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RESUMO 

 

A cidade de Petrópolis abriga em sua memória acontecimentos históricos de 
importância cultural significativa, desde a ideia de sua concepção, ocasião na qual o 
imperador brasileiro Dom Pedro I seduzido pela exuberância natural e o clima 
ameno da cidade, decidiu dar inicio a construção de uma cidade planejada para ser 
refúgio da família real e toda sua corte, a região ainda hoje conhecida como cidade 
imperial é reduto de importantes construções históricas de valor cultural incalculável. 
Decorrente a isso, o tema “Identificação de políticas e procedimentos para aquisição 
de materiais, equipamentos e produtos em meios de hospedagem categorizados 
como histórico: estudo de caso Grande Hotel Petrópolis”. O presente trabalho teve 
como objetivos identificar politicas e procedimentos utilizados nas compras de 
insumos que tenham relação com quesito histórico, bem como os impactos 
causados na economia e cultura da comunidade onde meio de hospedagem 
supracitado está inserido. Para tanto, utilizou-se a caracterizada como pesquisa 
qualitativa, aliado às técnicas de observação não participante, estudo bibliográfico e 
realização de entrevista. A ferramenta utilizada como parâmetro para essa 
identificação foi Portaria Ministerial Nº 100/2011 disponível pelo CADASTUR e sua 
respectiva matriz de classificação de meio de hospedagem. Conclui-se que, de 
acordo com o parâmetro utilizado, o objeto de estudo atende a todos os requisitos 
necessários para ser considerado um hotel histórico de quatro estrelas, porém no 
documento não exige ações específicas, para a aquisição de produtos e serviços, 
relacionadas ao quesito histórico dos meios de hospedagem certificados pelo 
mesmo. 
 
Palavras-chave: Petrópolis, turismo cultural, hotel histórico, setor de compras, 
comunidade local. 

 

 



                      ABSTRACT 
 

The Petrópolis city keep historical facts with great importance in memory since the 
idea of your conception at moment that Brazilian imperator Dom Pedro 1 was seduce 
for the exuberant natural beauty and the kindly weather of city. He start built a 
planned city for be refuge to his family and every his court. The region until now 
known how imperial city of immeasurable culture value. Thereby work theme is 
"Identification of policies and procedures for procurement of materials, equipment 
and products in lodging facilities categorized as history: case study Grande Hotel 
Petrópolis". This work have goal identify politics and used procedures in inputs 
purchase that have to do with history questions, economy impacts and the 
community culture. Therefore was used characterized how qualitative research 
together non-participant observation techniques, published studies and conducting 
the interview. The tool used as a parameter was Ministerial Order Nº 100/2011 
available by CADASTUR. Shortly the study object meets all necessary requirements 
to be a historic four-star hotel but the document doesn't require specific actions for 
the acquisition of products and services related to the history question of lodging 
facilities. 

 
Keywords: Petropolis, cultural tourism, historic hotel, shopping sector, local 
community.
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1. INTRODUÇÃO  

 

O turismo, quando bem planejado, pode proporcionar ao local em que é 

consumado grande crescimento, não só econômico, mas social, cultural, ambiental, 

entre outros e na maioria das vezes acontece que uma região acaba por 

consequência dos atrativos locais fomentando uma oportunidade de 

desenvolvimento turístico. De acordo com o caderno “Turismo Cultural: orientações 

básicas”, desenvolvido pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2010, p.13), este 

crescimento já era observado em épocas remotas da civilização: 

 

Desde os primeiros registros da humanidade existem referências sobre os 
deslocamentos do homem de um lugar a outro. Especulam-se as razões 
que levaram nossos antepassados a empreender aventuras arriscadas. Por 
necessidade, por vontade de conhecer novas terras, por prazer, o homem 
sempre foi impulsionado a viajar e a empreender esforços para melhorar e 
aperfeiçoar os deslocamentos. Viajar é uma expressão de cultura presente 
em todas as sociedades e é isso que hoje faz girar um dos mais importantes 
setores da economia contemporânea: o turismo. 

