma média 

capacidade para hospedagem.  

 

C - Eventos e lazer:  

 

As chácaras do segmento de eventos e lazer possuem áreas cobertas para 

eventos de médio porte e pequena capacidade para hospedagem.  

 

D - Eventos e hospedagem:  

 

 Já as chácaras de aluguel de eventos e hospedagem possuem uma grande 

área coberta para eventos e uma grande capacidade para hospedagem.  

 

 Através da divisão das chácaras de aluguel por classes será possível identificar 

com maior facilidade as variáveis que fazem com que determinadas regiões se 

sobressaiam em determinados segmentos em relação a outras, ou seja, a 

classificação auxiliará na identificação de fatores que contribuem para a 

competitividade das chácaras.  

Ressalta-se que esta classificação levou em consideração as informações 

obtidas até este momento da pesquisa e as características físicas que mais se 

adéquam em cada segmento, o fato de as chácaras de aluguel estarem elencadas 

nas classes a seguir não significa que elas trabalhem exclusivamente estes 

segmentos, uma vez que através do campo observou-se que muitos improvisos são 

feitos, tanto em eventos, através do aluguel de tendas e materiais, quanto na 

hospedagem, através de colchonetes no chão. Por outra via, percebeu-se que mesmo 
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possuindo estruturas compatíveis com outros segmentos, alguns proprietários optam 

por limitar o número máximo de pessoas permitido. 

A principal variável identificada neste subitem foi o segmento de atuação, 

através desta separação será possível comparar as classes entre si e identificar 

possíveis fatores de competitividade que circunda uma chácara de aluguel. 

 

2.3 DIMENSÕES DA COMPETITIVIDADEDAS CHÁCARAS  
 

Conforme constatado anteriormente, apesar de as chácaras de aluguel de Juiz 

de Fora serem conhecidas de uma única forma há diferenças significativas entre elas. 

Buscar identificar quais características fazem das chácaras de cada classe mais ou 

menos competitivas e, mais ou menos vulneráveis a alta rotatividade do mercado é 

importante para compreender a dinâmica deste mercado. Porter (2004) entende que 

uma estratégia competitiva “envolve o posicionamento de um negócio de modo a 

maximizar o valor das características que o distinguem de seus concorrentes. Em 

consequência, um aspecto central da formulação da estratégia é a análise detalhada 

da concorrência” (PORTER, 2004, p.49). 

Considerando as chácaras de aluguel estudadas neste trabalho, a maior parte 

pode ser classificada como de lazer. Esta classe representa 39% do total das chácaras 

de aluguel pesquisadas, a segunda classe com o maior número de propriedades é a 

de eventos e lazer na qual representa 25% do total. Possivelmente, há mais chácaras 

nestas duas classes por serem compostas de propriedades com estruturas menores 

do que as das outras classes, que automaticamente presume-se custos menores de 

construção. Já as classes de eventos e hospedagem e hospedagem e lazer 

representam cada uma 18% das chácaras estudadas, como é possível visualizar no 

gráfico 1. 
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Gráfico 1: Distribuição das chácaras de aluguel por classes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Para facilitar a visualização da localização das propriedades de cada classe 

desenvolveu-se um mapa (figura 6) com as 61 chácaras estudadas e suas respectivas 

localizações, para diferenciar as classes utilizou-se a cor verde para a classe eventos 

e hospedagem, azul para eventos e lazer, vermelho para hospedagem e lazer e 

amarelo para lazer. 
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Figura 5: Mapa das chácaras de aluguel de Juiz de Fora por classe 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Através do mapa é possível perceber que as chácaras de lazer estão bem 

distribuídas entre as regiões onde estão concentradas a maioria das chácaras, 

entretanto, como o número total da região oeste é superior ao de todas as outras, há 

uma concentração nesta região. Como pode-se perceber no gráfico 2, das 24 

chácaras de lazer existentes 42% estão localizadas na Zona Oeste, 21% na Zona 

Nordeste, e o restante está distribuído entre a Zona Sul (17%), Zona Norte (12%), 

Zona Sudeste (4%) e Zona Leste (4%). 
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Gráfico 2: Distribuição das chácaras de aluguel da classe lazer 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Já as chácaras de hospedagem e lazer estão concentradas em uma 

determinada região. Conforme o gráfico 3, das 11 chácaras desta classe, 10 estão 

situadas na Zona Oeste e 1 na Zona Sul, esta concentração se deve à localização da 

região, próxima do centro da cidade e dos principais centros de eventos da cidade, 

que permite que os hóspedes se desloquem com relativa facilidade. Outro fator que 

colabora com o desenvolvimento deste segmento nesta região é a característica física 

das propriedades, nas quais encontram-se casas com tamanho adequado para 

hospedar os turistas com relativo conforto. 
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Gráfico 3: Distribuição das chácaras de aluguel da classe hospedagem e lazer 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Das 15 chácaras de aluguel classificadas como chácaras para eventos e lazer, 

40% estão na Zona Nordeste, 27% na Zona Oeste, 20% na Zona Norte, 7% na Zona 

Leste e 6% na Zona Sudeste. As chácaras deste segmento estão relativamente bem 

distribuídas entre as regiões que possuem o maior número de chácaras, este tipo de 

segmento atende relativamente bem os clientes que procuram um espaço para 

realizar pequenas comemorações próximas de suas residências.  

 

Gráfico 4: Distribuição das chácaras de aluguel da classe eventos e lazer 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Assim como na classe de eventos e lazer a Zona Nordeste concentrou a maior 

parte das chácaras da classe eventos e hospedagem, 46% de um total de 11 

propriedades estão nesta região, a Zona Oeste e a Zona Sudeste foram responsáveis 

por 18% do total cada uma, já a Zona Sul e Zona Norte 9% cada uma.  

 

Gráfico 5: Distribuição das chácaras de aluguel da classe eventos e hospedagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Percebe-se que a Zona Nordeste concentra a maior parte dos segmentos que 

possuem os eventos como indutor principal, a soberania desta região neste segmento 

pode estar relacionada aos problemas da Zona Oeste com barulho, uma vez que a 

esta concentra o maior volume de chácaras de aluguel existentes e com propriedade 

com estruturas para receber eventos, entretanto, observa-se que os proprietários 

limitam o número de pessoas.  

 Por outra via, o desenvolvimento dos grandes centros de eventos próximos da 

Zona Oeste beneficiou esta região, que acabou por concentrar a maior parte das 

chácaras para aluguel da classe de hospedagem e lazer. 

 Além dos outros fatores já elencados, a concentração nestas duas regiões 

pode estar relacionada com o tempo de existência no mercado de aluguel, conforme 

indicado pela proprietária mais antiga a Zona Sul e Zona Oeste são as duas mais 

antigas neste mercado na cidade, fato que pode ter colaborado com as suas 

consolidações. 
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Quando se observa o formato de precificação praticado identifica-se que a 

grande maioria das chácaras de aluguel, 74%, trabalha com preço fixo, ou seja, não 

varia de acordo com o número de pessoas, dentre as que possuem preço variável 

percebe-se que a maior parte faz parte da classificação das chácaras para lazer e 

evento e lazer. É visível que quando os eventos ultrapassam a capacidade que a 

estrutura comporta elas estabelecem preços mais altos do que o habitual, neste ponto 

também fica sob a responsabilidade do cliente arcar com custos de materiais para 

adequação do espaço. 

 

Gráfico 6: Formato de preço adotado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através dos pedidos de orçamentos e informações constatou-se que 

praticamente metade das chácaras cobram taxas de faxina, entretanto, a grande 

maioria dos proprietários ocultou esta informação e foi necessário perguntar sobre a 

existência desta taxa para obtê-la. Em alguns casos a taxa de faxina representou 1/3 

da diária, o que demonstra, em partes, a falta de profissionalismo por parte de alguns 

proprietários. 

Claramente há grandes diferenças entre as chácaras estudadas em aspectos 

distintos, entretanto, para obter-se um panorama dos preços praticados e relacioná-lo 

com as classificações e com as regiões, estabeleceu-se médias de diária e fim de 

semana. Apesar de algumas chácaras possuírem a política de alugar no mínimo dois 

dias, utilizar-se-á o preço médio da diária para facilitar as comparações. Cabe 
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ressaltar que a grande maioria das chácaras de aluguel consideram uma diária o 

período aproximado de 12 horas, geralmente de 8h às 20h do mesmo dia. 

