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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo entender como se dá a dinâmica das relações entre
os serviços de hospedagem, alimentação e artesanato com seus fornecedores na
cadeia produtiva do turismo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para isso, inicialmente
foi realizada uma pesquisa bibliográfica com objetivo de entender o conceito e a
estrutura de cadeia produtiva do turismo. Foi utilizado os conceitos de Castro et al.
(2002), Silva (2004), Zhang et al. (2008), SEBRAE (2008) e IPARDES (2008), que
apresentam maior aderência com os objetivos definidos no estudo aqui apresentado.
Devido à complexidade da cadeia produtiva do turismo, o trabalho se restringe as
atividades de hospedagem, alimentação e artesanato, considerados característicos
do turismo, pela Organização Mundial do Turismo. O mapeamento da cadeia
produtiva foi realizado com base em dados secundários fornecidos pela Fundação
de Cultura e Turismo de Petrópolis. Por outro lado, a análise da dinâmica da cadeia
produtiva das três atividades, hospedagem, alimentação e artesanato foi realizada
com base em dados primários coletados através de uma pesquisa de campo, com
uma amostra de 14 para hospedagem, 46 para alimentação e 8 para artesanato,
sendo entrevistados os empreendedores responsáveis pelos estabelecimentos. A
partir da análise dos dados coletados na pesquisa, infere-se que a cadeia produtiva
do turismo das três atividades pesquisadas possui uma integração com as
atividades produtivas locais, o que significa que a maior parte dos gastos dos
turistas acaba ficando no próprio município, gerando renda e emprego de forma
sustentável para os moradores.
Palavras-chave: Cadeia Produtiva. Turismo. Dinâmica. Petrópolis.

ABSTRACT
This aims of this research is to understanding the relationship’s dynamics between
the services of accommodation, food service and handicraft with their suppliers in
tourism supply chain in Petrópolis, Rio de Janeiro. First of all, it was carried out a
bibliographical research to understand the concept and structure of the tourism
supply chain. It was considered the concepts of Castro et al. (2002), Silva (2004),
Zhang et al. (2008), SEBRAE (2008) and IPARDES (2008). Due to the complexity of
the tourism supply chain, the research is restricted to the activities of
accommodation, food service and handicraft, services considered characteristic of
tourism by the World Tourism Organization. The mapping of the supply chain was
carried out based on secondary data provided by the Fundação de Cultura e Turismo
de Petrópolis. On the other hand, the analysis of the supply chain dynamics of the
three activities was based on primary data collected through a survey, with a sample
of 14 for accommodation, 46 for food service and 8 for handicraft, in which the
entrepreneurs responsible for these establishments were interviewed. Based on the
analysis of the data collected in the research, it is inferred that the tourism supply
chain of the three activities surveyed has an integration with local productive
activities, which means that most of the tourists' expenses remain in the own city,
generating income and employment in a sustainable way for the residents.

Keywords: Supply Chain. Tourism. Dynamics. Petropólis.
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1 INTRODUÇÃO

Para a United Nations Environment Programme (UNEP) e a World Tourism
Organization (WTO) o turismo é uma atividade dinâmica e capaz de contribuir para o
crescimento econômico local. Irving et al. (2005) e Cooper (2001) explicam que a
atividade além de promover benefícios econômicos, também pode afetar as
questões sociais, culturais e ambientais, visto que o turismo é um fenômeno de
interações entre visitante, mercado, ambiente e comunidade local (COOPER, 2001).
Fratucci (2008) explicita que são os benefícios econômicos que destacam a
atividade turística como uma estratégia de desenvolvimento regional. Contudo,
Coriolano (2012) ressalta que é essencial que haja um planejamento baseado nos
princípios da sustentabilidade, buscando minimizar os impactos da atividade.
Entende-se que o desenvolvimento sustentável almeja caminhos para
oferecer qualidade de vida para as futuras gerações, fundamentando-se nos
princípios da preservação ambiental, diminuição da pobreza e da desigualdade
social (RANAURO, 2004; UNEP, WTO, 2005). Inserido no turismo, Coriolano (2012)
aponta que a atividade precisa passar por um processo de partilha de riquezas e
distribuição social para se desenvolver de forma sustentável.
Sendo assim, precisa considerar as diversidades das interações e as
dimensões dos impactos do turismo, considerando a equidade social, distribuição de
riquezas e preservação dos recursos naturais. Irving et al. (2005) apresenta que a
atividade precisa ser planejada por uma perspectiva integrada, oferecendo caminhos
para o desenvolvimento local e buscando atender as necessidades dos atores, seja
harmonizando seus interesses e quanto integrando-os na atividade.
Tomazzoni (2009) e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social – IPARDES (2008) assinalam que uma visão sistêmica pode servir como
estratégia de desenvolvimento, como a aplicação do modelo de análise da cadeia
produtiva, que possibilita identificar como se integram os atores produtores e
possíveis problemas que impediriam essa articulação.
O conceito de cadeia produtiva surgiu na agroindústria, de acordo com
Castro et al. (2002), usando a visão sistêmica como ferramenta na organização
estratégica. Notou-se que a cadeia produtiva poderia identificar lacunas, pontos
fortes e fracos de um processo produtivo. Silva (2004) e Romero e Tejada (2011)
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explicitam que analisar a dinâmica da cadeia produtiva permite mensurar os efeitos
totais na economia local.
À medida que estudos na área foram sendo realizados, percebeu-se a
efetividade do conceito como ferramenta de elaboração de estratégias nas indústrias
e, por esse motivo, expandiu-se para demais setores. Garrido (2001) comenta que
aplicada ao turismo, à cadeia produtiva encontra alguns obstáculos devido às
características do serviço, como a heterogeneidade do produto.
Além do mais, Zhang et al. (2008) afirmam que o turismo é um fenômeno
complexo e repleto de relações, pois dialoga com mais de 50 atividades
econômicas. Contudo, a análise da cadeia produtiva do turismo possui grande
potencial para elaboração de estratégias que objetivam o desenvolvimento local
(ZHANG et al., 2008)
Zhang et al. (2008) definem a cadeia turística (ou tourism supply chain TSC) como uma rede complexa de relações entre os atores sociais do turismo que
se articulam para fornecer o produto turístico final. Massari (2005 apud TELES et. al,
2009) e Tapper e Font (2004) consideram os serviços de hospedagem, alimentação,
serviço de apoio, artesanato, operadoras e agências como alguns dos elos
componentes da cadeia produtiva do turismo.
Entendendo que o processo produtivo de uma atividade é caracterizado pela
criação e confecção do seu produto. No turismo, se destaca tanto pela relação entre
serviço turístico x turista, mas também fornecedor de insumos básicos x confecção
do serviço turístico. Exemplificando, um hotel precisa de mobília, enxoval, produtos
de limpeza, alimentos e trabalhadores para que, ao se articularem, componha o
produto final, neste caso o serviço final: o quarto de hotel, o processo de reserva e
atendimento ao hospede.
Ressalta-se que os estudos sobre TSC estão concentrados em estudar a
dinâmica por parte da comercialização do produto ao turista. Neste caso, são
poucas as pesquisas que se prendem a entender o encadeamento inverso, ou seja,
a articulação entre fornecedores e prestadores de serviço, como apontam Zhang et
al. (2008).
Percebendo na cadeia produtiva do turismo, um sistema maior, complexo e
cheio de articulações. Portanto, a partir da identificação da dinâmica das relações
que ocorrem na tourism supply chain, é possível entender seus encadeamentos e
parcerias entre os elos e seus fornecedores, Mielke-Costa, Gonçalves-Gândara e
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Serra (2008) ressaltam que faz parte das políticas de desenvolvimento sustentável
que esses encadeamentos favoreçam uma cooperação entre os atores locais,
mesmo que de forma indireta.
Inserido no entendimento de destino indutor, esses encadeamentos podem
afetar não somente o destino, mas também os municípios do entorno. Sendo assim,
através da análise das articulações entre os atores sociais do turismo é possível
verificar tanto os efeitos totais na econômica local, como também o nível de
envolvimento da população autóctone na produção do turismo e mensurar a indução
do turismo em municípios limítrofes.
Considerando o estudo do Programa de Regionalização do Turismo,
elaborado pelo Ministério do Turismo, sobre os 65 municípios indutores. Escolheuse, dentre esses, a cidade de Petrópolis como objeto de estudo. Localizado na
região turística da Serra Verde Imperial, a cidade começou a se desenvolver na
época da construção do Novo Caminho. Taulois (2017) explica que D. Pedro I
estabeleceu a Fazenda do Córrego Seco, em Petrópolis, com uma de suas casas de
veraneio. E devido à influência da família Imperial, o município passa a chamar
atenção da aristocracia fluminense como destino de veraneio.
Daibert (2010) ressalta que após Petrópolis se tornar capital do estado do
Rio de Janeiro, passou a atrair além de visitantes durante o verão, também
moradores para a cidade. Mesmo com a Proclamação da República, Petrópolis
continuou sendo destino de veraneio para os presidentes e para celebridades da
época. Ressalta-se que as casas e mansões dessas figuras ilustres tornaram-se
pontos turísticos de grande visitação, como o Museu Imperial, antiga fazenda de D.
Pedro I.
Além do mais, Petrópolis se destaca pelo centro histórico, pelo polo
gastronômico Vale Gourmet, pelas belezas naturais e pelos eventos culturais, como
a Festa do Colono Alemão – Bauernfest. O turismo como atividade econômica se
evidência em três dos cinco distritos da cidade, sendo eles Petrópolis, Itaipava e
Cascatinha.
Por conseguinte, observando as características do turismo de Petrópolis e
seu papel como município indutor, define a cidade como objeto de análise para a
presente pesquisa. Para o estudo, foi fornecido pela Fundação de Cultura e Turismo
de Petrópolis dados primários a cerca dos quantitativos dos serviços prestados, de
modo a auxiliar na produção preliminar do projeto.
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Atentando-se para a importância da análise da cadeia produtiva do turismo
como ferramenta de estratégia para o desenvolvimento sustentável e as
características do município indutor, este trabalho tem como objetivo entender como
se dá a dinâmica das relações entre os serviços de hospedagem, alimentação e
artesanato com seus fornecedores na cadeia produtiva do turismo de Petrópolis, de
modo a identificar se o turismo no município fomenta o desenvolvimento sustentável
e integrável entre os atores locais.
Portanto, elenca como objetivos específicos desse trabalho:


Caracterizar os conceitos de desenvolvimento turístico, cadeia
produtiva do turismo e sua composição;



Investigar a cadeia produtiva do turismo do município de Petrópolis;



Analisar a integração entre os elos da cadeia produtiva do município.

O estudo se caracteriza por ser uma pesquisa quantitativa, descritiva e
exploratória. Em primeira etapa, por meio de uma pesquisa bibliográfica, busca-se
caracterizar os conceitos essenciais para a construção teórica. Na segunda etapa do
trabalho, utiliza-se de uma pesquisa in loco com a aplicação de formulários aos
gestores e administradores de empreendimentos que integram a cadeia produtiva do
turismo.
O trabalho é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo é composto pela
análise teórica da temática estudada, para isso foi necessário um levantamento da
literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica. Buscou-se dialogar com os
conceitos de desenvolvimento turístico e de cadeia produtiva do turismo. Ademais,
pretendeu-se caracterizar a composição genérica de uma cadeia turística.
O segundo capítulo tem como objetivo investigar a cadeia produtiva do
turismo de Petrópolis. Inicialmente, destaca o surgimento e consolidação do turismo
na cidade. Em uma segunda etapa, busca investigar a composição da TSC
utilizando de dados primários fornecidos pela Fundação. Nesta etapa, delimitam-se
as três categorias a serem pesquisadas em campo, sendo elas os meios de
hospedagem, os serviços de alimentação e o comércio de artesanato.
Tasso Assad e Nascimento (2010) explicam que uma cadeia focada nos
produtos locais estimulam o desenvolvimento sustentável, e que serviços de meios
de hospedagem e restaurantes tendem a acabar utilizando de produtos tanto locais
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quanto importados. Por outro lado, o artesanato é um produto associado ao turismo
e, consequentemente, integram a economia local.
Ainda no segundo capítulo, estuda estes serviços no munícipio de
Petrópolis. Na cidade, o setor de serviços é bastante representativo, sendo
responsável por 62% do seu Produto Interno Bruto Composto por cinco distritos –
Cascatinha, Itaipava, Petrópolis, Pedro do Rio e Posse – os três primeiros tem o
turismo como uma das principais atividades econômicas.
O último capítulo contempla a análise da integração da cadeia produtiva do
turismo, em que os dados foram coletados por meio de uma pesquisa de campo,
com a aplicação de formulários com os gestores dos estabelecimentos chaves. Por
ser uma pesquisa de caráter exploratório, buscando familiarizar-se com o que está
sendo investigando, definiu-se uma amostra pequena de 20% do universo amostral,
dados fornecidos pela Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis a cerca do
quantitativo de estabelecimentos. A pesquisa foi realizada nos dias 23 de junho de
2017 contemplando a mostra definida.
O formulário construído foi dividido em quatro partes: características do
empreendimento; características do serviço; características dos empregados;
mapeamento dos insumos. De modo a identificar o envolvimento das relações
existentes entre fornecedores e prestadores de serviço turístico. A caracterização do
tipo de serviço e empresa busca pontuar a existência de diferentes comportamentos
dentro da cadeia produtiva do turismo por tipo de serviço e dimensão da empresa.
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2 CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