 

É possível observar que o motivo da escolha de um destino turístico varia 

muito de acordo com uma série de fatores e necessidades de um turista, como lazer, 

negócios, família, etc. Dentre os muitos tipos de turismo, ressalta-se, nesse trabalho, 

o turismo denominado cultural. Entende-se por turismo cultural aquele onde o turista 

ou um grupo deles decide por um destino motivado em busca de elementos 

relacionados à cultura, conforme conceito artigo disponibilizado pelo Ministério do 

turismo, no qual o turismo cultural é definido como: 

 
Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura. (Brasil, 2010 p.13) 

 

O destino turístico escolhido para ser trabalhado, a cidade de Petrópolis, 

desde o começo de sua história carrega uma forte ligação com o turismo e 

hospedagem, pois o início dessa cidade se deu quando em certa ocasião durante 

uma viagem que tinha como destino o ouro das minas gerais. Durante o trajeto, Dom 

Pedro I precisou se hospedar na fazenda do Padre Correia, localizada onde hoje se 

encontra a cidade de Petrópolis. Logo que chegou, se encantou pela beleza do local 

e seu clima ameno e, a partir daí, Dom Pedro iniciou o processo de construção de 
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uma infraestrutura para transformar a cidade em um local onde sua família e toda a 

corte mais tarde viessem a passar temporadas, períodos que hoje podem ser 

entendidos como férias, lazer e descanso. Desta forma, direta ou mesmo 

indiretamente Petrópolis foi uma cidade criada para ser um destino turístico.  

Devido a esse fato, além de ser simplesmente uma cidade turística, Petrópolis 

é uma cidade que abriga uma herança histórica, transformando-a em grande fonte 

de turismo cultural, na qual devido a essa relação com a história do Brasil e esse 

legado cultural, a cidade comporta, além desses bens imateriais, bens materiais da 

cultura como museus, monumentos e espaços públicos tombados, além de 

inúmeras construções históricas.  

No tocante a construções históricas, pode-se citar os hotéis históricos como 

uma fonte complementar de experiência turística cultural. Pensando em atender o 

princípio básico que é a busca por satisfazer as expectativas do turista, oferecer 

uma experiência turística completa no sentido cultural é de grande valia. Nesse 

sentido, apresentar a possibilidade de ser hospedar em um local que remete a uma 

experiência histórica e tem relação direta com a cultura local, seja por conta da 

construção, mobiliário, gastronomia ou localização, torna a estadia cada vez mais 

imersa na cultura local, agregando importante valor cultural a essa experiência. 

Levando-se em conta de que há uma série de hotéis na região de Petrópolis, 

a decisão para o desenvolvimento deste estudo pelo meio de hospedagem Grande 

Hotel Petrópolis se dá pelo mesmo se constituir em um hotel tradicional na cidade, 

bem localizado e imponente. Consta que o hotel ficou fechado por quarenta cinco 

anos, contudo, passou por criteriosas reformas, que duraram cinco anos devido ao 

fato de que o mesmo é tombado pelo patrimônio histórico e requer uma série de 

adequações e restrições. O Hotel reabriu no ano de 2011 com padrão quatro 

estrelas, sendo esta certificada pelo CADASTUR e hoje está inserido entre os 

melhores da região serrana do estado do Rio de Janeiro. 

 

1.1 Justificativa 

 

Identificados todos esses aspectos supracitados na introdução deste trabalho, 

ressalta-se que na região de Petrópolis os meios de hospedagem compõem 5.679 

leitos, divididos em vinte e seis hotéis, setenta pousadas, cinco hostels, quatro SPAs 

e três resorts (Petrópolis 2015), abrigando em sua maioria características iguais ou 
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parelhas, inclusive por conterem essa relação histórico-cultural, visto que a cidade 

na qual estão localizados foi palco de grandes acontecimentos históricos e mantém 

relação estreita com a herança da cultura do país. 

 Entretanto, há um motivo que foi crucial e o ponto principal para escolha do 

Grande Hotel Petrópolis: a sua certificação como hotel histórico nos meios de 

hospedagem cadastrados no CADASTUR, sendo este o único meio de hospedagem 

denominado como Hotel Histórico na lista certificação dessa ferramenta criada pelo 

Ministério do Turismo. Por essa razão decidiu-se pelo desenvolvimento deste 

estudo, tendo em vista que esse se torna um diferencial, agregando credibilidade e 

confiabilidade ao hotel em um mercado cada vez mais competitivo, onde uma 

certificação exclusiva como essa torna-se um fator de primazia em relação a todos 

os outros. 

Para que seja mantida essa essência histórica, considera-se que é necessário 

que as politicas de compras do hotel estejam de acordo com a necessidade dos 

elementos históricos do mesmo devido ao hotel constituir-se em uma construção 

tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo 

fato de que parte de seu mobiliário é antigo e diferenciado, além de sua gastronomia 

desfrutar de possível influencia local. Para tanto, é necessário que sejam 

identificadas as diferenças existentes em um processo de compra de um meio de 

hospedagem com estes atributos em relação a um processo tradicional. Por 

exemplo, há de ver a diferença dos critérios utilizados entre o processo de compra 

de itens usuais e itens com relação histórica, seus métodos, fornecedores e os 

impactos causados na economia e cultura da região, assim como os responsáveis 

por este criterioso processo. 