Para analisar o preço médio de cada região foi necessário excluir três 

orçamentos denominados outliers para não comprometer os cálculos, dentre eles um 

da Zona Sul, um da Zona Norte e um da Zona Sudoeste. Avaliando individualmente 

cada outlier percebe-se que os orçamentos destoantes em relação às suas 

respectivas regiões foram devidos ao número muito mais alto de pessoas com que 

estas chácaras trabalham.  

Através da tabela elaborada observa-se que o segmento de eventos e 

hospedagem é o mais rentável, possuindo uma diária média de R$1.140,00, 

encontrou-se a segunda média mais alta no segmento de eventos e lazer sendo ela 

R$876,36, a classe das chácaras de hospedagem e lazer apresentou média de 

R$713,67 e a de lazer R$591,25. Essa diferença de preço entre as classificações 

possivelmente está relacionada com o número de pessoas com que cada classe 

trabalha, uma vez que quando se trabalha com um número maior de pessoas é 

possível cobrar a mais por isso.  

 

Tabela 6: Média da diária por classe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 É possível que o preço de cada segmento esteja relacionado com o volume de 

saída do mercado, baseado nas respostas dos entrevistados pode-se afirmar que os 

custos de manutenção não oscilam muito entre os quatro segmentos, o que indica que 

com uma receita menor o segmento de lazer tende a ter mais dificuldades para se 

manter. Considerando o número de chácaras de aluguel listadas em janeiro de 2019 

com o número das chácaras que estavam presentes em junho de 2019 percebe-se 

que 73% das chácaras que saíram faziam parte do segmento de lazer, no segmento 

de eventos e hospedagem não houve nenhuma saída. 

 

CLASSIFICAÇÃO MÉDIA DA DIÁRIA

LAZER R$591,25

EVENTOS E LAZER R$876,36

HOSPEDAGEM E LAZER R$713,67

EVENTOS E HOSPEDAGEM R$1.140,00
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Gráfico 7: Saídas de janeiro de 2019 a junho de 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Além da tabela de preços por segmento elaborou-se a tabela de preços por 

região para identificar as diferenças entre elas e as possíveis causas dessa diferença. 

 

Tabela 7: Média da diária e média do final de semana por região 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Dentre todas as regiões a Zona Oeste apresentou o preço com as médias mais 

altas da diária e do fim de semana, a diária média desta região se deu em R$837,31, 

já o fim de semana em R$1.489,20. De acordo com o que foi observado nos anúncios, 

apesar da maioria das chácaras de aluguel desta região não trabalharem com um 

número de elevado de pessoas, as casas desta região possuem padrão de 

acabamento superior ao das outras regiões. Outro fator que pode justificar o preço 

mais alto na Zona Oeste é o status que ela possui na cidade, geralmente associada a 

DIÁRIA FIM DE SEMANA

OESTE R$837,31 R$1.489,20

NORDESTE R$744,38 R$1.428,13

SUL R$737,50 R$1.256,25

SUDESTE R$533,33 R$1.000,00

LESTE R$487,50 R$925,00

NORTE R$461,00 R$800,00
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pessoas de alto poder aquisitivo, vide os condomínios de luxo nela implantados 

(TRIBUNA DE MINAS, 2011).  

 Nominalmente a diferença de preços entre a Zona Oeste e Zona Nordeste não 

é tão grande, entretanto, cabe relembrar que a maioria das chácaras de aluguel da 

Zona Oeste são do segmento de lazer e hospedagem e lazer, já as da Zona Nordeste 

dos segmentos de eventos e lazer e eventos e hospedagem, que trabalham com um 

número significativamente maior de pessoas. Levando em consideração a tabela 6, 

percebe-se que, mesmo trabalhando com um número de pessoas menor do que a 

Zona Nordeste, a Zona Oeste ainda possui um preço mais alto.  

De acordo com a tabela 6, a média da diária da Zona Nordeste se deu em 

R$744,38 e o fim de semana em R$1.428,13. A Zona Nordeste possui chácaras com 

estruturas relativamente boas, entretanto, com vizinhança com poder aquisitivo 

inferior (TRIBUNA DE MINAS, 2011), fator que pode ser um dos determinantes da 

diferença de preço.  

 O preço das chácaras da Zona Sul também se assemelha aos da Zona Oeste 

e Zona Nordeste, esta região está localizada muito próxima da Zona Oeste e possui 

em partes status similar a desta última. A média da diária da Zona Sul foi de R$737,50 

e a média do fim de semana R$1.256,25. 

 Os preços da Zona Sudeste, Zona Leste e Zona Norte também ficaram 

parecidos. Independentemente do tamanho, as propriedades destas regiões possuem 

padrão de acabamento e vizinhança mais simples se comparado às outras regiões. 

Essas regiões são associadas aos mais altos índices de violência da cidade (MAPA, 

2019), fator que pode reduzir o interesse dos clientes.  

 A diária das chácaras de aluguel da Zona Sudeste teve média de R$533,33 e 

o fim de semana R$1.000,00, já na Zona Leste encontrou-se o preço da diária média 

de R$487,50 e a média do fim de semana de R$925,00. 

 De todas as regiões a Zona Norte é a mais distante do Centro da cidade, em 

alguns casos para chegar-se até algumas chácaras é necessário percorrer distância  

três vezes maior do que chácaras de outras regiões, é possível que as chácaras desta 

região atendam, sobretudo, os bairros vizinhos. A distância do Centro pode ser um 

dos fatores que fazem a Zona Norte possui a menor média de preço, a média da diária 

se deu em R$461,00 e o fim de semana em R$800,00. 

 As principais variáveis abordadas neste subcapítulo foram o preço, vizinhança 

e o acabamento da propriedade. 
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No Capítulo 2, foram apresentadas onze variáveis que se mostraram relevantes 

para a compreensão do mercado de chácaras de aluguel, são elas: rotatividade, 

concentração, densidade da região, distância, problemas com barulho, capacidade 

para hospedagem, capacidade para eventos, segmento de atuação, vizinhança, 

acabamento da propriedade e preço (figura 5).  

 

Figura 6: Variáveis que envolvem as chácaras de aluguel 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Juntamente com outras questões levantadas no mapeamento, na classificação 

e nas dimensões da competitividade, essas variáveis auxiliarão no desenvolvimento 

do questionário que será apresentado no próximo capítulo. 
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3 ANÁLISE ESTRATÉGICA E PERSPECTIVAS PARA AS CHÁCARAS DE 
ALUGUEL DE JUIZ DE FORA - MG 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Seguindo as etapas do planejamento estratégico propostas pelo autor no 

Capítulo 1, dividiu-se o Capítulo 3 em três partes. Primeiro, realizou-se um diagnóstico 

elaborado com base nos questionários recebidos. Em seguida, com base neste 

diagnóstico e com auxílio da ferramenta análise SWOT, propôs-se dois objetivos para 

o mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora. Por fim, sugeriu-se algumas 

estratégias para se chegar a tais objetivos. 

Baseado no mapeamento, na classificação e na identificação das dimensões 

da competitividade apresentados no Capítulo 2, elaborou-se um questionário 

(Apêndice 1) com questões discursivas e de múltipla escolha. Tal questionário serviu 

de base para a realização do diagnóstico do mercado de chácaras de aluguel de Juiz 

de Fora.  

O questionário foi dividido em três grandes blocos, o primeiro foi referente ao 

perfil do proprietário, nele buscou-se identificar informações como sexo, idade, 

escolaridade, profissão, estado civil, atuação do proprietário e planos futuros para o 

negócio. 

 Com essas questões pretendeu-se verificar se há um determinado tipo de perfil 

predominante ou se a homogeneidade prevalece, com as questões referentes à 

atuação e aos planos futuros objetivou-se saber o nível de dedicação do proprietário 

ao negócio, assim como a perspectiva de investimento no curto e médio prazo.  

 O segundo bloco foi constituído de perguntas referentes à administração da 

chácara, conhecimento do proprietário sobre o mercado, percepção do proprietário 

sobre o equipamento da chácara de aluguel, contribuições deste equipamento para o 

turismo local e possíveis caminhos para o desenvolvimento sustentável das chácaras 

de aluguel na cidade. Com essas perguntas desejou-se conhecer um pouco mais 

sobre as características do mercado e a percepção do proprietário sobre ele. 

 Já o terceiro bloco visou aprofundar os conhecimentos sobre a dinâmica do 

mercado de chácaras de aluguel, para isso, foram feitas perguntas sobre os 

segmentos mais rentáveis, comportamento de compra dos clientes e frequência de 

anúncios. 
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 O pré-teste foi realizado no dia 02 de janeiro de 2019 (Apêndice 3) com um dos 

proprietários visando identificar possíveis dúvidas de preenchimento. Levando em 

consideração as dúvidas e as sugestões de melhoria, o questionário foi atualizado. 