A ideia de cadeia produtiva surge na agroindústria a partir da visão
sistêmica, como Castro el al. (2002) comentam. O modelo é desenvolvido sob a
premissa de que a produção de um bem pode ser representada como um sistema.
Desse modo é possível analisar e compreender a dinâmica das relações e do
processo produtivo.
A cadeia produtiva passa a ser aplicada em demais áreas econômicas,
tendo seu modelo readaptado para as características de cada setor. Nos serviços, a
cadeia produtiva precisa considerar as singularidades que a atividade possui,
Garrido (2001) aponta que a “[...] heterogeneidade de componentes e produtos traz
alguns obstáculos ao estabelecimento desse modelo”. Portanto, a cadeia produtiva
nos serviços é complexa e dinâmica, e não um processo sequencial.
Inserida no contexto do turismo, expressa às relações entre os elos
participantes da atividade, correspondendo ao sistema turístico e todo processo de
“produção” do bem ou serviço turístico. Massari (2005 apud TELES et. al, 2009) e
Tapper e Font (2004) classificam esses elos como atrativos, transportes,
hospedagem, alimentação, serviço de apoio turístico, artesanato, agências e
operadoras turísticas e comercialização. Envolve todo o trade turístico e
infraestrutura que se articulam na elaboração e comercialização do produto turístico.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
(2009) caracteriza o turismo como uma atividade que possui diversas outras
atividades econômicas. Desse modo, não se pode pensar em uma única cadeia do
turismo, mas sim diversas cadeias produtivas relacionadas ao turismo, como afirma
Silva (2004).
Portanto, a cadeia produtiva do turismo permite uma visão sistêmica de toda
a atividade turística, de modo a expressar as relações e níveis de participação de
todos os elos. Assim, como aponta Tomazzoni (2009), é possível por meio desse
modelo identificar as variáveis que dificultam e impulsionam a atividade, integração
dos atores e, consequentemente, seu desenvolvimento sustentável no território.
Logo, o estudo da cadeia produtiva do turismo tem como objetivo propor uma gestão
integrada visando o desenvolvimento socioeconômico da localidade.
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2.1 TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O conceito de sustentabilidade está ligado à ideia de continuidade, de
atender as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atenderem também as suas, um processo de mudanças sociais e do
aumento de oportunidades para a sociedade ao longo do tempo, como aponta o
Relatório Brundtland, elaborado pela United Nations (1987). A essência do
desenvolvimento sustentável é o processo de mudanças da exploração dos
recursos, da direção de investimentos, de orientação para o desenvolvimento
tecnológico e de mudanças institucionais que estão em harmonia para atender as
necessidades humanas das gerações atuais e futuras (UNITED NATIONS, 1987, p.
57).
Para Sachs (2002), o desenvolvimento sustentável se fundamenta em três
pilares: relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica. O pilar de
prudência ecológica é um condicionante da sustentabilidade e responsável por
assegurar a qualidade de vida para as futuras gerações. Já o pilar relevância social
está relacionado à elevação da qualidade de vida, à igualdade de todos e
oportunidade de acesso ao mercado, serviços públicos e participação política. E o
pilar de viabilidade econômica esta condicionada a prosperidade da sociedade em
tornar-se eficientemente econômica, ou seja, capaz de gerar riqueza e emprego de
qualidade (SACHS, 2002).
A ideia de desenvolvimento sustentável adveio do entendimento da
sustentabilidade, sendo baseada nos três pilares da sustentabilidade, como apontam
Hanai, (2012) e Tomazzoni (2009). Para Ranauro (2004) e Tomazzoni (2009) o
desenvolvimento sustentável propõe caminhos para transformações que buscam
não apenas a preservação da natureza, como também a diminuição considerável da
pobreza e da desigualdade social, considerando o ser humano como elemento
central desse desenvolvimento.
Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável “[...] se refere à
necessidade de mudar a qualidade do crescimento” (HANAI, 2012, p.204), logo, não
se pensa em crescer apenas números, mas também oferecendo qualidade de vida,
preservação dos recursos e equidade social, pilares da sustentabilidade, para as
gerações presente e futura.
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Desenvolvimento sustentável é, portanto, sobre a criação de uma melhor
qualidade de vida para todas as pessoas, de maneira que serão viáveis no
futuro como são para o presente. Em outras palavras, o desenvolvimento
sustentável é baseado nos princípios da boa gestão dos recursos mundiais,
e na equidade da forma que estes recursos são utilizados e na forma como
os benefícios obtidos deles são distribuídos. (UNEP; WTO, 2005) (Tradução
nossa).

Portanto, o desenvolvimento sustentável é ligado à gestão dos recursos de
modo a garantir uma melhor qualidade de vida para a presente e a futura geração.
No entanto, como aponta Hanai (2012) esse termo é amplo, o que acarretou na sua
aplicação em diversas interpretações,

dando-lhe um carácter ambíguo e

fragmentado. Coriolano (2012) salienta esse fato ao afirmar que algumas nações
utilizam de caminhos equivocados para alcançar o desenvolvimento sustentável,
baseando-se em modelos moldados em países desenvolvidos. A autora observa que
é necessário entender as particularidades de cada sociedade para definir o que se
pode fazer para transformá-la.
Outro ponto nesse caráter ambíguo do entendimento do desenvolvimento
sustentável é sua confusão com a ideia de crescimento econômico (CORIOLANO,
2012; TOMAZZONI, 2009). Embora, se possa admitir que exista uma relação entre
ambos os conceitos, crescimento econômico não significa necessariamente
desenvolvimento humano. Tomazzoni (2009) pontua que é necessário ter
distribuição dos resultados gerados pelo crescimento para que se inicie a ideia de
desenvolvimento.
Por outro lado, Coriolano (2012) afirma que a ideia econômica, de geração
de renda e acumulação de capital, deve estar em função do desenvolvimento
centrado no homem. Não sendo essa perspectiva o centro do desenvolvimento.
Para a autora supracitada, o desenvolvimento é a transformação de ideias e praticas
sociais que orientam pessoas e organizações para a produção e consumo
partilhado, respeitando a preservação ambiental e proporcionando condição de vida
digna.
Para alcançar o desenvolvimento faz-se necessário que o lugar passe por
um processo de produção de riqueza com partilha e distribuição social,
considerando os princípios de eqüidade, as necessidades das pessoas,
com justiça social ou direitos humanos. (CORIOLANO, 2012, p.62).

Como comentado, o desenvolvimento para ser alcançado deve estar
relacionado aos três pilares da sustentabilidade de modo a buscar uma melhor
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qualidade de vida para o presente e futura geração. Além do mais, como proposto
por Coriolano (2012) e Tomazzoni (2009), o desenvolvimento não deve estar ligado
somente por um aspecto, mas que integrem esses aspectos.
Para a UNEP & WTO (2005), o turismo é um setor dinâmico e em
crescimento, que contribui para a economia dos destinos turísticos. Além disso, pela
perspectiva do fenômeno turístico, é uma atividade que envolve relacionamento e
interações entre o visitante, o mercado, o ambiente e as comunidades locais.
Seguindo esta perspectiva, Petrocchi (2009), Irving et al. (2005) e Cooper (2001)
apontam que o turismo é a atividade econômica que mais cresce no mundo,
promove diversos benefícios sociais, culturais, ambientais e econômicos, como a
geração de empregos e mecanismos de inclusão e transformação social.
Desse modo, Coriolano (2012) e Fratucci (2008) comentam que devido aos
benefícios que a atividade turística proporciona, atraí a atenção dos gestores
públicos e de empresas privadas, ganhando destaque nas políticas de muitos países
como estratégia de desenvolvimento. Fratucci (2008) destaca que o uso do turismo
como estratégia de desenvolvimento se dá pelos efeitos multiplicadores da cidade,
tal como a movimentação da entrada de moedas e geração de empregos. Cooper
(2001, p.158) ressalta bem isso ao afirmar que “[...] são as vantagens econômicas
que apresentam as principais forças propulsoras para o desenvolvimento da
atividade”.
Portanto, as estratégias de desenvolvimento consideraram os fatores
econômicos do turismo como justificativa para sua implantação, dando grande
importância para os benefícios econômicos que a atividade proporciona para a
comunidade receptora. Coriolano (2012) ressalta a importância de se analisar não
apenas os benefícios pela perspectiva econômica, como também pelos demais
pilares da sustentabilidade.
Para pensar o turismo como uma atividade propulsora do desenvolvimento
sustentável para uma determinada localidade é preciso visualizar o turismo como
uma atividade solidária de aprendizagem entre povos e culturas, além de geradora
de oportunidade de negócios. Para Coriolano (2012), o turismo, como fator de
desenvolvimento, é aquele que promove atividades que revalorizam o lugar e dê
créditos aos habitantes locais, oferecendo a eles proteção social e oportunidade de
emprego, acesso oportunidade de acesso ao mercado, serviços públicos e
participação política.
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O turismo sustentável, como destaca Coriolano (2012), é observado nos
destinos pela forma como organizam a produção, controlando o uso efetivo do
espaço e das atividades econômicas associadas ao turismo, que são realizadas de
forma integrada. Portanto, a ideia de desenvolvimento sustentável no turismo é
atender às necessidades dos turistas atuais e da comunidade receptora, protegendo
e melhorando as oportunidades e recursos para o futuro, de modo a promover seus
impactos positivos e minimizar os negativos. (CORIOLANO, 2012; UNEP, WTO,
2005; IRVING et al., 2005).
Ainda

para

Coriolano

(2012),

a

sustentabilidade

turística

requer

planejamento para minimizar os prejuízos ao ambiente e as populações visitadas.
Logo, o desenvolvimento deve ser pautado não apenas no mercado, mas nos
valores humanitários e ambientais, respeitando os pilares da sustentabilidade. O
caminho que o desenvolvimento do turismo segue depende da maneira que ele é
planejado e gerido. Irving et al. (2005) afirmam que por meio de um planejamento
integrado as demais políticas sociais e econômicas, o turismo pode oferecer
caminhos interessantes para o desenvolvimento local.
Tomazzoni (2009) defende que a visão sistêmica como estratégia de
desenvolvimento possibilita a análise das concentrações espaciais e as atividades
produtivas que ocorrem no espaço. De modo, são pontuadas as variáveis que
dificultam e impulsionam o desenvolvimento no território. Tanto para Tomazzoni
(2009) quanto para o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social
– IPARDES (2008), a aplicação de um modelo de análise da cadeia produtiva do
turismo possibilita identificar dificuldades que impedem a integração dos atores do
turismo e, consequentemente, seu desenvolvimento. O estudo da cadeia produtiva
do turismo tem como objetivo propor uma gestão integrada visando ao
desenvolvimento socioeconômico da localidade.

2.2 DA INDÚSTRIA AO TURISMO: CONCEPÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

O conceito de cadeia produtiva surge a partir do enfoque sistêmico na
agroindústria, quando, de acordo com Castro et al. (2002), busca-se analisar os
elementos que participam do processo produtivo da agroindústria e que são
relevantes para o desenvolvimento da atividade.
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Castro et al. (2002) aponta que a construção desse conceito acontece de
forma gradativa, à medida que os estudos vão sendo realizados utilizando da visão
sistêmica como ferramenta no planejamento estratégico dessa indústria. Dessa
forma, entende-se o processo não apenas pela visão final do consumidor como
também pelas relações existentes entre os atores durante a produção, logo,
identifica lacunas e pontos fortes no processo produtivo.
Prochnik e Haguenauer (2002, p.144) afirmam que “[...] cadeia produtiva é
um conjunto de etapas consecutivas pelos quais passam e vão sendo transformados
e transferidos os diversos insumos”. Esses autores focam nessa relação de insumoproduto, caracterizando a cadeia produtiva somente como a relação existente entre
a transformação de um insumo em um produto final. No entanto, Castro et al. (2002,
p.2) vão além e complementam dizendo que a cadeia produtiva é “[...] onde os
diversos atores estão interconectados por fluxos de materiais, de capital e de
informação, objetivando suprir um mercado consumidor final com os produtos do
sistema”.
No âmbito internacional, Zhang et al. (2008) definem cadeia produtiva por
duas perspectivas. Na perspectiva macro, a cadeia produtiva é uma rede de
empresas que estão engajadas em diferentes funções, desde a oferta de produtos
de recursos em nível primário até a produção e entrega final dos produtos ao
consumidor. Pela perspectiva micro, a cadeia produtiva é uma rede de nós que
executam funções como aquisição de matéria prima, fabricação, montagem dos
componentes, montagem do produto final e da entre e distribuição (ZHANG et al.,
2008, p.346).
Outra forma de entender a cadeia produtiva é pela definição do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), que diz que a cadeia
produtiva é:
[...] como a malha de interações sequenciada de atividades e segmentos
produtivos que convergem para a produção de bens e serviços (articulação
para frente e para trás), articulando o fornecimento dos insumos, o
processamento, a distribuição e a comercialização, e mediando a relação do
sistema produtivo com o mercado consumidor. (SEBRAE, 2008, p.9)