 

 

 

1.2 objetivos 

 

Visando atender a justificativa apresentada, este trabalho tem como objetivo 

geral “identificar políticas e procedimentos para aquisição de materiais, 

equipamentos e produtos que tenham relação com quesito histórico do meio de 

hospedagem Grande Hotel Petrópolis e a comunidade local”. Para alcançar este 

objetivo, foram estabelecidos os seguintes Objetivos Específicos: 
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 Relacionar os setores envolvidos com as compras 

 

 Descrever critérios adotados  

 

 Distinguir possíveis fornecedores locais  

 

 Avaliar o impacto na economia e cultura local 

 

 

1.3 Metodologia  

 

 A importância da metodologia se dá pois a mesma norteia a 

organização, técnicas e instrumentos a serem utilizados no percurso de uma 

pesquisa.  Segundo a definição de Minayo (2007, p. 44), metodologia se entende da 

seguinte maneira: 

 (...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” 
que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação 
adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos 
que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da 
investigação; c) e como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua 
marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados 
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 
resposta às indagações específicas. 

 

 Dentre as variadas opções disponíveis de métodos de pesquisa, 

abordagens, objetivos e técnicas, os que mais se adequam com o objetivo proposto 

no trabalho, que é o de identificar políticas e procedimentos para aquisição de 

materiais, equipamentos e produtos que tenham relação com quesito histórico do 

meio de hospedagem Grande Hotel Petrópolis e a comunidade local, são a pesquisa 

qualitativa, objetivada com pesquisa descritiva aliada às técnicas de estudo de caso, 

tendo como base das discussões o levantamento bibliográfico e utilização do 

recurso de duas entrevistas semiestruturadas, uma coletada com a Gerente Geral o 

empreendimento via e-mail, após isso com o objetivo de sanar algumas dúvidas 

ainda existentes e para saciar a necessidade de observação, foi realizada uma visita 
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in locco juntamente com uma entrevista realizada dessa vez com a assistente da 

gerente geral. A amostra, por sua vez, pode ser caracterizada como não-

probabilística e intencional, pois identificou-se, via telefone, a pessoa responsável 

pelas compras de produtos e serviços mais onerosos, sob a responsabilidade da 

entrevistada neste estudo. Para tanto, agendou-se, via e-mail e contatos telefônicos, 

datas e horários para a realização desta etapa da pesquisa no próprio 

empreendimento, na qual foram capturadas imagens do mesmo. 

  No que tange a forma de abordagem, a escolha pelo método qualitativo 

se deu pelo fato do mesmo proporcionar uma visão de espectador do todo, atuar em 

campos das ciências sociais, permitindo uma compreensão aprofundada de certo 

grupo, trabalhando a relação do sujeito com seu entorno. A coleta de dados é feita 

em seu ambiente natural e o pesquisador é participante e ferramenta importante 

para realização desse tipo de pesquisa, em suma analisa questões que não podem 

ser quantificadas ou mensuradas em números. Conforme Marconi; Lakatos (2002) a 

pesquisa qualitativa consiste em uma coleta de dados feita para que seja realizada a 

“teoria de base”, isto é, o que alicerça a pesquisa, sendo conceitos, princípios e 

significados, é correlacionar a pesquisa com seu universo teórico. Para tanto se faz 

necessária uma vasta leitura e reflexão de obras selecionadas, que tenham relação 

com o problema que propõe a pesquisa. Porém ressalta que não se trata de fazer 

somente um relatório deste, “mas relatar o desenvolvimento de um caráter 

interpretativo no que se refere aos dados obtidos” Marconi; Lakatos (2002 p. 272). 

Por fim salienta que “Por meio do método qualitativo, o investigado entra em contato 

direto e prolongado com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e a 

situação que esta sendo investigada, permitindo contato de perto com os 

informantes” Marconi; Lakatos (2002 p. 272). 