 A aplicação do questionário foi realizada entre os dias 16 de junho de 2019 e 

25 de junho de 2019. Das 61 chácaras de aluguel que responderam aos pedidos de 

orçamentos três não foram incluídas nesta etapa uma vez que uma respondeu o pré-

teste (Apêndice 3), uma a entrevista semiestruturada e a outra colaborou com as 

informações da conversa informal, portanto, entrou-se em contato com 58 chácaras. 

 Das 61 chácaras disponíveis até o momento da pesquisa, com base na lista 

disponível, 15 responderam o questionário, número que representou 24,6% das 

chácaras de aluguel. Foi dado aos respondentes a opção de respondê-lo 

pessoalmente ou através da plataforma Google Formulários, todos os participantes 

optaram por responder pelo Google Formulário.  

  A tabulação foi feita automaticamente pela própria plataforma Google 

Formulários, entretanto, optou-se por gerar a apresentação gráfica através do 

programa Excel.  

 Após a realização do diagnóstico, elaborou-se duas análises SWOT, uma das 

chácaras de aluguel como equipamento turístico e outra das chácaras de aluguel 

como um mercado. Entende-se que a realização de duas análises SWOT é necessário 

para entender o geral e o particular das chácaras de aluguel e, desta forma, obter uma 

perspectiva mais aprofundada que permitiu uma melhor elaboração dos objetivos. 

 A elaboração das estratégias foi construída com base nos objetivos e com o 

que foi discutido ao longo da pesquisa. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO 

 

 Visando identificar o perfil dos respondentes, foram feitas algumas perguntas 

sobre suas características. Das 15 respostas recebidas identificou-se que 56,2% dos 

entrevistados é do sexo masculino e 43,8% é do sexo feminino, do total 18,8% estão 

na faixa etária de 18 a 29 anos, 25% de 30 a 39 anos, 12,5% de 40 a 49 anos, 31,3% 

de 50 a 59 anos e o restante, com mais de 60 anos, representa 12,5% das respostas 

(gráfico 8). 
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Gráfico 8: Idade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Em relação à escolaridade dos participantes, 56,3% possui ensino superior, 

25% pós-graduação, 12,5% ensino médio e 6,3% ensino fundamental (gráfico 9).  

 

Gráfico 9: Escolaridade dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme os dados obtidos 37,5% são empresários, 31,3% autônomos, 18,8% 

aposentados, 6,3% funcionários de empresa pública e 6,3% funcionários de empresa 

privada (gráfico 10).  
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Gráfico 10: Profissão dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos 15 entrevistados 8 são casados(as) ou moram com um(a) companheiro(a), 

5 são solteiros(as), 1 é viúvo(a) e 1 separado(a)/ divorciado(a) /desquitado(a) (gráfico 

11). 

 

Gráfico 11: Estado civil dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Percebe-se que a maioria dos entrevistados estão na faixa de 50 a 59 anos, 

possuem ensino superior ou pós-graduação, são empresários ou autônomos e são 

casados.  

  Para identificar o tempo de permanência no mercado perguntou-se o ano em 

que cada chácara começou a ser alugada, como pode-se perceber no gráfico 13, dos 

13 respondentes, 1 afirmou que começou a alugar em 2007, 1 em 2008, 1 em 2010, 

1 em 2013, 2 em 2014, 4 em 2017 e 3 em 2018. Ou seja, pouco mais da metade 

possui cerca de três anos de mercado, tempo que pode ser considerado curto em 

vista do tempo de existência deste mercado em Juiz de Fora, porém, este pouco 

tempo de atuação já era esperado em vista da rotatividade de 38% ao ano 

apresentada no Capítulo 2. 

 

Gráfico 12: Ano em que os proprietários começaram a alugar as suas chácaras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   

 Com intuito de identificar os fatores de sucesso e correlacionar com gestão de 

cada respondente buscou-se saber se a chácara de aluguel é fonte de renda extra ou 

principal. Para 80% dos participantes o aluguel de chácara é sinônimo de fonte de 

renda extra, para 13,3% é fonte principal e para 6,7%, negócio secundário. Eles 

também foram perguntados se pretendiam transformar o aluguel de chácaras em seus 

negócios principais, dos 14 respondentes desta pergunta 71,4% afirmou que não, 

14,3% que sim e 14,3% que já é o seu negócio principal. Avaliando essas duas 

respostas em conjunto pode-se afirmar que para a maioria dos entrevistados as 
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chácaras de aluguel representam uma fonte de renda extra e eles não pretendem 

alterar esta situação.  

 Dentre os entrevistados, 80% pretende fazer melhorias na propriedade nos 

próximos dois anos enquanto 20% não possui esse interesse. Em relação à pretensão 

de investir em outra chácara nos próximos cinco anos 86,7% afirmou que não têm 

essa intenção, já 13,3%, sim. Pouco mais da metade, 53,3%, pretende algum dia 

oferecer aos clientes outros tipos de serviços como por exemplo: serviços de 

alimentos e bebidas, aluguel de materiais e equipamentos ou produção de eventos, o 

restante, 46,7%, não pretende. 

Quando questionados se as chácaras de aluguel são um negócio rentável 

26,7% afirma concordar totalmente, 53,3% concordam parcialmente, 13,3% discorda 

parcialmente e 6,7% discordam totalmente, portanto, boa parte dos entrevistados 

concordam que é um negócio rentável. Pouco mais da metade, 60% afirma ter tido 

aumento no faturamento da chácara nos últimos anos, o restante que representa 40%, 

afirma que houve redução.  

 

Gráfico 13: Opinião dos proprietários sobre o aluguel de chácara ser um negócio rentável 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Mesmo a maioria dos entrevistados tendo afirmado que o aluguel de chácaras 

é um negócio rentável e que tiveram aumento no faturamento nos últimos anos a 

grande maioria não pretende investir em outra chácara nos próximos cinco anos. Não 

foi perguntado exatamente o porquê, entretanto, percebe-se um certo receio em 
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realizar investimentos e em transformar o aluguel de chácaras no negócio principal. 

Para identificar como os participantes enxergam o cenário futuro do mercado foi 

perguntado se eles acreditavam que o mercado melhorará ou piorará nos próximos 

anos e por quê. Em relação a essa questão, das 15 respostas 9 foram otimistas, 4 

pessimistas e 2 acreditam que será mantido o cenário atual. Os principais fatores 

levantados pelos entrevistados otimistas foram: o aumento no número de festas 

privadas, melhor gerenciamento da economia por parte do atual governo e aumento 

na busca pela natureza. Os principais fatores levantados pelos pessimistas foram: 

redução do poder aquisitivo da população, aumento dos custos e aumento da 

concorrência. 

Em relação ao tempo médio de dedicação semanal ao negócio da chácara as 

respostas se apresentaram bem distribuídas, 26,7% responderam de 0 a 4 horas, 20% 

de 5 a 8 horas, 26,7% de 9 a 14 e 26,7% de 25 a 40 horas. Deste tempo de dedicação 

73,3% dos respondentes afirmou que é direcionado às decisões 

administrativo/operacionais e 26,7% às decisões estratégicas.  

 

Gráfico 14: Horas de dedicação às chácaras por semana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 De acordo com o gráfico 15 identificou-se que 26,7% das propriedades foram 

construídas para primeira residência, 26,7% construída para segunda residência, 

13,3% construída para aluguel, 13,3% herdada dos pais, 6,7% herdada dos avós, 

6,7% arrendada como oportunidade de negócio e 6,7% comprada como oportunidade 
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de negócio. De todas as chácaras participantes apenas uma 6,7% não é administrada 

pelo proprietário e sim pelo administrador que arrendou. 

 

Gráfico 15: Motivo pela compra da propriedade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Grande parte dos entrevistados afirmaram já ter feito algum tipo de 

planejamento estratégico para a chácara, representando 73,3% dos respondentes, a 

outra parte representada pelos 26,7% nunca fizeram. Foi questionado sobre a 

quantidade de chácaras de aluguel que eles acreditam estar anunciadas atualmente, 

26,7% acreditam que são mais de 80, 13,3% de 61 a 80, 26,7% de 41 a 60, 26,7% de 

21 a 40 e 6,7% até 20 chácaras anunciadas.  
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Gráfico 16: Número de chácaras que os proprietários acreditam estar anunciadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Para identificar se a inexistente barreira de entrada é um ponto positivo ou 

negativo deste mercado foi arguido se os entrevistados concordavam que a facilidade 

de disponibilizar qualquer chácara para aluguel é algo que prejudica o mercado de 

chácaras de aluguel, 26,7% concordam totalmente, 20% concordam parcialmente, 

33,3% discordam parcialmente 20% discordam totalmente. 