Portanto, entende-se a cadeia produtiva como um conjunto de processos
realizados por diversos setores econômicos, interdependentes e interligados por
meio de uma rede complexa, que transformam insumos em produtos que serão
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consumidos pelo cliente final. Tendo em vista que todo esse processo produtivo é
composto por fluxos de matérias, informações e capitais.
Ressalta-se aqui que o conceito de cadeia produtiva pode ser ainda
confundido com outros conceitos como cadeia de valor, cadeia de suprimentos e
cadeias produtivas globais. Silva (2004) explica que embora as cadeias abordem o
mesmo tema, possuem propostas diferentes em suas conceituações. Entendendo a
cadeia de valor o conjunto de processos e atividades de setores econômicos
distintos que constituem uma atividade de valor. Já as cadeias de suprimento
possuem um enfoque no processo logístico de transformação do insumo em produto
final. E as cadeias produtivas globais são cadeias onde os elos existentes são de
âmbito internacional.
Como comentado por Castro et al. (2002), analisar a produção pelo enfoque
de cadeia produtiva permite uma avaliação de cada processo da produção,
apontando o desempenho destes e, dessa forma, facilitando a elaboração de
estratégias e gestão que fomentassem a produção daquele setor industrial.
O enfoque de cadeia produtiva prova sua utilidade, para organizar a análise
e aumentar a compreensão dos complexos macroprocessos de produção e para se
examinar desempenho desses sistemas, determinar gargalos ao desempenho,
oportunidades não exploradas, processos produtivos, gerenciais e tecnológicos.
(CASTRO et al., 2002, p.6). Complementando, Romero e Tejada (2011) afirmam que
essa ideia de visualizar o processo produtivo, pela entrada e saída de informações,
permite mensurar o efeito total, direto e indireto, das indústrias na economia local.
Sendo assim, examina o nível de participação e localização de cada elo na
cadeia, o que “favorece a compreensão da dinâmica dos segmentos econômicos,
numa perspectiva sistêmica relacionada com o desenvolvimento regional.” (SILVA,
2004, p.178).
À medida que o conceito de cadeia produtiva vem sendo aplicado e
desenvolvido, percebe-se que tanto seus conceitos como sua metodologia, incluemse nesse modelo que pode ser aplicado em outras atividades além da indústria,
como o setor de serviço. Porém, quando aplicado para os serviços, o conceito
encontra certas dificuldades devido às características particulares desse setor.
Quando se fala na cadeia de serviços, o sistema se adapta as
singularidades que esse tipo de atividade possui, Garrido (2001, p. 61) afirma que
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“[...] a referida “heterogeneidade” de componentes e produtos traz alguns obstáculos
ao estabelecimento desse modelo, nos moldes convencionais”.
Como aponta Kotler (2006), os serviços possuem quatro características
principais1: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Todas
essas características dificultam a padronização de processos dentro do setor de
serviços, ademais a estas, o modelo de cadeia produtiva é predominantemente
linear e sequencial, não vislumbrando a complexidade das relações existentes na
prestação de serviços, como exemplo a atividade turística.
Zhang et al. (2008) afirmam que o estudo da cadeia produtiva aplicada ao
turismo possui grande potencial para a elaboração de estratégias visando ao
desenvolvimento da atividade. Visto que o turismo é uma atividade complexa e de
muitas relações entre os atores e setores do turismo, “[...] é uma atividade
econômica que interage com 52 outras atividades produtivas da economia,
constituindo, portanto, uma malha ampla e complexa de encadeamento” (SEBRAE,
2009, p. 11). Dessa forma, o estudo da cadeia produtiva permite visualizar de forma
integrada essas relações, seus potenciais e fraquezas.
Partindo para uma definição de cadeia produtiva do turismo, Zhang et al.
(2008) a definem como uma rede de organizações turísticas, envolvidas em
diferentes atividades, variando desde fornecimento de diferentes componentes para
o produto/serviço turístico até a distribuição e marketing do produto turístico final,
envolvendo participantes do setor privado e público.
O IPARDES (2008) destaca que conhecer a cadeia produtiva do turismo
significa não apenas entender o funcionamento de cada atividade que compõe a
atividade turística, mas entender como é essa relação entre os elos e os efeitos das
políticas públicas de turismo no desenvolvimento da atividade. A cadeia produtiva do
turismo, portanto, pode ser entendida como uma malha ampla e complexa de
encadeamentos de diferentes atividades que se articulam para fornecer o produto
turístico.
Zhang et al. (2008) organizam a cadeia produtiva em camadas de
fornecedores. Para os autores, como ilustrado na Figura 1, existem duas camadas, a
1

Kotler (2006) aponta a intangibilidade o fato dos serviços não poder serem provados antes da sua
aquisição. Já a inseparabilidade representa a característica dos serviços precisarem ser consumidos
e produzidos ao mesmo tempo. Kotler (2006) também explica que a variabilidade é o fato dos
serviços dependerem de por quem, onde e quando são fornecidos. Por fim, a perecibilidade diz
respeito aos serviços não poderem ser armazenados e estocados.
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1ª camada de fornecedores que se refere aos prestadores de serviço turístico, aos
intermediários – agências e operadoras turísticas – e o turista. Neste caso, a parte
caracteriza a distribuição e comercialização do produto turístico. Sobre a 2ª camada
de fornecedores, os autores consideram-na uma camada de fornecedores que se
articulam para oferecer o produto turístico.
Como representado na Figura 1, a primeira camada de fornecedores – os
prestadores de serviço – articulam diretamente com as operadoras de turismo, que
funcionam como intermediadoras entre as agências de turismo e prestador de
serviço ou prestador de serviço e turista.
Essa caracterização proposta por Zhang et al.(2008) é de uma cadeia
produtiva do turismo convencional, seguindo os conceitos de cadeia produtiva do
turismo (tourism supply chain – TSC) em que a produção ocorre de forma
sequencial, do insumo à distribuição do produto final. Representando o que é
definido por Castro et al.(2002), em que os atores da cadeia produtiva estão
interconectados pelo fluxo de informação e matérias, no caso, de serviço.

Figura 1 - Cadeia Produtiva do Turismo de um Destino

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2008, p. 353).
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Souza (199-? apud GARRIDO, 2001) reforça que na TSC, o agrupamento de
empresas é apoiado por uma rede de fornecedores de insumos e serviços. Zhang et
al. (2008) agrupa os fornecedores dos prestadores de serviço como a “2ª Camada
de Fornecedores”, como ilustrado na Figura 1. Ventura-Dias (2011) considera esses
fornecedores como “sub-elos da cadeia produtiva”. Ainda para Zhang et al.(2008),
outro ator participante da TSC é o governo local que colabora facilitando a
articulação entre setor público e privado por meio de intervenção política.
O IPARDES (2008) registra que o estudo da cadeia produtiva permite
conhecer as integrações entre esses sub-elos da cadeia produtiva do turismo e
como é a parceria entre eles, de modo a buscar um desenvolvimento sustentável
coletivo e no destino turístico. Ainda, IPARDES (2008) e Zhang et al (2008) apontam
que

uma

parceria

forte

dentro

da

cadeia

produtiva

acarreta

tanto

no

desenvolvimento sustentável da atividade e dos setores como na competitividade
sistêmica.
Como explicado em Teles et al. (2009), a cadeia produtiva do turismo possui
graus de participação da comunidade local, mesmo que de forma indireta. A gestão
sustentável do destino turístico articula que é essencial a participação da
comunidade local na cadeia produtiva do turismo, no planejamento e na gestão da
atividade.
Contudo, integrar a comunidade local à cadeia produtiva do turismo ainda é
um desafio, Teles et al. (2009) comentam que harmonizar os interesses de todos os
atores envolvidos na cadeia é uma tarefa árdua para o gestor, como também
identificar se existem falhas na cadeia produtiva do turismo, uma cadeia complexa e
de várias relações e elos.
Embora os componentes da cadeia produtiva do turismo, [...], tenham uma
presença física no país de destino (presença comercial), uma proporção
considerável da receita do turismo pode não permanecer no país.
(VENTURA-DIAS, 2011, Tradução nossa).

Sendo assim, uma integração frágil entre cadeia produtiva do turismo e
destino pode resultar na não permanência de receitas na localidade. Tanto pelas
deficiências existentes nos atores locais como pelo bloqueio que impede a
participação da comunidade diretamente e indiretamente na atividade turística. Logo,
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como reafirmado por Ventura-Dias (2011), a análise da cadeia produtiva é um
instrumento útil para analisar os encadeamentos da cadeia do turismo.

2.3 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

Como salientado, a cadeia produtiva aplicada ao turismo encontra
dificuldades devido às características do serviço, Mielke-Costa, Gonçalves-Gândara
e Serra (2008) explicam que a atividade turística é complexa por essência, pois
envolve uma série de empresas turísticas (ou não), instituições públicas e não
governamentais. Desse modo, não se pode pensar em uma única cadeia do turismo,
mas sim em diversas cadeias produtivas relacionadas ao turismo, como afirma Silva
(2004). O SEBRAE (2009) reforça esse contexto ao caracterizar o turismo como uma
atividade que interage com diversas atividades econômicas.
Vale-se ressaltar que os estudos da cadeia produtiva do turismo
concentram-se na análise da etapa de distribuição do serviço turístico. Em seu
estudo, Zhang et al. (2008, p. 354) afirmam que a literatura sobre a TSC “tem se
concentrado nos canais de distribuições, em específico, no papel das empresas
intermediadoras, em vez de analisar a cadeia produtiva do turismo como um todo”.
Sendo assim, o presente trabalho busca analisar a perspectiva de interação entre os
elos e seus fornecedores. Entendendo as relações da produção do serviço turístico
antes da sua comercialização.
A cadeia produtiva do turismo pode ser entendida como um conjunto
complexo de atividades e serviços ligados ao turismo. Massari (2005 apud TELES
et. al, 2009) identifica seis elos componentes da cadeia produtiva de um destino:
atrativos, transportes, hospedagem, alimentação, serviço de apoio turístico e
comercialização. Por outro lado, Tapper e Font (2004) consideram além desses seis
elos, o artesanato, a produção de alimentos e as operadoras e agências.
Ainda caracterizando os elos, estes podem ser organizados em grupos. O
SEBRAE (2008) explica que existe uma cadeia principal, que engloba todos os elos
diretamente vinculados ao turismo. Essa cadeia principal se relaciona com outras
duas cadeias, a montante e a jusante.
Na cadeia a montante constam as atividades de patrimônio natural, histórico
e cultural, transporte, construção civil, equipamentos de hotelaria, indústria
moveleira e de confecções, produção e fornecimento de alimentos e
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bebidas, e indústria de toucador. Já a cadeia a jusante utiliza os produtos
turísticos e, principalmente, presta serviços aos turistas, agregando valor à
economia e contemplando o comércio em geral, a cultura e o artesanato, os
serviços terceirizados, as empresas de entretenimento, a publicidade.
(SEBRAE, 2008, p.12)

Desse modo, pode-se entender que a cadeia a montante, como
representado na Figura 2, se refere a todas as atividades e serviços que fornecem e
apoiam as atividades principais da cadeia produtiva. Zhang et al. (2008) interpretam
esse conjunto como a “2ª Camada de Fornecedores”. As atividades que a compõem
podem ser consideradas como sub-elos (VENTURA-DIAS, 2011) ou supridores
(SILVA, 2004).
Em relação à cadeia a jusante, esta é considerada um conjunto de todas as
atividades que utilizam dos produtos gerados na cadeia principal e prestam serviço
diretamente ao turista. É relevante ressaltar que a cadeia jusante, caracterizada pelo
SEBRAE (2008), não pode ser considerada uma intermediadora do produto turístico.
Na Figura 2, pode-se observar que essa cadeia está à parte do processo de
distribuição e comercialização dos produtos da cadeia principal.
Figura 2 - Cadeia principal, a montante e a jusante

Fonte: SEBRAE (2008, p. 13).

Para o IPARDES (2008), analisar a cadeia turística é identificar como se
relacionam os serviços e atrativos de um destino turístico e o efeito das políticas
públicas no desenvolvimento da atividade. Mielke-Costa, Gonçalves-Gândara e
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Serra (2008) apontam que a estruturação da cadeia produtiva também pode ser
considerada um processo de organização oriunda da necessidade de planejar o
envolvimento dos elementos da oferta turística local.
Outra forma de se analisar a estrutura da tourism supply chain (TSC) é pelo
modelo elaborado por Gollub, Hosier e Woo (2004 apud IPARDES, 2008). O modelo
dos autores considera elementos chaves e representativos da oferta turística.
Articulando com esses elos, todas as atividades que suprem, fornecem e auxiliam na
prestação do serviço. IPARDES (2008) aponta que nas extremidades estão os
elementos fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento da cadeia: a
comunidade e o turista.

Figura 3 - Fluxo da Cadeia Produtiva do Turismo

Fonte: GOLLUB, HOSIER, WOO (2004 apud IPARDES, 2008, p.9).