 De acordo com o tema escolhido, a opção pela técnica de Estudo de 

Caso se torna inevitável, visto que será analisado um determinado meio de 

hospedagem. A definição de estudo de caso se dá quando há o estudo profundo e 

detalhado de um ou de um número pequeno de objetos que resultam em uma 

investigação precisa e minuciosa de conhecimento. Conforme disserta Yin (2001, 

p.32): “o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definido”. Em concordância entende-se 
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que a ótica que difere o estudo de caso dos demais “reside em sua capacidade de 

lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações” (YIN, 2001, p.27). Deste modo, a modalidade de estudo de caso é 

uma maneira de se apurar um fenômeno empírico trilhando uma série de 

procedimentos pré-especificados, como por exemplo o das seguintes finalidades 

(YIN, 2001, p.34-35): Explicar os vínculos causais em intervenções da vida real que 

são complexas demais para as estratégias experimentais ou aquelas utilizadas em 

Ilustrar determinados tópicos dentro de uma avaliação, às vezes de modo descritivo 

ou mesmo de uma perspectiva jornalística; Explorar situações nas quais a 

intervenção que está sendo avaliada não apresenta um conjunto simples e claro de 

resultados.  

No tocante a decisão de qual estabelecimento deveria ser definido para 

estudo, a escolha do Grande Hotel Petrópolis foi feita através de uma pesquisa à 

listagem de classificação de tipos de meios de hospedagem disponibilizada pelo 

CADASTUR, na qual nosso objeto de estudo aparece como o único a apresentar 

classificação de hotel histórico especificada. 

 A pesquisa bibliográfica foi outra técnica de pesquisa adotada, onde a 

compreensão é dada através da leitura de artigos científicos e materiais publicados, 

leitura de livros e sites na internet. Essa técnica acaba se tornando um complemento 

para o entendimento da pesquisa qualitativa, consequentemente se torna 

fundamental considerando o conteúdo do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Turismo e Hotelaria 

 

Descrever turismo é uma tarefa um tanto quanto difícil, pois existem diversas 

teorias e definições distintas que, ao longo dos anos vão se modificando a fim de 

aperfeiçoar o entendimento desse fenômeno. De acordo com (PADILLA, 1992) o 

turismo é um fenômeno social onde há uma locomoção voluntária e temporária de 

uma ou mais pessoas, que saem de sua morada para outro local, com intuito de 

lazer, descanso, cultura ou saúde, desde que não realizem nenhuma atividade 

remunerada e que através dessa experiência possam adquirir inúmeras interações 

de significância social, cultural e econômica. 

Em concordância a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1954) que 

estabelece a seguinte definição sobre o turismo: 

 

O deslocamento voluntário e temporário fora de sua residência habitual 
(superior a 24 horas, com pelo menos um pernoite e um período máximo de 
noventa dias), por uma razão diferente que a de exercer uma atividade 
remunerada. Ou seja, movido por razões distintas de atividades de negócios 
ou profissionais. 

 

Como (CRISÓSTOMO, 2004) bem expõe, o turismo e a hotelaria estão 

inseridos no setor de serviços e o oferecimento de alguns é perecível, ou seja, são 

consumidos no mesmo instante de sua produção, com isso não podem ser 

estocados para uso posterior.  

Entretanto vale salientar que o turismo promove fomento para o crescimento 

dos mais diversificados setores, a descrição disso se faz presente em um estudo 

desenvolvido pelo Ministério do Turismo (MTUR), em parceria com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) que expõe: 

 

Diante de um cenário econômico global cada vez mais acirrado, o turismo 
se apresenta como atividade econômica que conjuga conceitos 
complementares – como planejamento, marketing e sustentabilidade – e 
posturas de diversos agentes da cadeia produtiva – poder público, iniciativa 
privada, comunidade e terceiro setor – na formatação de produtos e 
serviços com padrões de qualidade elevados. O desafio imposto pela 
competitividade deriva da conquista do equilíbrio entre todos estes fatores 
que, para além da atratividade turística, contribuem para a evolução deste 
segmento. (BRASIL, 2010 p.7) 
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A hotelaria é uma ramificação e está inserida no turismo, visto isso Castelli 

(2003) evidência que uma empresa hoteleira, nada mais é do que uma instituição 

que oferece hospedagem a qualquer pessoa, mediante ao pagamento diário. 

Fundamentado na compreensão de que a hotelaria está incorporada ao setor de 

serviços e é uma instituição que o oferece itens que em sua maioria são perecíveis, 

Crisóstomo (2004) relata que empresas as quais oferecem serviços, em especial um 

hotel, precisam oferecer aos seus clientes um ambiente onde o hospede se sinta a 

vontade, tenha prazer em estar, seja salubre e funcional. Portanto, em concordância 

a esse raciocínio, vale ressaltar que não apenas elementos intangíveis, mas falando 

também de espaço físico, por exemplo, tenham esse mesmo objetivo, com o 

suplemento de ajudar a fixar na memória do hóspede essa experiência e sensação. 