 

Gráfico 17: Opinião dos proprietários sobre se a facilidade de disponibilizar qualquer chácara 
de aluguel é algo que prejudica o mercado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Uma das questões que merece destaque está relacionada a como os 

entrevistados classificam o equipamento chácara de aluguel, para 73,3% dos 

entrevistados as chácaras de aluguel são um equipamento com proposta diferente em 

relação aos salões de festas, clubes, hotéis e pousadas, já para o restante, 26,7%, as 

chácaras são um equipamento substituto em relação a estes outros equipamentos. 

Esta percepção deve ser confrontada com a percepção dos usuários em relação ao 

equipamento (gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Opinião dos proprietários sobre as chácaras de aluguel serem um equipamento 
substituto ou com proposta diferente em relação a salões de festas, clubes, hotéis e pousadas  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Buscando entender um pouco mais sobre o que o entrevistado considera ser 

mais importante para o cliente na hora da escolha por uma chácara, entre os motivos 

mais relevantes foram o preço, possibilidade de realizar eventos ao ar livre, 

possibilidade de hospedar os convidados no mesmo local do evento e privacidade. Os 

outros motivos elencados nas alternativas como não ter que cumprir a formalidade 

dos outros equipamentos, ter menos restrições em relação ao barulho e possibilidade 

de cozinhar o próprio alimento não se mostraram relevantes para a escolha dos 

clientes sob o ponto de vista dos respondentes do questionário. 

 Grande parte dos respondentes concordam que de alguma forma o mercado 

de chácaras de aluguel ajuda no desenvolvimento do turismo de Juiz de Fora, 40% 
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concordam totalmente, 40% concordam parcialmente, 6,7% discordam parcialmente 

e 13,3 discorda totalmente. Em formato de gráfico as respostas desta questão se 

apresentam da seguinte forma: 

 

Gráfico 19: Opinião dos proprietários sobre a colaboração das chácaras de aluguel para o 
desenvolvimento do turismo de Juiz de Fora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A última questão do segundo bloco foi discursiva, nela perguntou-se o que é 

necessário para a manutenção e desenvolvimento de forma sustentável de mercado 

de chácaras de aluguel de Juiz de Fora. Dos 15 participantes apenas 11 responderam 

esta questão. Para os proprietários a manutenção e desenvolvimento de forma 

sustentável é: qualidade do serviço e preço justo, melhoria do acesso até às chácaras 

de aluguel, aumento da hospitalidade e do profissionalismo, aumento na propaganda, 

melhoria da mão de obra, padronização do atendimento para evitar proprietários 

desonestos, melhora da economia, aumento no número de shows e eventos na 

cidade, criação de novos atrativos turísticos na cidade. 

 No terceiro bloco foram realizadas perguntas relativas às dinâmicas do 

mercado de chácaras de aluguel com o intuito entender o funcionamento deste 

mercado no âmbito interno.  

Dos três segmentos de serviços com que uma chácara de aluguel trabalha 

perguntou-se qual deles representa a maior parte da receita. Para 46,7% dos 

respondentes o segmento de eventos é o mais relevante, 26,7% indicaram o 
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segmento de lazer e 26,6% apontaram que o segmento de hospedagem é o mais 

relevante para 26,7% das chácaras. Considerando a rentabilidade, 60% afirmou que 

o segmento de eventos é o mais rentável, seguido de 33,3% do segmento de 

hospedagem e 6,7% o segmento de lazer.  

 

Gráfico 20: Opinião dos proprietários sobre a rentabilidade dos segmentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A duração média de um contrato para 66,7% das chácaras é de dois dias, já 

para 26,7% três dias e para 6,7% um dia. Em relação à frequência dos aluguéis a 

cada 5 finais de semana 1 está alugado em 6,7% das chácaras de aluguel, 2 estão 

alugados em 33,3%, 3 em 33,3%, 4 em 13,3% e 5 em 13,3%. 
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Gráfico 21: Número de finais de semana alugados a cada cinco finais de semana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Através destas respostas é possível identificar que a média de finais de 

semanas alugados se dá em aproximadamente 3 finais de semana. Quando se 

multiplica este número pela média do final de semana obtido através dos orçamentos, 

R$1.420,78, obtém-se a média mensal de uma chácara que se dá em R$4.262,34, 

portanto, tem-se a média anual em R$51.148,08. Multiplicando este resultado pelas 

86 chácaras de aluguel presentes em janeiro de 2019 encontra-se uma média total 

anual do mercado de R$4.398.734,88.  

 De acordo com os dados obtidos 86,6% dos clientes são moradores de Juiz de 

Fora e os outros 13,3% são turistas. Esta porcentagem relativamente baixa de turistas 

pode estar relacionada ao formato do aluguel das chácaras, mais direcionado para 

grupos. Como dito anteriormente o turismo de Juiz de Fora é voltado para o segmento 

de eventos e negócios, que de forma geral atrai pessoas que estão a trabalho e viajam 

sozinhas.  

 Por outro lado, as chácaras de aluguel são uma possibilidade econômica e com 

maior privacidade para aqueles turistas que estão viajando em grupos. Para a 

população local são uma das poucas opções para quem pretende realizar eventos 

durante o dia ou ter um dia de lazer com os amigos, uma vez que a cidade não dispõe 

de muitos equipamentos de lazer, sobretudo, quando se observa o tamanho da 

população de Juiz de Fora. 
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 Percebeu-se através dos orçamentos certa diferença de preço entre as 

chácaras, entretanto, com relativa coerência em relação ao tamanho e ao segmento 

de atuação. Através dos questionários foi identificado que 66,7% dos respondentes 

realizam análises de mercado para definir o preço do aluguel com frequência, já 20% 

analisa raramente e 13,3% nunca analisou. 

 Na percepção dos respondentes dos questionários, a classe social 

predominante dos clientes das chácaras de aluguel pertence à classe C, responsável 

por 57,1% dos aluguéis, a classe B representou 28,6% das respostas seguida das 

classes A e D com 7,1% cada uma. Considerando o responsável por arcar com os 

custos 40% respondeu ser o próprio locatário o responsável pelo pagamento do 

aluguel, 40% afirmou que o aluguel é dividido entre o grupo de pessoas e 20% não 

soube responder esta questão. 

 A maioria dos clientes assinam o contrato com 1 ou 2 meses de antecedência, 

esta parcela representou 46,7% das respostas, 26,7% dos clientes assinam com 3 a 

6 meses de antecedência, 13,3% com 7 a 9 meses, 6,7% com 10 a 12 meses e 6,7% 

com mais de 12 meses de antecedência. A última questão do questionário foi 

relacionada à quantidade de vezes que a chácara é anunciada por mês nos canais de 

comunicação, 86,7% afirmou que anuncia até 10 vezes, 6,7% até 30 vezes e 6,7% 

até 40 vezes. 

 

Gráfico 22: Número de vezes por mês que a chácara é anunciada nos canais de comunicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Com base nas variáveis levantadas neste diagnóstico será possível seguir com 

as etapas de planejamento estratégico propostas. Este diagnóstico servirá de base 

para a elaboração dos objetivos propostos para o mercado de chácaras de aluguel de 

Juiz de Fora, que serão apresentadas no subcapítulo a seguir. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS  

 

Conforme proposto no Capítulo 1, com base no diagnóstico realizado, será 

possível definir os objetivos e em seguida as estratégias. Tendo em vista a revisão 

literária, identificou-se uma ferramenta que poderia auxiliar na definição dos objetivos 

e, portanto, da elaboração das estratégias. A ferramenta que servirá de auxílio para a 

elaboração dos objetivos será a análise SWOT, através dela será possível identificar 

os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças das chácaras de aluguel como 

equipamento turístico e como do mercado. 

Levando em consideração as questões levantadas no diagnóstico, elaborou-se 

as seguintes matrizes SWOT. 
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Figura 7: Matriz SWOT das chácaras de aluguel como equipamento turístico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Entende-se que o preço é um ponto forte deste equipamento turístico pois, de 

forma geral, são mais acessíveis do que os de outros equipamentos tais como hotéis, 

pousadas, salões de festas e clubes. Como somente o grupo de amigos do locatário 

tem acesso à chácara durante o período locado, tem-se a privacidade como ponto 

forte. Diferente dos salões de festas que possuem pouca ou nenhuma área aberta, 

nas chácaras é também é possível realizar eventos ao ar livre. 