Como ilustrado na Figura 3, percebe-se uma cadeia produtiva que engloba
os elos básicos citados por Massari (2005 apud TELES et. al, 2009) e Tapper e Font
(2004) que compõem uma cadeia produtiva do turismo. E as relações entre as
camadas de fornecedores, supridores e distribuidores caracterizadas nos modelos
de Zhang et al. (2008) e SEBRAE (2008).
Os modelos caracterizam a integração existente entre os elos que vão
além de relações entre empresas, abrangem os trabalhadores e a comunidade local.
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Mielke-Costa, Gonçalves-Gândara e Serra (2008) indicam que faz parte de uma
política de desenvolvimento o

planejamento estratégico

que favoreça

os

encadeamentos entre os atores locais em um processo de cooperação, mesmo que
essa participação se dê de forma indireta. Tasso, Assad e Nascimento (2010)
explicam que a produção local estimula não só os processos de desenvolvimento
sustentável do turismo na região, como também a prática de um modo de produção
voltado à solidariedade, à igualdade e à democracia para seus moradores.
De acordo com o Ministério do Turismo – MTUR (2008, p.29), o turismo é
apresentado como um setor capaz de promover a aceleração econômica e
incremento nas áreas social, cultural e ambiental no destino e nas áreas do entorno.
Tasso, Assad e Nascimento (2010) comentam que o turismo é um dinamizador da
economia local, visto que diversas atividades econômicas se articulam de forma
direta e indireta para compor o serviço turístico. Os modelos de cadeia produtiva do
turismo mostram a complexidade das relações e articulações entre a oferta e atores
da atividade.
Portanto, faz-se necessário ressaltar a importância de desenvolver a
atividade com base do conceito de sustentabilidade, visto que o turismo se articula
com demais setores e seus impactos afetam toda a cadeia produtiva. O MTUR
(2008, p.29) esclarece que atualmente o sucesso da atividade turística é percebido
pela “receita obtida pelo influxo de turistas, a qualidade dos turistas recebidos e os
benefícios sociais e econômicos que a atividade pode gerar” no destino turístico.
Inserido no entendimento de destino indutor, considerado pelo Programa
de Regionalização do Turismo, os benefícios do turismo podem afetar não somente
o local onde a atividade ocorre, mas também os munícipios do entorno que compõe
uma região turística. Dessa forma, pelo mapeamento da cadeia produtiva do turismo
é possível identificar se há uma articulação entre os elos além do território limitado
politicamente, em particular, com atores de munícipios induzidos.
Sendo assim, para análise da dinâmica da cadeia produtiva do turismo, é
considerado um dos municípios elegidos como indutores pelo Programa de
Regionalização do Ministério do Turismo, neste caso, o município de Petrópolis, no
estado do Rio de Janeiro.
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3 O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Localizado na região turística da Serra Verde Imperial no Estado do Rio de
Janeiro, o município de Petrópolis possui uma população estimada de 298.158 2
habitantes distribuídos em 795.799 km² de território, de acordo com Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2017a). A região se destaca pelas
encostas e montanhas que abrigam parte da vegetação da Mata Atlântica. O
município de Petrópolis é constituído por cinco distritos: Petrópolis, Cascatinha,
Itaipava, Pedro do Rio e Posse. O IBGE (2017a) pontua que o setor de serviços é
bem representativo em Petrópolis, sendo ele responsável por 62% do seu Produto
Interno Bruto (PIB).
A área onde se encontra Petrópolis era praticamente desconhecida pelos
colonizadores. Taulois (2017) comenta que com a construção do Caminho Novo, a
região começa a se desenvolver com construções de fazendas e pousos. Em 1830,
D. Pedro I se estabelece da Fazenda do Córrego Seco e é neste momento que
começa o processo de construção da cidade. Reconhecida como destino de
veraneio da família imperial, Petrópolis passa a chamar a atenção da aristocracia da
cidade do Rio de Janeiro, como explica Taulois (2017), que começam a se deslocar
para a cidade e imitar os hábitos do imperador.
Diabert (2010) afirma que a cidade surgiu não apenas como um marco de
turismo, mas como um lugar que se desenvolveu a partir do fluxo de viajantes. Com
a construção das linhas férreas, o acesso a cidade se tornou mais fácil favorecendo
o aumento do fluxo de viajantes e veranistas
O clima serrano, as belezas naturais e a riqueza histórica são fatores que
motivam a visitação à cidade. Caracterizada pela diversidade de atrativos naturais e
culturais unidos a oferta turística de polo de compras e gastronômico, como o Vale
Gourmet em Itaipava.
Outro fator de relevância são os eventos culturais que ocorrem na cidade
anualmente e procuram fortalecer a cultura das famílias imigrantes, que ajudaram a
construir a identidade da cidade. Destacando a Bauernfest – Festival do Colono
Alemão, Semana Italiana e o Bunkai-Sai – Festival de Cultura Japonesa.

2

Fonte: IBGE: Cidades. Disponível em
<http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/3303906#geral>. Acesso em abr. 2017
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3.1 A HISTÓRIA DA CIDADE IMPERIAL

O desenvolvimento da cidade se inicia com a abertura do Caminho Novo da
Estrada Real, facilitando além das viagens até as vilas mineradoras, a ocupação de
várias regiões. Angelo (2011) pontua que por meio das concessões de terras,
sucessões hereditárias e vendas a terceiro Petrópolis foi colonizada, surgindo as
Fazendas do Córrego Seco, Itamarati, Samambaia, Corrêas, Quitandinha, Velasco e
Morro Queimado.
D. Pedro I se mostrou muito encantado com a beleza natural e o clima da
região e, em 1830, adquire a Fazenda do Córrego Seco, tornando ali sua casa de
veraneio. Com a abdicação de D. Pedro I, as terras foram herdadas por D. Pedro II.
Foi D. Pedro II que ordenou uma série de investimentos e transformações na
localidade, como a construção do palácio imperial, que hoje são de grande
importância para o patrimônio histórico-cultural da cidade, como explica Angelo
(2011).
Em 1843, é assinado o Decreto Imperial de 16 de Março, criando a
Povoação – Palácio de Petrópolis, onde determinava a construção do Palácio
Imperial, urbanização de quarteirões e doação de terras a colonos livre. Angelo
(2011) pontua que as intenções do plano eram de povoar e criar uma colônia
agrícola. Contudo, com o solo não era propicio para o plantio, o plano passa a
contemplar mudanças na forma de produção, passando da agrícola para a produção
industrial.
Em 1847, com as obras do palácio finalizadas, a corte imperial passou a
frequentar o palácio durante os verões, sendo que a permanência de D. Pedro II se
estendia por até 5 meses. A partir de 1850, imigrantes oriundos da Alemanha,
Portugal e Itália são incentivados a escolherem Petrópolis para viver e participar do
processo de construção e configuração da cidade. Angelo (2011) levanta que a
primeira estrada de rodagem do país, a estrada União e Indústria, que liga Petrópolis
a Juiz de Fora em Minas Gerais, foi um dos feitos alemãs para a cidade, em 1861.
A construção das linhas férreas, a partir da metade do século XIX, facilitou o
acesso à região. De modo a aumentar o fluxo de visitantes e veranistas,
consequentemente, é nesta época que surgem inúmeros hotéis para hospedar
esses visitantes. Daibert (2010) comenta que é nessa época que surgem os
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primeiros hotéis na região para alojar os veranistas, o autor comenta que Hotel
Inglês e Hotel Beresford já aparecem em relatos de viajantes da década de 1860.
De 1894 a 1903, Petrópolis torna-se temporariamente a capital do estado do
Rio de Janeiro3, o que deu visibilidade a cidade, atraindo não só visitantes durante o
verão como moradores da cidade do Rio, que fugiam da insegurança e do clima.
Daibert (2010) explica que a cidade de Petrópolis surgiu como um lugar que se
desenvolveu a partir do fluxo de viajantes e como destino de veraneio da
aristocracia.
Mesmo com a Proclamação da República, Petrópolis não perdeu a sua
essência e continuou sendo destino de veraneio para os presidentes, desde
Marechal Deodoro até Costa e Silva. Angelo (2011) comenta que mansões e casas
de celebridades que frequentavam a cidade se tornaram pontos turísticos, como as
casas de Santos Dumont, de Rui Barbosa, do Barão do Rio Branco, de Nair de Tefé.
Angelo (2011) ainda observa que no período de 1900 a 1930, ocorreu um
grande crescimento nos setores de produção manufaturada, unido à construção da
estrada Rio - Petrópolis ocasionou um crescimento demográfico e monetário para a
cidade. Fomentando o crescimento econômico, o comércio na região e na expansão
do turismo. Nessa época alguns hotéis foram construídos como o Hotel Quitandinha
e Hotel Bragança. A autora supracitada afirma que é nessa época que se consolida
o polo comercial da Rua Tereza e do Bingen, e o polo comercial em Itaipava.
Diabert (2010) ressalta que um ponto importante para o turismo em
Petrópolis foi à criação do Sindicato de Inciativa de Turismo do Município em 1922.
O Sindicato, de acordo com o autor, tinha por finalidade de promover a prosperidade
e beleza de Petrópolis, como também incentivar e atrair a visitação de turistas e
moradores, prezando pela preservação os atrativos e infraestrutura da cidade.
Contudo, é em 1950 que o poder público passa a se preocupar em organizar
e regular a atividade, como explica o Diabert (2010). Em 1952, foi criado o primeiro
órgão de turismo no município a que era atribuído à propaganda do município,
difusão do turismo, organização de excursões e controle do fluxo de turistas. Em

3

Petrópolis torna-se capital temporário do estado do Rio de Janeiro devido a Revolta Armada. A
Revolta da Armada foi um movimento de rebelião liderado por algumas unidades da Marinha
Brasileira contra o governo de Floriano Peixoto. A batalha se encaminhava para ocorrer na Baía de
Guanabara e, como medida de segurança, para proteger a capital um projeto de lei transferiu-a
temporariamente para Petrópolis.
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1973, o poder público começa a tornar efetivas as ações quanto à organização
turística (DIABERT, 2010).
Em 1998 foi elaborado junto a Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (FIRJAN) o Plano Diretor de Turismo de Petrópolis, chamado de Plano
Imperial. E em 2009, foi elaborada a proposta de revisão do Plano Imperial, de 2010
a 2019. Com objetivos de aumentar a inserção competitiva do produto Petrópolis no
mercado nacional e internacional, adequar à infraestrutura e equipamentos turísticos
e qualificar o mercado local nas atividades que integrem a cadeia produtiva do
turismo.

3.2 TURISMO EM PETRÓPOLIS
De acordo com dados apresentados no Plano Municipal de Cultura 4,
Petrópolis registra uma população flutuante de 1,2 milhão de visitantes por ano e
600 mil turistas, uma frequência de 35 mil pessoas por semana motivadas a visitar a
cidade pelos aspectos naturais e pelo patrimônio histórico-cultural. A atividade
turística corresponde a 5,5% do PIB Municipal e emprega cerca de 8.500 pessoas,
gerando em torno uma receita anual de R$ 200 milhões para Petrópolis, como
explicitado no Plano Municipal de Cultura (2010).
A cidade se destaca por atrativos culturais, como o Museu Casa de Santos
Dumont, Museu Imperial, Palácio de Cristal, Catedral de São Pedro de Alcântara, e
por atrativos naturais, como o Parque Cremerie e Parque Municipal de Petrópolis.
Além disso, o município está inserido no roteiro da Estrada Real 5 – Caminho Novo.
Ademais, se sobressai pelos eventos anuais que atraem grande fluxo
turístico para a cidade, como exemplo o Bauernfest – Festa do Colono Alemão,
Bunka-Sai – Festival de Cultura Japonesa e Serra Serata – a Festa Italiana de
Petrópolis. Em 2015, de acordo com a Prefeitura da cidade, o Bauernfest recebeu
mais de 250 mil pessoas, movimentando cerca de 33 milhões da econômica local6.
A FGV (2010) aponta no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável – PDITS Polo Serra, que Petrópolis é uma cidade com maior nível de
4

Plano Municipal de Cultura: 2010 a 2020.
De acordo com o Instituto Estrada Real, é a maior rota turística do Brasil, com 1.630 km de
extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Disponível em <
http://www.institutoestradareal.com.br/estradareal>. Acesso em: abr. 2017.
6
Disponível em < http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias-2/item/3560bauernfest-atraiu-mais-de-250-mil-pessoas.html>. Acesso em abr. 2017.
5

34

desenvolvimento do produto turístico no subpolo turístico da Serra Verde e para o
Programa de Regionalização do Turismo, um destino indutor do turismo regional. De
acordo com o Ministério do Turismo (2008, p.18) os destinos indutores de
desenvolvimento turístico “são aqueles que possuem infraestrutura básica e turística
e atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo receptor e distribuidor de
fluxos turísticos”. Portanto, a cidade é considerada como um destino que induz o
desenvolvimento do turismo em demais cidades da região.
Petrópolis é organizada em cinco distritos, em que cada um possui
características e atividades econômicas que se destacam, para entendê-los utilizouse do Caderno Pedagógico7 escrito por Winter (2016). O Distrito de Petrópolis é o
mais populoso e possuí área de 143 km². Concentra maior parte do comércio,
indústrias e da atividade turística, já que abriga o Centro Histórico, os atrativos
histórico-culturais e é palco de grande parte dos eventos da cidade. Já o Distrito de
Cascatinha é o maior do município, com área de 274 km² e o segundo mais
populoso. As principais atividades econômicas desenvolvidas na área são a
comercial, agroindústria e turística, sendo este último fortemente ligado ao turismo
de aventura.
O Distrito de Itaipava possui área de 121 km², sendo um dos distritos mais
conhecidos de Petrópolis pela concentração de pousadas e restaurantes – que
compõem o Vale Gourmet. Também com potencial turístico, o distrito abriga o
famoso Castelo do Barão de Itaipava, espaço para eventos e produção de filmes e
novelas, e o Parque Municipal de Petrópolis. Além do mais, é em Itaipava que se
localiza o Hortomercado Municipal José Carneiro Dias, também conhecido como
Horto Municipal de Petrópolis, onde os agricultores locais podem comercializar seus
produtos.
Pedro do Rio é o segundo maior distrito de Petrópolis, com área de 210 km²
e localizado a 27 km do Centro Histórico. Possui como principal atividade econômica
a agropecuária, sendo o bairro do Taquaril onde há concentração de lavouras e
produtores rurais, e sedia a Cervejaria Itaipava, do Grupo Petrópolis.
O Distrito de Posse, com área de 63 km², está localizado a 46 km do Centro
Histórico. Sua economia gira em torno do ecoturismo e da produção orgânica de

7

Elaborado pela Secretaria de Educação de Petrópolis dentro dos parâmetros da Proposta Curricular
Nacional.
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hortifrutigranjeiros, sendo o bairro do Brejal a região com maior quantidade de
pequenos produtores em Petrópolis.
Logo, pode-se perceber que na maioria dos distritos de Petrópolis, o turismo
está presente como uma das atividades econômicas. Ressalta-se que o turismo é
percebido como uma atividade capaz de beneficiar um destino desde que gerido de
forma sustentável, como explica o MTUR (2008). Dessa forma, para a atividade se
desenvolver de forma sustentável em uma localidade é essencial que haja uma
parceria e articulação entre os atores sociais do turismo (MTUR, 2008; TASSO;
ASSAD; NASCIMENTO, 2010).
Desta forma, esta articulação pode ser também uma alternativa para incluir a
comunidade local na cadeia produtiva do turismo, como indicam Tasso, Assad e
Nascimento (2010), em outras palavras, envolveria de maneira direta e indireta um
maior número de atores na atividade. Isto é indicado pelo fato o turismo envolver
diversas atividades e ser um dinamizador da economia local, pois além de gerar
empregos, demanda de uma série de produtos e serviços associados a comunidade
(TASSO; ASSAD; NASCIMENTO, 2010).