 Os clubes e salões de festas não possuem espaço para hospedagem dos 

convidados, já nos hotéis e pousadas os espaços e horários para festas são bastante 
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limitados para não incomodar outros hóspedes, em vista disso, considera-se a 

possibilidade de hospedar os convidados no mesmo lugar do evento um ponto forte 

das chácaras de aluguel. Outro ponto forte das chácaras de aluguel identificado na 

pesquisa é a proximidade da natureza, elemento nem sempre encontrado nos outros 

equipamentos.  

 Em relação à fraqueza das chácaras de aluguel como equipamento turístico 

tem-se os problemas com som, em vista de estarem situadas na maioria das vezes 

em bairros residenciais. Outro ponto fraco é que o negócio só é viável quando é 

alugado para um grupo de turistas, diferente, por exemplo, de clubes e pousadas que 

estão formatados para receber seus clientes individualmente. Como é um negócio que 

aproveita estruturas já existentes e com proposta de possuir preços um pouco mais 

baixos, a infraestrutura oferecida é de forma geral inferior ao dos outros equipamentos 

concorrentes. O ponto fraco também se aplica à inexistência de serviços de alimentos 

e bebidas.  

 Quando se observa para as variáveis exteriores ao equipamento tem-se as 

oportunidades e ameaças. Elenca-se os poucos equipamentos de lazer de Juiz de 

Fora como oportunidade, assim como o crescimento da demanda pelo equipamento 

chácara. Como ameaça tem a concorrência bem organizada, os equipamentos 

concorrentes possuem associações ou sindicatos que reivindicam seus respectivos 

direitos, neste mesmo sentido tem-se como ponto fraco a articulação inexistente entre 

os proprietários de chácaras de aluguel, fato que pode resultar em questões 

problemáticas por não existir diretrizes de direitos e deveres.  

 A matriz SWOT do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora pode ser 

observado na figura a seguir. 
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Figura 8: Análise SWOT do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Ser reconhecido como um tipo específico de equipamento e não como um 

equipamento substituto pode ser considerado como ponto forte uma vez que reforça 

o reconhecimento do equipamento no mercado, a diversidade de segmentos também 

pode ser considerada um ponto forte uma vez se trata de uma diversidade de opções 

que podem atender às diferentes demandas de turistas e moradores. 

 Como ponto fraco tem-se a alta rotatividade gerada pelo oportunismo e falta de 

profissionalismo.   

 O posicionamento da cidade no turismo de eventos e negócios pode ser 

considerada uma oportunidade para o mercado de chácaras de aluguel uma vez que 

atrairá clientes em potencial tanto para a hospedagem de grupos quanto para a 
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realização de eventos paralelos. Ainda como oportunidade tem-se o raio de influência 

de Juiz de Fora, que aumenta significativamente o número de pessoas que circulam 

na cidade e que, consequentemente, podem vir a se tornar usuários das suas 

chácaras de aluguel.  

 Já como ameaça identificou-se através da opinião dos atores a diminuição do 

poder de compra da população, o que impacta diretamente na geração de receita do 

mercado de chácaras de aluguel, outro fator identificado como ameaça é a alta 

dependência das empresas indutoras e organizadoras de eventos para captar eventos 

de fora e realizar eventos para atrair clientes em potencial para as chácaras de 

aluguel. 

Através das variáveis apresentadas nestas análises, propôs-se dois objetivos 

que visam colaborar com o mercado de chácaras de aluguel e algumas estratégias 

para alcançar tais objetivos. Os dois objetivos propostos são: 

 

1 - Aumentar a sustentabilidade do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora 

visando que os turistas possam continuar a utilizar este equipamento a longo prazo; 

2 - Aumentar a competitividade do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora 

visando que cada vez mais os turistas possam optar por este equipamento e serem 

atendidos com qualidade. 

 

 Definir estratégias que visem a sustentabilidade do mercado de chácaras de 

aluguel permitirá que turistas e moradores possam usufruir deste mercado a longo 

prazo. Tendo em vista a alta rotatividade, é possível que, se atitudes não forem 

tomadas, este mercado possa se tornar insustentável no médio e longo prazo.  

 Propor estratégias para aumentar a competitividade deste mercado pode 

colaborar para a sua fomentação, desta forma, se tornando cada vez mais uma opção 

de equipamento turístico com serviços de qualidade para turistas e moradores. 

 Assim como os objetivos foram desenvolvidos com base no diagnóstico, a 

seguir, serão apresentadas propostas de estratégias com base nos objetivos. 
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3.4 PROPOSTAS DE ESTRATÉGIAS PARA O MERCADO DE CHÁCARAS DE 

ALUGUEL DE JUIZ DE FORA - MG 

 

 As propostas de estratégias apresentadas neste capítulo foram construídas 

com base nas análises desenvolvidas desde o primeiro subcapítulo do Capítulo 2. 

Essas propostas pretendem simplificar as questões encontradas ao longo da pesquisa 

e servir de caminho para alcançar os objetivos definidos. 

 Para aumentar a sustentabilidade do mercado de chácaras de aluguel de Juiz 

de Fora, visando que os turistas possam continuar a utilizar este equipamento a longo 

prazo, propõe-se as seguintes estratégias:  

 

1 - Criar plataforma de integração on-line,  

2 - Realizar reuniões periódicas com os proprietários; 

3 - Criar um selo de qualidade para o mercado de chácaras de aluguel.  

    

 Já para aumentar a competitividade do mercado de chácaras de aluguel de Juiz 

de Fora visando que cada vez mais os turistas possam optar por este equipamento e 

serem atendidos com qualidade, propõe-se como estratégia: 

 

4 - Criação de associação de classe;  

5 - Contratação em conjunto de uma consultoria com foco em gestão. 
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Figura 9:  Objetivos e estratégias para a sustentabilidade e aumento da competitividade das 
chácaras de aluguel 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

 Conforme observa-se na figura 10, elaborou-se as seguintes estratégias: 

 

1 - Desenvolvimento de uma plataforma de integração on-line – Com esta plataforma 

o turista poderá encontrar com maior facilidade os vários segmentos da oferta de 

chácaras de aluguel, se beneficiando do poder escolher equipamentos que possuem 

como pontos fortes os preços competitivos, a privacidade, a possibilidade de hospedar 

no mesmo local do evento, a possibilidade de realizar eventos ao ar livre e a 

proximidade da natureza. A plataforma poderá ajudar a reforçar que as chácaras de 

aluguel se tratam de um equipamento turístico e não de um equipamento substituto, 

assim como consolidar este equipamento como opção, principalmente para turistas 

que estão viajando em grupos. 

  

2 - Promover reuniões periódicas com os proprietários de chácaras de aluguel – As 

reuniões poderão estimular o pensamento a longo prazo e de valorização de cada 

classe e, desta forma, reduzir a competição desnecessária por preço. As reuniões 

poderão gerar conhecimentos para os proprietários fomentarem estratégias em grupo 

para aproveitar oportunidades tais como o foco no turismo de eventos e negócios da 
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cidade e o raio de influência de Juiz de Fora, assim como se preparar para ameaças 

como a dependência do mercado das empresas organizadoras e indutoras de eventos 

da cidade e a diminuição no poder de compra da população.  

 

3 - Criar um selo de qualidade para o mercado de chácaras de aluguel – O selo poderá 

estimular a melhoria dos serviços ofertados e o aumento do profissionalismo. O selo 

também poderá aumentar a percepção de segurança do turista em relação a este tipo 

de equipamento, principalmente para aqueles que optam por alugar sem conhecer as 

propriedades pessoalmente. Desta forma, será possível melhorar a hospitalidade do 

negócio e o aumento qualidade dos serviços prestados aos turistas.  

 

4 - Criar uma associação de classe – Com a associação de classe será possível definir 

os deveres e reivindicar os direitos dos proprietários de chácaras de aluguel. Através 

de uma associação de classe os proprietários terão força para defender seus 

interesses e debater abertamente problemas como os relacionados a barulho. Com 

uma associação ativa, também poderão ser elaboradas diretrizes mais rígidas no 

sentido de aumentar a qualidade do serviço prestado por este equipamento. 

 

5 - Contratar em conjunto uma consultoria com foco em gestão – A contratação de 

uma consultoria com foco em gestão permitirá que as chácaras de aluguel melhorem 

suas infraestruturas, ofereçam novos serviços e aumentem suas margens. Através da 

consultoria também será possível aumentar a qualidade dos serviços prestados, 

explorar os benefícios de cada segmento, precificar de forma adequada, reduzir 

custos, melhorar processos e alocar melhor os investimentos para, desta forma, 

reduzir a alta rotatividade do mercado.  

 

Com essas estratégias pretende-se, antes de tudo, ofertar um equipamento 

turístico que ofereça serviços de qualidade aos turistas, a partir deste ponto, faz-se 

necessário refletir sobre a sustentabilidade e a competitividade do mercado.  

Ressalta-se que as estratégias indicam caminhos e não são garantias de 

sucesso, para tal é necessário o esforço de diversos atores interessados, 

principalmente dos proprietários. 

 Apesar da relativa vulnerabilidade causada principalmente pela alta 

rotatividade, foi identificado um potencial de desenvolvimento relativamente grande, 
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sobretudo, por ampliar as possibilidades de escolhas dos turistas. Pensando nisso, 

foram apresentadas as estratégias para viabilizar a sustentabilidade e aumentar a 

competitividade do mercado estudado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a dinâmica e as perspectivas 

das chácaras de aluguel como equipamento turístico em Juiz de Fora e propor 

estratégias para aumentar a qualidade dos serviços prestados por este equipamento 

aos turistas. Para tal, tem-se como objetivos específicos caracterizar as chácaras de 

aluguel como equipamento turístico; mapear e classificar a oferta de chácaras de 

aluguel de Juiz de Fora; realizar um diagnóstico, definir objetivos e traçar estratégias 

que propiciem a sustentabilidade e o aumento da competitividade do mercado de 

chácaras de aluguel de Juiz de Fora. 

A elaboração dos capítulos seguiu a proposta do objetivo geral e específicos. 

Após a introdução, foi elaborado o Capítulo 1 contendo uma breve contextualização 

do turismo no mundo contemporâneo, neste mesmo capítulo buscou-se caracterizar 

as chácaras de aluguel como equipamento turístico e apresentar uma breve revisão 

sobre a literatura de planejamento estratégico.  

No Capítulo 2 elaborou-se o mapeamento e a classificação do objeto de estudo, 

também foram apresentados alguns elementos da competitividade deste tipo de 

equipamento. Já no Capítulo 3, realizou-se um diagnóstico, definiu-se dois objetivos 

para o mercado de chácaras de aluguel e propôs-se estratégias para alcançá-los. Por 

fim, realizou-se a conclusão. 

Algumas variáveis que circundam as chácaras de aluguel foram identificadas 

ao longo da pesquisa, tais variáveis são importantes para se compreender as 

chácaras de aluguel, são elas: rotatividade do mercado, concentração das chácaras 

em determinados bairros, densidade da região, distância do centro, problemas com 

barulho, capacidade para hospedagem, capacidade para eventos, segmento de 

atuação, vizinhança, acabamento da propriedade e preço 

Caracterizar as chácaras de aluguel como equipamento turístico permitiu a 

identificação da existência de diferentes segmentos neste mercado. Levando em 

consideração a capacidade máxima da estrutura para eventos e a capacidade máxima 

da estrutura para hospedagem, classificou-se o mercado em quatro segmentos: lazer; 

eventos e lazer; hospedagem e lazer; e eventos e hospedagem. 

 Foi possível identificar uma rotatividade significativamente alta, fato que pode 

indicar a incapacidade de diversos proprietários de obter lucro e se manter no 
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mercado, assim como representar uma vulnerabilidade do mercado causada 

possivelmente pela sua incapacidade de se autorregular. A alta rotatividade pode 

indicar, sobretudo, uma severa dificuldade deste mercado se manter ao longo do 

tempo, caso medidas preventivas não sejam tomadas. 

Entretanto, através dos dados apresentados pela pesquisa, pôde-se perceber 

que as chácaras de aluguel são consideradas um equipamento diferente dos 

equipamentos tradicionais como hotéis, clubes, pousadas e salões de festas, e não 

um equipamento substituto. Por esta via, entende-se que este equipamento turístico 

possui certa relevância para o turismo da cidade uma vez que representa uma opção 

com características peculiares para os turistas. 

Com base nas informações levantadas elaborou-se duas matrizes SWOT. Na 

análise SWOT das chácaras de aluguel como equipamento turístico identificou-se 

como força: o preço; a privacidade; a possibilidade de realizar eventos ao ar livre; a 

possibilidade de hospedar parte dos convidados no mesmo lugar do evento; e a 

proximidade da natureza. Como fraqueza: os problemas com som; a viabilidade 

somente para grupos; a pouca infraestrutura e a inexistência de serviços de alimentos 

diferentes. Como oportunidade observou-se: os poucos equipamentos de lazer da 

cidade e o crescimento da demanda, já em relação às ameaças: a concorrência 

indireta bem organizada e a pouca articulação entre os proprietários. 

Considerando a análise SWOT do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de 

Fora identificou-se como ponto forte: o reconhecimento das chácaras de aluguel como 

um tipo específico de equipamento e não como um equipamento substituto; assim 

como a diversidade de segmentos. Como ponto fraco constatou-se a alta rotatividade. 

Identificou-se como oportunidade: o turismo de eventos e negócios da cidade e o raio 

de influência da cidade, já como ameaça: a dependência das empresas organizadoras 

e indutoras de eventos da cidade e a diminuição do poder de compra da população. 

 Com base no diagnóstico e com auxílio da análise SWOT definiu-se os 

seguintes objetivos: aumentar a sustentabilidade do mercado de chácaras de aluguel 

de Juiz de Fora visando que os turistas possam continuar a utilizar este equipamento 

a longo prazo; e aumentar a competitividade do mercado de chácaras de aluguel de 

Juiz de Fora visando que cada vez mais os turistas possam optar por este 

equipamento e serem atendidos com qualidade. 

 Como estratégias para aumentar a sustentabilidade propôs-se a criação de 

uma plataforma de integração on-line; a realização reuniões periódicas com os 
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proprietários; a criação de um selo de qualidade para o mercado de chácaras de 

aluguel. Já para aumentar a competitividade propôs-se como estratégia a criação de 

associação de classe; e a contratação em conjunto uma consultoria com foco em 

gestão.  

Acredita-se que o resultado desta pesquisa tenha cumprido os objetivos 

propostos, por se tratar de um objeto pouco estudado pela academia foi necessário 

um grande esforço para identificar as principais variáveis que o cercam. Muita 

pesquisa deverá ser feita para buscar entender este equipamento sob a perspectiva 

das mais diversas áreas.  

Por fim, quando se observa o cenário nacional das reservas on-line percebe-

se a utilização deste tipo de equipamento não só na cidade pesquisada, mas em boa 

parte do território nacional, fato que de certa forma aponta a importância da 

continuidade do estudo sobre este objeto de pesquisa. Espera-se que algum dia este 

equipamento possa ser reconhecido como um dos equipamentos oficiais do Ministério 

do Turismo, patamar que colaboraria ainda mais com o fomento desta opção para os 

turistas. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 

 

 

Universidade Federal Fluminense  

Faculdade de Turismo e Hotelaria  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Esta pesquisa é necessária para a elaboração da dissertação intitulada AS 
CHÁCARAS DE ALUGUEL COMO EQUIPAMENTO TURÍSTICO EM JUIZ DE FORA 
- MG: DINÂMICAS E PERSPECTIVAS, do mestrando Bruno Ribeiro Silva de 
Carvalho, regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação Stricto Senso 
em Turismo da Universidade Federal Fluminense, sob a orientação do Prof. Dr. João 
Evangelista Dias Monteiro.  

Para tal, sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento desta 
pesquisa.  

Reitero que se trata de uma pesquisa acadêmica que tem como um dos 
objetivos sugerir estratégias para a manutenção e desenvolvimento de forma 
sustentável do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora – MG. Os 
proprietários e as chácaras não serão identificados no decorrer da pesquisa e a 
divulgação das informações obtidas será restrita ao meio científico.  

 

Obrigado por colaborar com a educação do Brasil, respondendo este questionário 

você está ajudando a formar mais um mestre para o país. 

- Não esqueça de SALVAR o formulário no final. 