3.3 CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE PETRÓPOLIS

Silva (2004) aponta que uma cadeia produtiva do turismo pode ser entendida
como um conjunto complexo de atividades e serviços turísticos. Sendo o turismo
uma atividade que articula com outros setores econômicos, a análise da cadeia
produtiva do turismo não se restringe apenas ao turismo, mas a diversas cadeias
produtivas (SILVA, 2004, p. 356).
Portanto, a cadeia produtiva do turismo influencia direta e indiretamente
diversos encadeamentos produtivos que integram o destino e/ ou a região turística,
como explica Silva (2004). Inseridos na cadeia turística, elos como hospedagem,
alimentação e bebidas (A&B), atrativos e serviços de apoio estão mais ligados à
localidade, como indicam Teles et al. (2009), dessa forma, compõem-se de atores
locais.
Tasso, Assad e Nascimento (2010) comentam que uma cadeia produtiva do
turismo focada na promoção e adequação de produtos locais pode estimular um
processo de desenvolvimento sustentável. Os autores assinalam que meios de
hospedagem, bares e restaurantes podem acabar utilizando tanto de produtos locais
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quanto de importados de outras áreas, o que influencia esta escolha é se a
comunidade está orientada a oferecer produtos que se adequem as necessidades
desses empresários (TASSO; ASSAD; NASCIMENTO, 2010).
Tasso, Assad e Nascimento (2010) apontam que a adequação dos produtos
e serviços locais inserem a comunidade na cadeia produtiva do turismo, sendo um
dos desafios mais expressivos para que a atividade turística se desenvolva de modo
sustentável, envolvendo socialmente os moradores na atividade de forma a manter
um desenvolvimento e crescimento econômico sustentável.
Outra maneira de envolver a comunidade é por meio da produção associada
ao turismo. De acordo com o MTUR (2011), pode ser definida como qualquer
produção artesanal que possui atributos naturais e culturais de uma determinada
localidade. Assim, produtos considerados associados ao turismo integram a
economia local, diversificam a oferta turística e ilustram a identidade de uma
determinada região (MTUR, 2011, p. 13). O artesanato, por exemplo, é um produto
que pode ser associado ao turismo, como explica o MTUR (2011).

Tabela 1 - Quantitativo de serviços por distrito
Hospedagem

Alimentos e Bebidas

Artesanato

Petrópolis

48

163

17

Cascatinha

24

22

34

Itaipava

29

68

25

Pedro do Rio

7

6

5

Posse

3

2

1

TOTAL

111

261

82

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Dessa forma, consideram-se as atividades de hospedagem, alimentos e
bebidas e artesanato para o presente estudo, visto que essas possuem potencial
para envolver produtos e serviços locais na cadeia produtiva do turismo e,
consequentemente, estimular o desenvolvimento sustentável. Utilizando dados da
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Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis 8 é possível verificar na Tabela 1 o
quantitativo dos serviços estudados e entender como se organizam esses três
serviços turísticos no município.
Figura 4 - Mapeamento dos serviços em Petrópolis

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Como ilustrado na Figura 4, os serviços de alimentação e hotelaria se
concentram ao longo da estrada e nos distritos de Petrópolis, Cascatinha e Itaipava,
em que possuem o turismo como atividade econômica. Também é observado que
Posse e Pedro do Rio não concentram de forma significante nenhuma das
atividades, pois as atividades econômicas que se destacam são voltadas para a
produção agrícola e de hortifrutigranjeiros.

3.2.1 Serviço de hospedagem

De acordo com a Cartilha de orientação básica a cerca da classificação de
meios de hospedagem, elaborada pelo Ministério do Turismo (2010, p. 8), meio de
hospedagem é qualquer “empreendimento ou estabelecimento destinado a prestar
serviço de alojamento temporário, ofertado em unidades de uso exclusivo do
8

Dados foram concedidos pela Fundação de Cultura e Turismo em Petrópolis, referentes ao ano de
2016.
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hóspede”. Portanto, os meios de hospedagem são atividades que se destinam ao
alojamento temporário do turista.
Ainda para o MTUR (2010), os meios de hospedagem podem ser
classificados em categorias de acordo com suas práticas de mercado e expectativas
dos turistas, sendo essas categorias: Hotel; pousada; hostel; resort; hotel fazenda;
flat; e cama e café. Além disso, os meios de hospedagem podem ser classificados
em estrelas pelo Sistema Brasileiro de Classificação (SBClass), sendo adesão
voluntária das hospedagens.
De acordo com dados fornecidos pela Fundação de Cultura e Turismo em
2016, Petrópolis possui um total de 111 meios de hospedagem, sendo distribuídos
nas sete categorias de hospedagem definidas pelo Ministério do Turismo. Como
observado na Tabela 2, há uma concentração de pousadas e hotéis em Petrópolis,
Itaipava e Cascatinha, respectivamente.

Tabela 2 - Categoria de Hospedagem x Distrito
Petrópolis

Cascatinha

Itaipava

Pedro do Rio

Posse

TOTAL

Hotel

20

4

6

2

1

33

Pousada

25

18

18

4

2

67

Hostel

2

2

1

0

0

5

Resort

1

0

2

0

0

3

Hotel Fazenda

0

0

0

1

0

1

Flat/ Apart-Hotel

0

0

1

0

0

1

Cama e Café

0

0

1

0

0

1

48

24

29

7

3

111

TOTAL

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Por ter o Centro Histórico em seu território e ser palco dos eventos da
cidade, o distrito de Petrópolis concentra 43% do total de meios de hospedagem do
município. Pedro do Rio e Posse, por serem distritos cuja economia está ligada à
agroindústria, possuem a menor porcentagem de concentração de hospedagens.
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Figura 5 - Mapa dos meios de hospedagem

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Na Figura 5 é ilustrada a concentração de meios de hospedagem ao longo
do município de Petrópolis. Sendo possível visualizar a concentração desse tipo de
serviço nos distritos de Petrópolis, Cascatinha e Itaipava. Ressalta-se que a
concentração maior é ao redor do Centro histórico e nas proximidades das rodovias.

3.2.2 Serviço de alimentos e bebidas

Para o caderno de Serviço de Alimentação dos Estudos da Competitividade
do Turismo Brasileiro9 (2007), atividade de A&B é interdependente dos demais
setores econômicos e envolve desde o turista até a comunidade local. Com objetivo
de entender este setor, faz-se necessário ter em mente sua particularidade e o fato
de que não é somente um estabelecimento turístico, mas possui a possibilidade de
também atender o turista.
Desse fato, consideram-se estabelecimentos de A&B levantados pela
Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis, compreendendo que esta selecionou
aqueles com potencial e que atendem o turista. Para uma melhor compreensão e

9

Elaborado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
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análise dos dados, utiliza-se da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
dos tipos de atividades de alimentação (Anexo A) para o estudo.
O município Petrópolis possui 261 estabelecimentos de A&B, que foram
distribuídos em três categorias, tendo sido suas nomeações sintetizadas:
Restaurantes e similares; Estabelecimentos de bebidas e Lanchonetes e similares.
Ressalta-se o entendimento das categorias escolhidas para entendimento do
trabalho, considerando o exposto pela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas10.
A categoria “Restaurantes e similares”, de acordo com o IBGE (2017),
compreende as atividades com objetivos de vender e servir refeições preparadas,
com ou sem bebidas ao público geral. Ainda para este órgão, “Estabelecimentos de
bebidas” englobam atividades de servir bebidas alcoólicas, com ou sem
entretenimento. Já o grupo “Lanchonetes e similares” representam os serviços de
alimentação para consumo local, com venda ou não de bebidas, e que não oferecem
serviço completo (IBGE, 2017).
Caracterizando o serviço de alimentos e bebidas no município, a categoria
de maior destaque foi “Restaurantes e similares”, sendo encontrado em maior
número em todos os distritos. Embora, os distritos que mais concentram esse grupo
sejam Petrópolis e Itaipava, como elencado na Tabela 3.

Tabela 3 - Categoria de Alimentação x Distrito
Petrópolis

Cascatinha

Itaipava

Pedro do Rio

Posse

TOTAL

Restaurantes e
similares

131

21

60

6

2

220

Estabelecimentos
de bebidas

14

0

4

0

0

18

Lanchonetes e
similares

18

1

4

0

0

23

TOTAL

163

22

68

6

2

261

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Considerando a organização do serviço de alimentação ao longo do território
do município de Petrópolis, é possível observar, pela Figura 6, a concentração dos

10

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. 2017. Disponível em: <http://concla.ibge.gov.br/>. Acesso em: 02 abr. 2017.
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estabelecimentos de A&B nos distritos de Petrópolis e Itaipava, onde uma das
principais atividades é o turismo. Comparando com o que foi analisado nos meios de
hospedagem, ainda se verifica a concentração ao longo das principais rodovias e no
entorno do centro histórico.
Figura 6 - Mapa dos serviços de alimentação

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Outro ponto que pode ser observado na Figura 6 é a concentração desse
serviço em Itaipava, onde se localiza o Vale Gourmet, região que reúne os
restaurantes mais prestigiados do município de Petrópolis.

3.2.3 Serviço de artesanato

O artesanato é um dos exemplos de produtos que podem ser associados ao
turismo, como explica o MTUR (2011), conceituando-o como produtos associados
ao turismo como qualquer “produção artesanal que detenha de atributos naturais e/
ou culturais de uma determinada localidade e que agrega valor ao produto turístico”
(MTUR, 2011, p.13). Dessa forma, o artesanato pode ser visto como uma atividade
turística que integre a economia local.
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Considerando o conceito do Conselho Mundial do Artesanato (apud
MASCÊNE, 2010, p. 12), artesanato é “toda atividade produtiva que resulte em
objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com auxílio de utensílios e
ferramentas, com habilidade, criatividade e qualidade”. Portanto, é considerado na
cadeia produtiva do artesanato, todo o processo de produção, confecção e
distribuição do produto artesanato ao turista.
Para o trabalho em questão, utiliza-se a classificação de Mascêne (2010)
para tipos de organização do trabalho artesanal, considerando três categorias:
Artesão11, Associação de Artesãos12 e Empresa artesanal13.
Pelos dados obtidos junto a Fundação de Cultura e Turismo, o serviço de
artesanato está concentrado em Cascatinha e Itaipava, como apresentado na
Tabela 4. Segundo os dados da Fundação, existe um total de 34 estabelecimentos
estão concentrados no distrito de Cascatinha, que possuí circuitos turísticos que
fomentam a visita a ateliês e acesso ao comércio de artesanato local, como o
circuito Araras Videiras. Ressalta-se que oito dos 90 serviços de artesanato não
possuem endereço.
Tabela 4 - Serviço de Artesanato x Distrito
Petrópolis

Cascatinha

Itaipava

Pedro do Rio

Posse

TOTAL

Artesão

9

28

20

5

1

63

Associação

6

2

0

0

0

8

Empresa artesanal

2

4

5

0

0

11

TOTAL

17

34

25

5

1

82

Fonte: Elaboração própria, 2017.

No município, a maioria do serviço de artesanato está concentrada com os
Artesãos, como pode ser observado na Tabela 4, estão em grande número em
Cascatinha e Itaipava, respectivamente. Podendo considerar como justificativa, o
fato de que ambos os distritos estão ligados ao comércio, o que pode favorecer o
artesão.
11

É aquele detentor de conhecimento técnico sobre os materiais, as ferramentas e os processos de
sua especialidade. (Mascêne, 2010, p.17)
12
Instituição de direito privado, constituída com objetivo de defender e zelar pelos interesses de seus
associados. (Mascêne, 2010, p.18)
13
São núcleos de produção que evoluíram para a forma de micro empresas, que buscam
comercializar o produto artesanato. (Mascêne, 2010, p.17)
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Figura 7 - Mapa do serviço de artesanato

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Representado na Figura 7, o serviço de artesanato está bem próximo de
regiões que possuem meios de hospedagem e serviços de alimentação. Como
justificado anteriormente, os demais serviços prestados na localidade podem
incentivar o desenvolvimento da atividade no seu entorno, como o turismo no caso
do circuito Araras Videiras. O baixo quantitativo de artesãos em Petrópolis, distrito
que concentra maior parte do comércio da região, é algo que pode ser questionado.
Com base na análise dos serviços selecionados, nota-se como estes se
organizam no território do município. Contudo, esse reconhecimento preliminar
apenas expressa os elos principais da cadeia produtiva do turismo e não sua relação
com os demais atores sociais. Entende-se que o encadeamento e parceria entre os
atores locais na cadeia produtiva do turismo é um fator essencial para o
desenvolvimento sustentável da atividade (TASSO, ASSAD, NASCIMENTO, 2010;
MIELKE-COSTA, GONÇALVES-GÂNDARA, SERRA, 2008; MTUR, 2008)
Portanto, busca-se pela aplicação de formulários com gestores e gerentes
dos serviços elencados, entender como esses elos se articulam com o destino
turístico e se existe a participação da comunidade local na cadeia produtiva do
turismo de forma direta ou indireta.
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4 DINÂMICA E INTEGRAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

De acordo com Fratucci (2008), Irving et al. (2005) e o MTur (2008), a
atividade

turística

é

observada

como

uma

estratégia

para

alcançar

o

desenvolvimento socioambiental e o crescimento econômico local (TOMAZZONI,
2009; UNEP, WTO, 2005). Ademais, Petrocchi (2009) explica que o turismo pode
influenciar economicamente diversas atividades que estão ligadas direta e
indiretamente a ele, devido o seu efeito multiplicador.
Contudo, Coriolano (2012) comenta que para maximizar os resultados
positivos, a atividade turística precisa ser planejada de forma sustentável.
Ponderando que o turismo dialoga com vários setores da econômica – devido o seu
efeito multiplicador – o desenvolvimento sustentável requer que sejam considerados
os interesses e as relações existentes entre os atores sociais, como pontuam Mtur
(2008) e Tasso, Assad e Nascimento (2010).
Silva (2004) revela que essas relações caracterizam-se pelo encadeamento
das atividades econômicas antes, durante e depois da prestação do serviço turístico,
o que configura uma cadeia produtiva (TOMAZZONI, 2009). O IPARDES (2008) e
Zhang et al. (2008) afirmam que devido à dinâmica das relações que ocorrem no
turismo, a atividade precisa ser analisada por uma perspectiva integrada e o enfoque
sistêmico da cadeia produtiva é “uma importante ferramenta para o diagnóstico e a
formulação de estratégias de competitividade” (IPARDES, 2008, p. 8).
O IPARDES (2008) ressalta que a analise da cadeia produtiva do turismo
permite identificar como se dá a dinâmica das relações entre os elos da cadeia
turística, e também verificar “se a visão de desenvolvimento está assentada na
parceria entre esses atores” (IPARDES, 2008, p. 9). Portanto, é possível entender se
existe um grau de inserção do sistema produtiva local na cadeia produtiva do
turismo e, consequentemente, se o turismo está se desenvolvendo de forma
sustentável. Visto que um dos princípios da sustentabilidade esta associada à
participação efetiva da comunidade, envolvendo a qualidade de vida, crescimento
econômico e preservação ambiental (IRVING et al., 2005; IPARDES, 2008).
Em vista disso, a análise da cadeia produtiva do turismo permite entender
como se dá as relações entre os elos e, consequentemente, como está inserida a
comunidade local na produção do serviço turístico, seja de forma direta ou indireta.
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Ademais, permite também identificar o potencial de retenção e vazamento da receita
gerada pelo turismo, como aponta Ventura-Dias (2011), mesmo que os
componentes da cadeia produtiva do turismo estejam fisicamente no destino, uma
porção da receita pode acabar vazando devido o pagamento de fornecedores
externos, marcas e franquias.
Logo, o presente trabalho busca entender como se dá a dinâmica da cadeia
produtiva de Petrópolis, objetivando compreender o grau de encadeamento do
turismo da região com a comunidade receptora e os municípios induzidos pelo
turismo de Petrópolis. Esta pesquisa é classificada como quantitativa e descritiva,
uma vez que tem como objetivo a quantificação da cadeia produtiva do turismo no
município de Petrópolis, além de avaliar e analisar o seu grau de integração.

4.1 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

Para a consolidação da parte teórica deste trabalho utilizou-se de fontes
secundárias para entender, a luz da literatura sobre tema, os principais conceitos e a
composição da cadeia produtiva do turismo. Ademais, também com estas
informações, foi possível compreender como se organizavam os serviços de
hospedagem, alimentação e artesanato no município de Petrópolis.
A segunda etapa deste trabalho é caracterizada pela realização de uma
pesquisa de campo com os prestadores de serviços elencados, a fim de entender
como funciona a dinâmica das relações da cadeia produtiva do turismo em
Petrópolis. Para isso, foi necessário definir a amostra, considerando os dados
fornecidos pela Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis sobre os serviços de
hospedagem, alimentação e artesanato. Levando em conta que esta pesquisa era
um pré-teste para o projeto de Cadeia Produtiva do Turismo, conduzido pelo
Observatório de Turismo da Universidade Federal Fluminense e estudantes,
considerou-se 20% dos serviços em nos distritos de contemplados para a amostra
final, como apresentado na Tabela 5.
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Tabela 5 - Amostra da pesquisa
Serviço

Amostra

Hospedagem

14

Alimentos e Bebidas

46

Artesanato

8

Fonte: Elaboração própria, 2017.

A realização da pesquisa in loco ocorreu no dia 23 de junho de 2017 e foi
aplicada com ajuda de nove pesquisadores voluntários, bolsistas do Observatório de
Turismo do curso de turismo. A pesquisa foi concentrada em Itaipava e Petrópolis
devido à relevância desses distritos para o turismo da cidade, tal como, por
concentrarem a maioria dos serviços chaves. Contudo, ressalta-se a necessidade da
aplicação de uma pesquisa abrangente que contemple todo o município 14.
O formulário aplicado foi elaborado utilizando como referências a pesquisa
do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo e o questionário da tese de
doutorado “Turismo, Crescimento e Desenvolvimento: uma análise urbano-regional
baseada em cluster” de Jorge Antônio Santos Silva (2004). O formulário está divido
em um campo de identificação e quatro etapas essenciais para a caracterização da
cadeia produtiva do turismo.
A primeira é nomeada de “Características do Empreendimento” propõe
caracterizar o estabelecimento e do dono do mesmo, busca-se entender sua
dimensão, localidade de origem do empreendedor e identificação do serviço. A
segunda etapa propõe caracterizar o serviço oferecido no estabelecimento
(hospedagem, alimentação e artesanato). Devido às singularidades de cada serviço,
é definida a subdivisão dessa categoria para que pudesse contemplar os três
serviços

sem

descaracterizá-los.

As

variáveis

utilizadas

foram

forma

de

administração do serviço, classificação do serviço, classificação legal e capacidade
total.
A terceira etapa, nomeada de “Características dos Empregados”, busca
mapear a procedências dos empregados fixos e temporários, se houver, do
estabelecimento. Silva (2004) e o MTUR (2008) comentam que o turismo pode gerar

14

Vale ressaltar que o projeto de Cadeia Produtiva do Turismo nos municípios indutores no estado do
Rio de Janeiro, conduzido pelo Observatório de Turismo da Universidade Federal Fluminense – UFF
pretende aplicar, futuramente, a pesquisa em todo o município de Petrópolis.
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empregos direto e indireto e distribuição de renda, portanto, entender quem essas
atividades empregam permite identificar se há participação da comunidade local
nesses setores.
A última etapa, considerada como “Mapeamento do Produto e Serviço”, tem
como objetivo identificar os três produtos mais adquiridos pelos estabelecimentos e
o mapear sua procedência. Dessa forma, pretende-se identificar também como se
articula os serviços com seus fornecedores e se há, neste caso, envolvimento de
fornecedores locais. Ademais, busca-se compreender as dificuldades encontradas
no relacionamento entre os prestadores de serviço e seus fornecedores,
considerando as variáveis elencadas no estudo de Tasso, Assad e Nascimento
(2010): ausência de demanda por produtos locais; desqualificação dos fornecedores;
falta de estímulos governamentais etc.
Nas duas últimas etapas questiona-se a origem dos trabalhadores e insumos
a fim de identificar o grau de integração dos serviços com os atores locais. Para
isso, ponderou sobre cinco categorias de origem: Petrópolis; Municípios da região;
Estado; Outros estados; Estrangeiro. Para melhor compreensão, considerou como
municípios da região, aqueles que fazem limite com Petrópolis, sendo eles: Magé;
Duque de Caxias; Miguel Pereira; Paty do Alferes; Paraíba do Sul; São José do Vale
do Rio Preto; Teresópolis; Areal; e Guapimirim.
Considerando a estruturação do formulário, a pesquisa requisitava que o
mesmo fosse aplicado junto a gestores dos estabelecimentos selecionados. Após a
realização da pesquisa, percebeu-se que os estabelecimentos de hospedagem e
artesanato estavam localizados de forma dispersa ao longo dos distritos
contemplados. Logo, este foi um dos fatores que dificultaram o alcance da amostra
definida inicialmente.
Tabela 6 - Formulários de pesquisa aplicados
Serviço

Formulários preenchidos

Formulários válidos

Hospedagem

12

11

Alimentos e Bebidas

48

44

Artesanato

7

6

Fonte: Elaboração própria, 2017.
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Dos formulários preenchidos, foram desconsiderados aqueles que se
encontravam incompletos, para não interferir na análise dos dados. Como
apresentado na Tabela 6, o quantitativo de formulários válidos não foi muito distante
do total de preenchidos. Sendo assim, considerou-se a consolidação dos dados
levantados nos formulários válidos para entender a dinâmica das relações da cadeia
produtiva do turismo em Petrópolis.

4.2 ANALISANDO A DINÂMICA DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

A aplicação da pesquisa ocorreu nos distritos de Itaipava e Petrópolis,
devido à concentração dos serviços de hospedagem, alimentação e artesanato no
território. Em um primeiro momento, pode-se notar a existência de um agrupamento
dos serviços de alimentação e bebidas em muitas ruas da cidade. O que difere do
serviço de hospedagem, em que os hotéis e pousadas não estão localizados
próximos e, em alguns casos, nem em uma mesma rua.
Entendendo que cada serviço possui suas próprias particularidades e sua
própria cadeia produtiva, como explica Silva (2004), busca-se nesta etapa de análise
considerar essas características. Portanto, pretende-se analisar de forma separada
cada serviço a fim de entender sua dinâmica em sua própria cadeia de produção. Ao
final, objetiva-se consolidar as cadeias em uma só: a cadeia turística.

4.2.1 Serviço de Hospedagem

Foram levantados 11 estabelecimentos de hospedagem na cidade de
Petrópolis, dentre esses foram entrevistado gerentes de hotéis (05), pousadas (5) e
hostel (01). As hospedagens em sua maioria eram administradas por moradores
locais, notou-se que apenas 03 dos estabelecimentos eram gerenciados por
profissionais de fora da cidade.
Caracterizando os meios de hospedagem levantados, a maioria se declarava
como pequena ou média empresa e não possuía restaurante próprio, contando
apenas dois estabelecimentos que forneciam este serviço. Ademais, todas as
hospedarias foram consideradas como de pequeno porte, por terem como
capacidade de ocupação até 50 unidades habitacionais (UHs). Devido ao porte dos
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estabelecimentos, obteve-se uma média de 16 funcionários por meio de
hospedagem.
Este serviço é essencial não apenas para a permanência do turista na
localidade, mas também é capaz de gerar empregos para a localidade. O que se
percebeu foi que os meios de hospedagens entrevistados aproveitam da mão de
obra local. Como ilustrado no Gráfico 1, 94,5% dos empregados dos serviços são
moradores de Petrópolis. Apesar disso, segundo as informações coletadas na
pesquisa, alguns gestores indicaram a falta de profissionais qualificados como um
problema no município.
Gráfico 1 - Origem da mão de obra fixa nos meios de hospedagem
Mão de obra fixa de Hospedagem
5,5%
Petrópolis

Municípios da região
Estado
Outros Estados
94,5%

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Ainda analisando a dinâmica da relação entre o serviço e a comunidade
receptora, além de considerar a geração de empregos, buscou-se identificar se
estes estabelecimentos utilizam de insumos produzidos em Petrópolis. Foram
pesquisados os inputs que são comprados com maior frequência pelos
estabelecimentos hoteleiros, sendo definidos os seguintes insumos: Roupa de cama,
Alimentos e bebidas e Itens de limpeza.
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Gráfico 2 - Origem dos insumos dos meios de hospedagem
Origem dos insumos de Hospedagem
100%

90,0%
75,0%

80%
60%

47,3%

40%
25,5%

27,3%

22,5%

20%
1,7%

8,3%
0,8%

1,7%

0%
Roupa de cama
Petrópolis

Alimentos e Bebidas

Municípios da região

Estado

Itens de Limpeza

Outros Estados

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Levantando a origem dessas três categorias de inputs, inferiu-se que,
majoritariamente, esses materiais são adquiridos em Petrópolis. Como apresentado
no Gráfico 2, as roupas de cama também são compradas no estado do Rio de
Janeiro (25,5%) e em demais estados próximos (27,3%), como São Paulo. Por outro
lado, tanto os alimentos e bebidas quanto os itens de limpeza possuem uma taxa
mínima de materiais obtidos nos municípios da região.
O que se percebe é uma cadeia produtiva da hotelaria bem consolidada com
a inserção de produtos e trabalhadores locais. Embora existam baixa taxa de
vazamento dos recursos dos gastos pelos turistas, ela é justificada pelos
entrevistados pela diferença de preços de alguns insumos na cidade em relação a
outros locais fora de Petrópolis.