WhatsApp: 

Nome da chácara e do proprietário: 

 



 
 

PERFIL DO PROPRIETÁRIO  

1. Sexo 

(  ) masculino (  ) feminino 

2. Idade 

(  ) 18 a 29 (  ) 30 a 39 (  ) 40 a 49 (  ) 50 a 59 (  ) mais de 60 

3. Escolaridade 

(  ) fundamental (  ) médio (  ) superior (  ) pós-graduação 

4. Profissão 

(  ) estudante (  ) empresário(a) (  ) autônomo(a) (  ) funcionário(a) de empresa 

privada 

(  ) funcionário(a) de empresa pública (  ) aposentado(a) 

5. Estado civil 

(  ) solteiro(a)  (  ) casado(a)/ mora com um(a) companheiro(a) (  ) separado(a)/ 

divorciado/ desquitado(a) (  ) viúvo(a)  

6. Em qual ano que você começou a alugar a chácara? ________ 

7. Quantas chácaras de aluguel você possui além desta? 

(   ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ou mais 

8. Para você a chácaras de aluguel é? 

(  ) negócio principal (  ) negócio secundário (  ) fonte de renda extra 

9. Pretende transformar o aluguel da chácara no seu negócio principal?  

(  ) sim (  ) não (  ) já é o meu negócio principal 

10. Pretende fazer melhorias na sua chácara nos próximos 2 anos? 

(  ) sim (  ) não 

11. Pretende investir em outra chácara de aluguel nos próximos 5 anos? 

(  ) sim (  ) não 

12. Você pretende algum dia oferecer aos clientes outros tipos de serviços, como 

por exemplo: serviços de alimentos e bebidas, aluguel de materiais e 

equipamentos ou produção de eventos? 

(  ) sim (  ) não 

13. Em média, quantas horas de trabalho você dedica à chácara por semana?  

(  ) 0 a 4 (  ) 5 a 8 (  ) 9 a 24 (  ) 25 a 40 

14. A maior parte do seu tempo de dedicação à chácara é direcionado para as 

decisões estratégicas ou administrativo/operacionais? 



 
 

(  ) direcionado para as decisões estratégicas 

(  ) direcionado para as decisões administrativo/operacionais 

 

CARACTERÍSTICAS DO MERCADO 

1. A chácara foi: 

(  ) comprada como oportunidade de negócio 

(  ) construída para primeira residência  

(  ) construída para segunda residência 

(  ) construída para aluguel  

(  ) herdada dos pais  

(  ) herdada dos avós 

(  ) arrendada como oportunidade de negócio 

2. Quem administra a chácara? 

(  ) proprietário e/ou parente direto 

(  ) administrador contratado 

(  ) administrador que arrendou 

(  ) administrador comissionado 

(  ) outro 

3. Você considera o aluguel de chácaras um negócio rentável? 

(  ) concordo totalmente (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  

) discordo totalmente  

4. Nos últimos anos houve aumento ou redução no faturamento da sua chácara? 

(  ) redução (  ) aumento 

5. Você acredita que o mercado irá piorar ou melhorar nos próximos anos? Por 

quê? 

_______________ 

6. Você já fez algum tipo de planejamento estratégico para a chácara? 

(  ) sim (  ) não 

7. Quantas chácaras de aluguel você acredita que estão anunciadas atualmente 

em Juiz de Fora? 

(  ) menos de 20 (  ) 21 a 40 (  ) 41 a 60 (  ) 61 a 80 (  ) mais de 80 

8. Você considera que a facilidade de disponibilizar qualquer chácara para aluguel 

é algo que prejudica o volume de aluguéis da sua chácara? 



 
 

(  ) concordo totalmente (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  

) discordo totalmente  

9. Você acredita que as chácaras são um equipamento substituto em relação a 

salões de festas, clubes, hotéis e pousadas, ou um equipamento com uma 

proposta diferente? 

(  )  equipamento substituto (  ) equipamento com proposta diferente 

10. Baseado na sua experiência, marque de 0 a 4 o que você acredita ser mais 

relevante para o cliente ao optar por uma chácara de aluguel, sendo 0 o menos 

relevante e 4 o mais relevante: 

 (  ) preço  

(  ) poder realizar eventos ao ar livre  

(  ) não ter que cumprir as formalidades dos outros equipamentos 

(  ) possibilidade de hospedar os convidados no mesmo lugar do evento 

(  ) privacidade 

(  ) ter menos restrições em relação a barulho 

(  ) possibilidade de cozinhar o próprio alimento 

11. Você concorda que de alguma forma o mercado de aluguel de chácaras de Juiz 

de Fora ajuda no desenvolvimento do turismo da cidade? 

(  ) concordo totalmente (  ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  

) discordo totalmente  

12. Na sua opinião, o que é necessário para a manutenção e desenvolvimento de 

forma sustentável do mercado de chácaras de aluguel de Juiz de Fora? 

Resposta:  

 

DINÂMICAS DO MERCADO 

13. Qual destes três segmentos representa a maior porcentagem da sua receita? 

(  ) hospedagem (  ) eventos (  ) lazer 

14. Na sua opinião, qual é o segmento é mais rentável? 

(  ) hospedagem (  ) eventos (  ) lazer 

15. A maioria dos clientes são turistas ou moradores de Juiz de Fora? 

(  ) turistas (  ) moradores de Juiz de Fora 

16. Qual é a duração média de um contrato?  

(  ) 1 dia (  ) 2 dias (  ) 3 dias (  ) 4 dias (  ) 5 dias 



 
 

17. Com qual frequência você analisa o mercado para definir o preço do aluguel da 

sua chácara? 

(  ) constantemente (  ) raramente (  ) nunca analisei 

18. A cada 5 finais de semana quantos estão alugados? 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5   

19. Qual é a classe social da maioria dos clientes da sua chácara? 

(  ) E (  ) D (  ) C (  ) B (  ) A 

20. Quem geralmente é responsável pelo pagamento do aluguel? 

(  ) o locatário (  ) é dividido entre o grupo de pessoas (  ) não sei responder 

21. Com qual antecedência os clientes assinam o contrato?  

(  ) 1 a 2 meses (  ) 3 a 6 meses (  ) 6 a 9 meses (  ) 10 a 12 meses (  ) 12 meses 

ou mais 

22. Quantas vezes por mês a sua chácara é ANUNCIADA nos canais de 

comunicação? 

(  ) até 10 vezes (  ) até 20 vezes (  ) até 30 vezes (  ) até 40 vezes (  ) mais de 

40 vezes 

 

Não esqueça de clicar em SALVAR. Obrigado pela colaboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 2 - ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DA ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA 

 

Universidade Federal Fluminense  

Faculdade de Turismo e Hotelaria  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Quando você entrou no mercado de chácaras de aluguel? 

Em relação à estrutura, há alguma diferença do que eram chamadas as chácaras na 

época do que são elas agora? 

Quais foram os primeiros bairros a possuírem chácaras de aluguel?  

Quais bairros que possuíam mais chácaras de aluguel?  

Elas trabalhavam com qual número de pessoas?  

Você acredita que este mercado gerava muitos empregos na época? 

Qual era o perfil dos proprietários de chácaras de aluguel da época? 

Você acredita que o perfil dos proprietários de chácaras de aluguel alterou ao longo 

do tempo?  

As chácaras trabalhavam mais com eventos, hospedagem ou lazer?  

Quais eram os meios de divulgação utilizados? 

Como as chácaras de aluguel de Juiz de Fora se popularizaram? 

O que colaborou para o crescimento do mercado de chácaras? 

Teve algum ator ou instituição importante no desenvolvimento deste mercado?  

Quantas chácaras de aluguel você acredita que existiam na época que você 

começou? 

Existia sazonalidade no aluguel? E hoje em dia? 

Quais eram os problemas recorrentes?  



 
 

Quais são os problemas recorrentes atuais? 

Alguma chácara já era formalizada?  

Você acha que o aluguel de chácaras ajuda no desenvolvimento do turismo em Juiz 

de Fora?  

O que você acha sobre a pesquisa ser direcionada para o desenvolvimento de 

estratégias para o mercado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 3 - PRÉ-TESTE 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Turismo e Hotelaria  

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Esta pesquisa é necessária para a elaboração da dissertação intitulada AS CHÁCARAS 
DE ALUGUEL COMO EQUIPAMENTO TURÍSTICO EM JUIZ DE FORA - MG: DINÂMICAS E 
PERSPECTIVAS, do mestrando Bruno Ribeiro Silva de Carvalho, regularmente matriculado no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Turismo da Universidade Federal Fluminense, 
sob aorientação do Prof. Dr. João Evangelista Dias Monteiro. 

Para tal, sua colaboração para a obtenção de dados é essencial para o 
desenvolvimento desta pesquisa. Reitero que se trata de uma pesquisa acadêmica e a 
divulgação dos dados obtidos será restrita ao meio científico.  

 

- Não esqueça de salvar o formulário no final. 

 

PERFIL DO PROPRIETÁRIO  

1. Sexo 

( x ) masculino (  ) feminino 

2. Idade 

(  ) 18 a 29 (  ) 30 a 39 (x  ) 40 a 49 (  ) 50 a 59 (  ) mais de 60 

3. Cidade e estado de origem 

_________JF_____ (___) 

4. Escolaridade 

(  ) fundamental (x  ) médio (  ) superior (  ) pós-graduação 



 
 

5. Profissão 

(  ) estudante( x ) empresário(a)(  ) autônomo(a)(  ) funcionário(a) de empresa privada 

(  ) funcionário(a) de empresa pública (  ) aposentado(a) 

6. Estado civil 

(  ) solteiro(a) ( x ) casado(a)/ mora com um(a) companheiro(a)(  ) separado(a)/ 

divorciado/ desquitado(a)(  ) viúvo(a)  

7. Em qual ano que você começou a alugar a chácara? ___12_____ 

8. Quantas chácaras de aluguel você administra além desta? 

(  x ) 0 (  ) 1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 ou mais 

9. É um negócio secundário ou é o negócio principal? 

( x ) negócio secundário (  ) negócio principal  

10. Pretende transformar o aluguel de chácaras no seu negócio principal? 

(  ) sim (x ) não 

11. Pretende fazer melhorias na sua chácara nos próximos 2 anos? 

( x ) sim (  ) não 

12. Pretende investir em outra chácara de aluguel nos próximos 5 prazo? 

(  ) sim ( x ) não 

13. Quantas horas de trabalho você dedica à chácara por semana?  

(  ) 0 a 4 (  ) 5 a 8 (  ) 9 a 24 (  ) 25 a 40 - > NÃO SEI. TUDO JUNTO E MISTURADO 

14. Quantas chácaras de aluguel no perímetro urbano você acredita que estão anunciadas 

atualmente em Juiz de Fora? 

(  ) menos de 20 (  ) 21 a 40 (  ) 41 a 60 (  ) 61 a 80 (  ) mais de 80 > NÃO FAÇO 

IDÉIA. 

 

CHÁCARAS DE ALUGUEL 

1. A chácara foi: 

Adquirida por oportunidade de negócio 

(  ) construída para primeira residência  

(  ) construída para segunda residência 

(  ) construída para aluguel  

(  ) herdada dos pais  

(  ) herdada dos avós  

2. A chácara é administrada por quem? 



 
 

(X ) proprietário  

( ) administrador contratado 

( ) arrendada por administrador profissional  

(  ) contrato de administração  

(  ) franquia  

3. Qual é o público alvo (classe social) da sua chácara? 

(  ) E (  ) D ( x ) C ( x ) B (  ) A –  

 

4. Você acredita que as chácaras são um produto substituto, em relação a salões, hotéis e 

pousadas, ou um produto com uma proposta diferente? 

(  )  produto substituto (x  ) produto com proposta diferente 

5. Quem geralmente arca com o aluguel? 

(  ) somente uma pessoa (  ) é dividido entre o grupo de pessoas 

Não faço idéia. 

6. Levando em consideração outros equipamentos como salões de festas, hotéis e 

pousadas, ENUMERE A ORDEM das alternativas que você considera que seja mais 

relevante para a escolha do cliente por uma chácara (sendo 1 o mais relevante e 8 menos 

relevante). 

( 5 ) preço  

( 8 ) possibilidade de hospedar os convidados no mesmo lugar do evento 

( 7 ) não ter que cumprir as formalidades dos outros equipamentos 

( 3 ) poder realizar eventos ao ar livre  

( 3 ) privacidade 

( 3 ) ter menos restrições em relação a barulho – (assim eles pensam) 

(8   possibilidade de cozinhar o próprio alimento 

(  ) outro _____________________ 

7. ASSINALE quais tipos de funcionáriosou prestadores de serviços você possui? 

( x ) caseiro (  ) piscineiro (  ) jardineiro (  ) faxineira (  ) outro ___________ 

8. Quem gerencia seus anúncios? 

( x ) eu mesmo (  ) amigo/parente (  ) empresa ou profissional especializado 

9. Em quais canais de comunicação você anuncia? 

________web______________________ 

10. Quantas vezes por mês você anuncia a chácaras? 

( x ) até 4 vezes (  ) até 8 vezes (  ) até 12 vezes (  ) até 20 vezes(  ) diariamente 



 
 

11. Você já alugou por meio de sites, aplicativos e/ou outras plataformas digitais? 

( x ) sim (  ) não 

12. ASSINALE quais tipos de materiais você disponibiliza na chácara: 

(  ) eletrodomésticos (  ) utensílios de cozinha(  ) roupa de cama, mesa e banho 

(  ) camas para todas as pessoas(  ) cadeira para todas as pessoas(  ) área coberta para 

todas as pessoas(  ) Wi-fi liberado 

( x ) outros ___todos acima____________ 

13. ASSINALE quais tipos de serviços você oferece na chácara: 

(  ) café da manhã (  ) almoço (  ) jantar(  ) organização de eventos (  ) aluguel de som  

(  ) aluguel de materiais para eventos (  ) limpeza durante o aluguel 

( x ) outros: ____nenhum acima______________ 

14. ASSINALE quais equipamentos sua chácara possui: 

(x  ) piscina ( x ) campo de futebol ( x ) gramado ( x ) quartos com camas (  ) quartos 

com beliches (  ) salão de festas ( x ) varanda ( x ) churrasqueira (  ) sinuca e ping-pong 

15. Número de quartos que a chácara possui: 

(  ) 1 a 2 (  ) 2 a 3 ( x ) 4 a 6 (  ) 7 a 8 

16. Número de pessoas que a chácara acomoda para hospedagem: 

(  ) 1 a 10 ( x ) 11 a 20 (  ) 21 a 30 (  ) 31 a 40 

17. Número de pessoas que a chácara acomoda para eventos: < até 100 

(  ) 1 a 50/ (  ) 51 a 100/ (  ) 101 a 150/ (  ) 151 a 200/ (  ) 201 a 300 

18. Há facilidade de acesso para pessoas com necessidades especiais? 

(x  ) sim (  ) não 

19. Qual a porcentagem de aluguel para cada segmento (hospedagem, eventos e lazer)? 

(__60__)% hospedagem (__40__)% eventos (____)% lazer 

20. Considerando que o ano possui 52 semanas, quantas vezes aluga em um ano?  

Não contei 

(  ) 1 a 10 (  ) 11 a 20 (  ) 21 a 30 (  ) 31 a 40 (  ) 41 a 50 (  ) mais do que 50 

21. Qual é a duração média de um aluguel?  

(  )1 dia (  ) 2 dias ( x ) 3 dias (  ) 4 dias (  ) 5 dias  

22. Qual é a duração da diária da sua chácara? 

(  ) 8 horas (  ) 10 horas ( x ) 12 horas (  ) 22 horas (  ) 24 horas 

23. Como você define o preço? 

(  ) pela concorrência (  ) pelos custos (  ) pelo que o cliente aceita pagar  

(  ) por quanto eu preciso ganhar (  ) de outra forma: __de olho no mercado_________ 



 
 

24. O preço da diária é fixo ou varia de acordo com o número de pessoas? 

(  ) fixo ( x ) varia de acordo com o número de pessoas 

25. A cada dez aluguéis, quantos são fechados sem o cliente conhecer a estrutura 

pessoalmente? 

(x )1 (  ) 2 (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 (  ) 6 (  ) 7 (  ) 8 (  ) 9 (  ) 10-  

26. Você aluga sem contrato?  

(  ) sim ( x ) não 

27. Com quanto tempo de antecedência os seus clientes assinam o contrato?  

(  ) 1 a 2 meses (  ) 3 a 6 meses (  ) 6 a 9 meses (  ) 10 a 12 meses (  ) 12 meses/ + 

Variável – admito máximo 12 meses 

28. Você cobra taxa de limpeza? 

( x ) sim (  ) não 

29. Você considera o aluguel de chácaras um negócio rentável? 

(  ) concordo totalmente ( x ) concordo parcialmente (  ) discordo parcialmente (  ) 

discordo totalmente  

30. O dinheiro adquirido através do aluguel é gasto em Juiz de Fora ou enviado para outra 

localidade? 

( x ) gasto na cidade (  ) enviado para outra localidade 

31. Você entende que é necessário políticas públicas que ajudem a legalizar o marcado de 

chácaras de aluguel? 

(  ) concordo totalmente (  ) concordo parcialmente ( x ) discordo parcialmente (  ) 

discordo totalmente (  ) a minha já possui 

 