4.2.2 Serviço de Alimentos e Bebidas

O serviço de alimentos e bebidas em Petrópolis, como descrito, estava
localizado de forma aglomerada, muito próximo uns dos outros. Dessa forma, foi
possível ter um número considerável de estabelecimentos entrevistados. Foram
levantadas informações de 44 estabelecimentos de serviços de alimentos e bebidas,
sendo distribuídos nas categorias de Restaurantes e similares (24), Alimentação
sem serviço (14) e Bares e serviços de bebidas (06). Ao caracterizar os
empreendedores dos serviços de alimentação, 79% são moradores de Petrópolis.
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Dentre os levantados, 26 se declaravam como microempresas e 13 como
pequenas empresas. Ademais, 22 estabelecimentos funcionam há no máximo cinco
anos, o que pode justificar o grande quantitativo de microempresas na região.
Considerando o quantitativo de pequenos empreendimentos, os estabelecimentos
levantados possuem em média 10 funcionários por restaurante.
Gráfico 3 - Origem da mão de obra fixa no serviço de alimentação
Mão de obra fixa de serviço de alimentação
0,7%

0,5%

Petrópolis
Municípios da região
Estado
Outros Estados
98,7%

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Como representado no Gráfico 3, a origem dos trabalhadores fixos nos
serviços de alimentos e bebidas são majoritariamente moradores de Petrópolis.
Sendo menos de 1% do estado do Rio de Janeiro e de outros municípios da região
serrana. Os resultados são muito similares aos encontrados na análise dos meios de
hospedagem, ou seja, os restaurantes geram empregos para os trabalhadores
locais.
Para análise da dinâmica das relações entre o serviço e os fornecedores de
insumos, utilizou-se de três categorias de inputs que podem ser comprados com
frequência, sendo eles: alimentos, bebidas e produtos de limpeza.
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Gráfico 4 - Origem dos insumos do serviço de alimentos e bebidas
Origem dos insumos de serviço de alimentação
100%

86,1%

80%

69,6%
53,9%

60%

34,8%

40%

22,9%
20%

4,5%

5,5%

1,3%

0,8%

5,4% 1,3%

12,3%
1,6%

0%
Alimentos
Petrópolis

Bebidas

Municípios da região

Estado

Itens de Limpeza
Outros Estados

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria, 2017.

O

Gráfico

4

representa

a

origem

dos

insumos

utilizados

nos

estabelecimentos de alimentos e bebidas. Os alimentos são adquiridos com
fornecedores de Petrópolis (53,9%) e do estado do Rio de Janeiro (34,8%). Um fator
levantado pelos entrevistados foi a ausência de um fornecedor de carnes que atenda
suas necessidades, por isso, muitos acabam recorrendo a capital em busca desse
insumo.
Em relação às bebidas, a pesquisa apontou que muitos gestores preferem
obter esse produto na própria cidade (69,6%). Algumas bebidas, como bebidas
alcoólicas e refrigerantes são obtidas diretamente na fábrica da AmBev 15, localizada
em Petrópolis. Tal como os insumos alimentícios, os gestores acabam recorrendo ao
estado do Rio de Janeiro (22,9%) para obter as demais bebidas que não encontram
na região.
Os itens de limpeza, de acordo com os gestores entrevistados, são obtidos
na cidade de Petrópolis (86,1%), sendo uma pequena parcela (12,3%) comprada na
capital. Esse resultado é muito semelhante ao serviço dos meios de hospedagem,
observando a facilidade de se encontrar fornecedores desse produto na região.
Observa-se ao longo da análise que ambos os serviços possuem uma
cadeia produtiva que integra a comunidade receptora, seja como trabalhadores fixos
ou fornecedores de insumo, o que contribui para um desenvolvimento sustentável
visto que, o crescimento da renda gerada pelo turismo é distribuída na própria
cidade, gerando desenvolvimento local..
15

Companhia de Bebidas das Américas.
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4.2.3 Serviço de Artesanato

Caracterizando o serviço de artesanato, a maioria dos entrevistados
declarou seu estabelecimento como uma microempresa e funcionando há menos de
cinco anos. Dos respondentes da pesquisa, 4 eram moradores de Petrópolis e os
demais de municípios da região. Ademais, além de proprietário, todos eram
artesãos, ou seja, produziam o que vendiam.
Dos estabelecimentos entrevistados, a média de mão de obra fixa era de
dois funcionários por empresa. O que se percebeu ao longo da aplicação da
pesquisa foi que, normalmente, a microempresa era composta pelo artesão e um
auxiliar. Dentre esses, como apresentado no Gráfico 5, 86,7% são residentes de
Petrópolis, enquanto que 13,3% dos funcionários são de municípios da região.
Gráfico 5 - Origem da mão de obra fixa no serviço de artesanato
Mão de obra fixa do serviço de artesanato

13,3%
Petrópolis
Municípios da região
Estado
Outros Estados
86,7%

Estrangeiro

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Embora utilize de mão de obra fixa, a média de empregados contratos nesse
setor é baixo, o que caracteriza uma cadeia produtiva que integra em pequena
escala os trabalhadores locais. Buscando entender sua dinâmica com os
fornecedores locais, os entrevistados foram questionados a cerca da origem dos
insumos do principal material comercializado: o artesanato.
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Gráfico 6 - Origem dos insumos no serviço de artesanato
Origem dos insumos do serviço de artesanato
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Fonte: Elaboração própria, 2017.

Como ilustrado no Gráfico 6, 45,6% do artesanato comercializado pelos
entrevistados são de origem de Petrópolis, visto que todos os proprietários
entrevistados eram também artesãos. Por outro lado, uma parcela de 25,9% dos
materiais é adquirida em outros estados. Diferente dos demais serviços, o material
de artesanato é adquirido também nos municípios da região serrana (14,3%). Os
gestores explicam que devido a falta de material adequado para a produção do
artesanato e a questão dos preços altos, recorrem a fornecedores de fora de
Petrópolis.
Não muito distinto da condição dos demais serviços, os estabelecimentos de
artesanato entrevistados possibilitam uma inserção dos atores locais de forma direta
e indireta, como trabalhadores e quanto fornecedores de matéria prima, mesmo que
haja uma pequena porcentagem de escape desses serviços para fora. Percebendo a
dinâmica da cadeia de produção de cada serviço, é preciso consolidar os dados a
fim de entender as relações em um âmbito maio, inseridos em uma cadeia produtiva
do turismo no município de Petrópolis.

4.2.4 Resultados Consolidados

Para o turismo alcançar uma proposta de desenvolvimento sustentável é
essencial que incentive o envolvimento e a cooperação entre os atores locais ao

55

longo de sua cadeia de produção, seja por gerar oportunidades de emprego ou por
abrir oportunidades para os empreendedores locais. Coriolano (2012)
Dessa forma, em relação à dinâmica das relações envolvendo os
trabalhadores diretos na cadeia produtiva de Petrópolis, pode-se inferir pelos
resultados obtidos que há uma participação relevante da mão de obra local nos
serviços turísticos, principalmente nos serviços de hospedagem e alimentação,
representando mais de 90%.
Embora parte dos entrevistados tenha manifestado a dificuldade em
encontrar profissionais qualificados, os apontamentos permitiram identificar que os
gestores não buscam muitos profissionais fora da cidade. No entanto, há algumas
pequenas exceções. Inseridos no setor de hospedagem, menos de 6% dos
funcionários são de outros estados e no artesanato, menos de 14% são de
municípios da região.
Já em relação aos fornecedores de insumo, percebem-se algumas
semelhanças entre os setores. A maioria considerável dos materiais é obtida no
próprio município de Petrópolis. Contudo, se pode observar que existe uma parcela
de vazamento para a capital em relação aos produtos de alimentos e bebidas. Nos
setores de hospedagem e alimentação, uma média de 27% dos produtos é
comprada no Rio de Janeiro. Ainda em relação aos insumos adquiridos na capital,
destacam-se as roupas de cama nas hospedarias (25,5%).
Por outro lado, analisando as compras realizadas em outros estados, as
roupas de cama (27,3%) e o artesanato comercializado (25,9%) lideram com taxas
superiores à 20%. Já em relação ao exterior, apenas o serviço de artesanato busca
importar seus produtos (7,1%).
Partindo do entendimento de destino indutor da economia do turismo da
região, também se pretendeu analisar se estas relações com os fornecedores e
trabalhadores influenciavam a participação de atores do turismo nos municípios da
região. No entanto, apenas o serviço de artesanato apresentou um percentual de,
em média, 14% de envolvimento desses atores da região.
O IPADES (2008) afirma que a análise da dinâmica da cadeia produtiva
permite conhecer tanto a capacidade de integração do turismo com demais atores
sociais quanto formular de estratégias de competitividade. Levando como base esta
afirmação do IPARDES, o presente trabalho também propôs a entender os fatores
que poderiam dificultar essa dinâmica a fim de sugerir possíveis soluções.
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Gráfico 7 - Relação de problemas com fornecedores locais
Relação de problemas com fornecedores locais
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Fonte: Elaboração própria, 2017.

O Gráfico 7 representa as relações dos estabelecimentos que indicaram ter
problemas ou não com os fornecedores locais. Os estabelecimentos de
hospedagem entrevistados, em sua maioria, informaram não ter nenhum problema
com os fornecedores locais (75%). Por outro lado, os serviços de artesanato e
alimentos e bebidas foram os que mais ressaltaram ter problemas com esses
fornecedores. Os problemas apresentados estão dispostos no Gráfico 8.
Os entrevistados de hospedagem relataram como dificuldades os altos
preços dos insumos (16,7%) e a baixa qualidade desses materiais oferecidos
(8,3%). Como ilustrado no Gráfico 8, os serviços de alimentação apontaram além
dos preços (19,7%), a questão do transporte (14,8%) e a qualidade dos produtos
(9,8%).
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Gráfico 8 - Dificuldades encontradas com os fornecedores locais
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Fonte: Elaboração própria, 2017.

Os entrevistados do setor de A&B explicaram a ausência de fornecedores de
carne na região e problemas no tempo de entrega. Em relação ao serviço de
artesanato, os entrevistados apontaram a qualidade de matéria prima (22,2%) e nos
altos preços (44,4%).
Partindo da análise do Gráfico 8, os maiores problemas apresentados pelos
prestadores de serviços levantados dizem respeito ao preço dos insumos. Os
entrevistados relataram que por estarem localizados em um destino turístico, alguns
fornecedores aumentam os preços desses insumos. Ademais, esse foi um dos
problemas que justificavam o percentual de vazamento para fora de Petrópolis.
Além desse, o segundo problema apontado foi à qualidade dos produtos
ofertados. Os estabelecimentos buscam um padrão de qualidade dos insumos que
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não são facilmente encontrados na região. Principalmente o serviço de artesanato
que, acaba importando os inputs de demais estados.
Os serviços de alimentação apontam outros problemas que não foram
elencados pelos demais setores. Pela característica desse estabelecimento, a
qualidade e tempo de entrega são fatores extremamente importantes para a
prestação do serviço. Dessa forma, encontram alguns problemas com fornecedores
ao longo do seu processo produtivo. No entanto, ainda há um grande quantitativo de
gestores que afirmam não ter problemas com seus fornecedores.
Partindo dos problemas apresentados em ambos os âmbitos, fornecedores e
trabalhadores, se pode sugerir propostas de qualificação e capacitação dos atores
locais para atender a lacuna apresentada pelos gestores. Ademais, infere-se que a
existência de um cadastro desses fornecedores poderá facilitar na identificação dos
produtores locais e de municípios do entorno.
Conclui-se que a dinâmica da cadeia produtiva do turismo em Petrópolis,
nos três setores estudados, possuem relações de forte integração com os atores
locais. Sendo assim, é uma cadeia turística com grande capacidade de movimenta a
economia local e bem equilibrada em relação aos vazamentos para o exterior.
Acrescenta-se que foram poucos os estabelecimentos que alegaram encontrar
dificuldades com seus fornecedores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo entender como se dá a dinâmica das
relações entre os serviços de hospedagem, alimentação e artesanato com seus
fornecedores na cadeia produtiva do turismo de Petrópolis. Entende-se que a
análise das articulações existentes em uma cadeia turística, permite elaborações de
estratégias que almejem o desenvolvimento sustentável do destino.
No turismo, infere que o desenvolvimento sustentável é aquele que envolve
um planejamento integrado baseado na equidade social, preservação da natureza e
crescimento econômico. Dessa forma, subentende-se que com o envolvimento da
comunidade receptora na atividade, o turismo pode se desenvolver em benefício da
localidade e, consequentemente, minimizar seus impactos locais.
Logo, quando se caracteriza as articulações na cadeia produtiva do turismo,
identifica a inclusão dos atores da região na produção do serviço turístico, seja de
forma direta ou indireta. Conduzindo para o objeto de estudo, em que Petrópolis é
considerado um município indutor, acreditou-se também que pelo mapeamento da
tourism supply chain seria possível identificar se a mesma induz, além do turismo, o
envolvimento dos atores sociais dos municípios limítrofes.
Foi possível identificar, em uma fase preliminar, que os serviços de
hospedagem, alimentação e artesanato estão concentrados nos distritos que
possuem o turismo como uma de suas atividades econômicas. Para essa etapa,
utilizou-se de dados primários fornecidos pela Fundação de Cultura e Turismo de
Petrópolis.
No serviço de hospedagens, o município possui um total de 111
estabelecimentos levantados, concentrados em sua maioria ao longo das rodovias e
nos centros dos distritos, principalmente no centro histórico. Em sua maioria, são
hospedagens classificadas como pousadas e hotéis, distribuídos nos distritos de
Petrópolis, Itaipava e Cascatinha.
O serviço de alimentação possui um grande quantitativo levantado, sendo
representados por 261 estabelecimentos cadastrados. Como observado nas
hospedagens, os serviços de alimentos e bebidas também estão concentrados ao
longo da rodovia e próximos das hospedagens. Em sua maioria, são encontrados
estabelecimentos

de

Restaurantes

e

similares

em

Petrópolis

e

Itaipava,
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respectivamente. Em Itaipava, o que pode ser observado é um aglomerado de
restaurantes que formam o polo gastronômico conhecido como Vale Gourmet.
Já o serviço de artesanato encontrou-se localizado em sua maioria nos
distritos de Cascatinha e Itaipava, sendo em prevalência artesãos independentes.
Este serviço se diferenciou da caracterização dos demais, por não ter uma
concentração no centro histórico. Contudo, a maioria das Associações de Artesãos
está localizada no distrito de Petrópolis.
Esses dados permitiram observar que os serviços elencados estavam
localizados no entorno dos principais centros da atividade turística do município. E
que, de certa forma, se articulam em comercializar e distribuir seus produtos para o
mesmo turista que visita a região. No entanto, considerando o objetivo principal
dessa pesquisa, foi essencial a realização de uma pesquisa in loco com esses
prestadores de serviço.
Com uma análise aprofundada dos dados, foi possível construir um
diagnóstico sobre as relações dos prestadores de serviço de hospedagem,
alimentação e artesanato com seus fornecedores de insumos e trabalhadores.
Foram entrevistados 12 serviços de hospedagem, 48 de alimentos e bebidas e 7 de
artesanato.
A partir da análise dos dados pode-se notar que grande parte dos
estabelecimentos estudados utilizavam tanto trabalhadores quanto fornecedores
locais. Embora, observou-se que alguns dos insumos de roupa de cama, artesanato
comercializado e alimentação também eram comprados no estado do Rio de
Janeiro. O preço elevado desses materiais foi um dos problemas que justificava a
necessidade de importa-los.
Ainda devido pelo encarecimento dos produtos de roupa de cama e
artesanato comercializado, alguns gestores preferiam importa-los de outros estados.
Os mesmos afirmavam que era mais vantajoso economicamente trazer de fora do
que comprar no município. Também se compreendeu que esses vazamentos se dão
pelo fato de alguns fornecedores não atenderem a demanda dos prestados de
serviço, seja por qualidade ou quantidade desses produtos.
Entretanto, foram poucos os insumos e trabalhadores que tinha como origem
os municípios da região. Mesmo Petrópolis sendo considerado um município que
induz o desenvolvimento turístico, pelo Ministério do Turismo, não pode observar por
essa pesquisa o envolvimento dos atores da região na cadeia produtiva do turismo.
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Dessa forma, concluiu-se que a cadeia produtiva de Petrópolis possui uma
dinâmica com forte integração dos atores locais e, por esse motivo, infere-se que é
capaz de movimentar a econômica local. Mesmo com esses pequenos vazamentos
para fora do município.
Contudo, pela magnitude do território de Petrópolis, a pesquisa não
conseguiu abranger todos os serviços e distritos da cidade. Além disso, por ser um
piloto para o projeto de Mapeamento da Cadeia Produtiva do Turismo nos
municípios indutores, o presente estudo encontrou algumas dificuldades que
impediram uma análise mais aprofundada da dinâmica dessas relações.
Dentre as dificuldades, se evidência o período de aplicação da pesquisa,
que ocorreu durante o evento Bauernfest. Sendo assim, muitos gestores
encontravam-se ocupados devido a grande demanda de turistas no momento, o que
os impossibilitou de terem tempo hábil para responder os formulários aplicados.
Além do que, devido à complexidade da atividade turística e a composição
do sistema turístico, não foi possível observar as relações por parte de todos os
componentes do sistema. A pesquisa também se limitou a explorar a perspectiva
dos prestadores de serviço, o que se sugere é uma pesquisa futura para entender a
perspectiva dos fornecedores e trabalhadores locais sobre sua inserção na cadeia
produtiva do turismo.
Sugerem-se futuros estudos que contemplem a análise da cadeia produtiva
do turismo em demais municípios, como os outros municípios indutores do estado,
por exemplo. Considerando um estudo exploratório e a concentração do mesmo nos
estudos da distribuição, indicam-se maiores possibilidades de explorar o tema da
cadeia produtiva do turismo, principalmente, no âmbito das relações entre
fornecedores e prestadores de serviço turístico.
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ANEXO A – CLASSE DOS RESTAURANTES
HIERARQUIA
Seção:
Divisão:
Grupo:
Classe:

I
56
561
5611-2

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO
RESTAURANTES E OUTROS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS DE
Em BEBIDAS
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS

SUBCLASSE:
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
01/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
02/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611
03/02/5611

RESTAURANTES E SIMILARES
A KILO; ALIMENTAÇÃO, COMIDA, REFEIÇÃO
A PESO; ALIMENTAÇÃO, COMIDA, REFEIÇÃO
A QUILO; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
ALIMENTAÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO; SERVIÇOS DE
CHURRASCARIA; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
EXPLORAÇÃO DE VAGÕES-RESTAURANTES, POR TERCEIROS;
SERVIÇO DE SERVIÇO
ALIMENTAÇÃO
GELATERIA;
DE ALIMENTAÇÃO
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
PIZZARIA COM SERVIÇO COMPLETO; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
SERVIR COM
BEBIDAS
ADEGA
SERVIÇO COMPLETO
BAR COM SERVIÇO COMPLETO; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
SERVIR BEBIDAS
CHOPARIA
COM SERVIÇO COMPLETO
CHOPERIA COM SERVIÇO COMPLETO
CYBER CAFÉ COM PREDOMINÂNCIA DE SERVIÇO DE BAR
SNACK-BAR; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
TRUCK BEER; SERVIÇO AMBULANTES DE BEBIDAS
WHISKERIA, WHISKARIA; COM SERVIÇO COMPLETO
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
ALIMENTAÇÃO SEM SERVIÇO COMPLETO; SERVIÇO DE
BAR SEM SERVIÇO COMPLETO
BIROSCA; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
CAFETERIA; SERVIÇOS DE
CALDO DE CANA; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
CASA DE DOCES E SALGADOS; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
CASA DE SUCO; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
CASAS DE CHÁ
FAST-FOOD; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
LANCHERIA; SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
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ANEXO B – FORMULÁRIOS
Este formulário tem como objetivo identificar e mapear a Cadeia Produtiva do
Turismo no distrito de Petrópolis, focando o estudo na hotelaria, restaurantes e
comércio de artesanato local. Buscando identificar o fluxo de entrada e saída de
recursos e propor soluções para maximizar os benefícios econômicos dessas
atividades no distrito, promovendo um desenvolvimento sustentável local.
FORMULÁRIO – SERVIÇO DE MEIOS DE HOSPEDAGEM
IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Empresa:__________________________________________
2. Endereço: ________________________________________________
Bairro:____________________________________
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
3. Sua empresa é considerada
(2) Pequena
(3) Média
(1) Microempresa
empresa
Empresa

(4) Grande
Empresa

4. Há quanto tempo o empreendimento está em funcionamento? ___________
meses
5. O empreendedor (dono do estabelecimento) é:
(1) Local
(3) Do Estado
De municípios da
De outros Estado
(2)
(4)
região

(5) Estrangeiro

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
6. Identificação do estabelecimento:
Hotel
Hotel
Hostel/Albergue
Flat/ Apart(1)
(3)
(5)
(7)
Fazenda
hotel
Resort
Cama
&
Pousada
(2)
(4)
(6)
Café
7. Forma de administração:
(1) Proprietário
Gerente
Franquia
Cadeia
(2) Administrador (3)
(4)
(5)
Hoteleira
7.1. SE CADEIA HOTELERIA, qual? _____________________________
8. Classificação do Estabelecimento:
(1) EMBRATUR _________ estrela(s)
(2) Guia Quatro rodas ____________

(3)
(4)

Outro: ____________________
Não classificado

9. Total de UHs ________________
10. O estabelecimento possuí RESTAURANTE próprio?
(2) Não

(1) Sim
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SE SIM, seu funcionamento é aberto ao:
Hóspedes

(1) Público

(2)Apenas

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGADOS
11. Qual o número de mão de obra fixa: ________
12.Qual a procedência dos empregados fixos?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
13. Contrata mão de obra temporária? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________
14.Qual a procedência dos empregados temporários?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
15. Contrata mão de obra terceirizada? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________
MAPEAMENTO DO PRODUTO E SERVIÇO
16. Em relação ao produto ROUPA DE CAMA, qual percentual é fornecido por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
17. Em relação ao produto ALIMENTOS E BEBIDAS, qual percentual é
fornecido por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
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Outros Estados
Estrangeiros
18. Em relação ao produto ITENS DE LIMPEZA, qual percentual é fornecido
por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
19. Quais as principais dificuldades encontradas com os fornecedores locais?
(POSSÍVEL MARCAR MAIS DE UMA)
( ) Identificação de Fornecedores
( ) Localização do Fornecedor
( ) Seleção de Fornecedores
( ) Transporte
( ) Nível e Negociação de Preços
( ) Não há problemas
( ) Qualidade de Produtos e Serviços
( ) Assistência Técnica

20. Qual a estimativa de custo e despesa total mensal do seu negócio?
___________
21. Considerações Finais (OPCIONAL)
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FORMULÁRIO – SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Empresa:__________________________________________
2. Endereço: ________________________________________________
Bairro:____________________________________
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
3. Sua empresa é considerada
(2) Pequena
(3) Média
(1) Microempresa
empresa
Empresa

(4) Grande
Empresa

4. Há quanto tempo o empreendimento está em funcionamento? ___________
meses
5. O empreendedor (dono do estabelecimento) é:
(1) Local
(3) Do Estado
De municípios da
De outro Estado
(2)
(4)
região

(5) Estrangeiro

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
6. Identificação do estabelecimento:
(1) Alimentação sem serviço completo (Sorveteria, Lanchonete, Petisqueira)
Bares e outros estabelecimentos em servir bebidas (Cafeteria, Adega, Casa
(2)
de Chá)
(3) Restaurantes e similares (Restaurante e Pizzaria)
7. Forma de administração:
(1) Proprietário (2) Administrador (3) Gerente (4) Franquia
8. Especialidade do estabelecimento
(1) Caseira
(3) Regional (5) Frutos do Mar
(7) Churrasco
(2) Internacional (4) Fast
(6) Natural/Vegetariana (8) Outra:_______________
Food
9. Capacidade:__________
CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGADOS
10. Qual o número de mão de obra fixa: ________
11.Qual a procedência dos empregados fixos?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
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12. Contrata mão de obra temporária? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________
13.Qual a procedência dos empregados temporários?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
14. Contrata mão de obra terceirizada? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________
MAPEAMENTO DO PRODUTO E SERVIÇO
15. Em relação ao produto ALIMENTOS, qual percentual é fornecido por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
16. Em relação ao produto BEBIDAS, qual percentual é fornecido por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
17. Em relação ao produto ITENS DE LIMPEZA, qual percentual é fornecido
por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
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18. Quais as principais dificuldades encontradas com os fornecedores locais?
(POSSÍVEL MARCAR MAIS DE UMA)
( ) Identificação de Fornecedores
( ) Localização do Fornecedor
( ) Seleção de Fornecedores
( ) Transporte
( ) Nível e Negociação de Preços
( ) Não há problemas
( ) Qualidade de Produtos e Serviços
( ) Assistência Técnica

19. Qual a estimativa de custo e despesa total mensal do seu negócio?
___________
20. Considerações Finais (OPCIONAL)
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FORMULÁRIO – SERVIÇO DE ARTESANATO
IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Empresa:__________________________________________
2. Endereço: ________________________________________________
Bairro:____________________________________
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
3. Sua empresa é considerada
(2) Pequena
(3) Média
(1) Microempresa
empresa
Empresa

(4) Grande
Empresa

4. Há quanto tempo o empreendimento está em funcionamento? ___________
meses
5. O empreendedor (dono do estabelecimento) é:
(1) Local
(3) Do Estado
De municípios da
De outro Estado
(2)
(4)
região

(5) Estrangeiro

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO
6. Forma de administração:
(1) Proprietário (2) Administrador (3) Gerente (4) Franquia
7. O empreendedor (dono do estabelecimento) é produtor/artesão?
(2) Não
8. Serviços extras oferecidos: (POSSÍVEL MARCAR MAIS DE UMA)
( ) Entrega à domicílio
( ) Feito sob encomenda
( ) Venda
em ( ) Cursos e Workshops
atacado/varejo
( ) Leilão de peças
( ) Outros:
_________________
CARACTERÍSTICAS DOS EMPREGADOS
9. Qual o número de mão de obra fixa: ________
10.Qual a procedência dos empregados fixos?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
11. Contrata mão de obra temporária? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________

(1) Sim
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12.Qual a procedência dos empregados temporários?
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
13. Contrata mão de obra terceirizada? (1) Sim (2) Não (3) Não respondeu
SE SIM, quantos são? _____________________
MAPEAMENTO DO PRODUTO E SERVIÇO
14. Em relação ao produto ARTESANATO COMERCIALIZADO em seu
estabelecimento, qual percentual é fornecido por:
Qtd.
%
Petrópolis
Municípios
da
região
Do Estado
Outros Estados
Estrangeiros
15. Quais as principais dificuldades encontradas com os fornecedores locais?
(POSSÍVEL MARCAR MAIS DE UMA)
( ) Identificação de Fornecedores
( ) Localização do Fornecedor
( ) Seleção de Fornecedores
( ) Transporte
( ) Nível e Negociação de Preços
( ) Não há problemas
( ) Qualidade de Produtos e Serviços
( ) Assistência Técnica

16. Qual a estimativa de custo e despesa total mensal do seu negócio?
___________
17. Considerações Finais (OPCIONAL)