 

Em concordância com estas características, Marques (2003) afirma que 

independente do tamanho, tipo ou local em que está fixado, todo hotel tem a 

hospitalidade como principal produto a ser oferecido. Hospitalidade nada mais é do 

que uma recepção cordial, afetuosa e sincera á estranhos que nos procuram de 

alguma forma. E essa deve ter a principal preocupação do gerente do hotel. 

Evidencia também a importância da atenção a ser dada por parte dos funcionários 

de que o hotel deve manter o nível e a qualidade dos serviços oferecidos. Sempre 

lembrando que o hotel é um empreendimento, e como qualquer empresa tem a 

necessidade de ser operado de forma lucrativa. 

 

 

2. 2. Meios de hospedagem, suas definições e classificação 

 

De acordo com a necessidade da criação de um órgão regulador que 

atendesse a demanda de crescimento do turismo e hotelaria no Brasil, foi criado o 

CADASTUR através da Portaria Ministerial MTUR Nº 100/2011 que, baseada no 

artigo 23 da Lei nº 11.771/2008, define meio de hospedagem da seguinte maneira: 

 
Os empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominado de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança diária (CADASTUR, 2011. p.8). 
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No que tange os meios de hospedagem o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Meios de Hospedagem (SBClass) define pela Portaria nº 100 (16/7/2011) em seu 

Art. 7º, são estabelecidos como meio de hospedagem: Hotel; Resort; Hotel Fazenda; 

Cama e Café; Pousada e Flat / Apart-Hotel e Hotel Histórico. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, ou SBClass, 

é uma ferramenta de classificação por estrelas criada pelo ministério do turismo com 

o intuito de facilitar a avaliação do turista na tomada de decisão. A adesão dos 

meios de hospedagem a esse novo sistema é voluntária, a empresa que se 

interessar deve ter seu meio de hospedagem cadastrado com situação regular no 

sistema CADASTUR regulamentado pelo Ministério do Turismo e atender aos 

requisitos exigidos pelo SBClass. (CADASTUR, 2011) 

Os requisitos são divididos em mandatório, que são de caráter obrigatório 

onde as exigências devem ser cumpridas em 100% e eletivos que devem ser 

cumpridos em ao menos 30%. Além disso, os requisitos se distribuem em 3 grupos: 

1- infraestrutura – Instalações e equipamentos; 2- Serviços e 3- Sustentabilidade - 

Aspectos relacionados com meio ambiente, sociedade e satisfação do hóspede. 

(CADASTUR, 2011) 

Quanto à classificação de tipos de meios de hospedagens também há uma 

segmentação em relação ao número de estrelas, em que cada uma deve possuir 

conforme sua respectiva categoria: Hotel – 1 a 5 estrelas; Hotel Fazenda – 1 a 5 

estrelas; Cama & Café – 1 a 4 estrelas; Resort – 4 e 5 estrelas; Hotel Histórico – 3 a 

5 estrelas; Pousada – 1 a 5 estrelas; Flat/Apart-Hotel – 3 a 5 estrelas (CADASTUR, 

2011). Cada meio de hospedagem tem sua particularidade e definição, abaixo segue 

uma lista de definição de cada meio de hospedagem segundo o (CADASTUR, 

2011): 

- Hotel: “estabelecimento que dispõe de serviços de recepção, alojamento 

temporário, com ou sem alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso 

exclusivo de hóspedes, mediante a cobrança de diárias” (CADASTUR, 2011) 

- Resort: ”Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de 

serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no 

próprio empreendimento” (CADASTUR, 2011). 

- Hotel Fazenda: “localizado em ambiente rural, dotado de exploração 

agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do campo” (CADASTUR, 

2011). 
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- Cama e Café: “Hospedagem em residência com no máximo três unidades 

habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o 

possuidor do estabelecimento resida” (CADASTUR, 2011). 

- Pousada: Hospedagem de característica horizontal, com numero máximo de 

30 unidades habitacionais e 90 leitos, com serviço de recepção, alimentação e 

alojamento temporário, com um ou três pavimentos ou contar com chalés ou 

bangalôs (CADASTUR, 2011). 

- Flat/Apart-Hotel: “constituído por unidades habitacionais que disponham de 

dormitório, banheiro, sala e cozinha equipada, em edifício com administração e 

comercialização integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação” 

(CADASTUR, 2011). 

- Hotel Histórico:   

Instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou 
ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância 
reconhecida. Entende-se como fatos histórico-culturais aqueles tidos como 
relevantes pela memória popular, independentemente de quando 
ocorreram, podendo o reconhecimento ser formal por parte do Estado 
brasileiro, ou informal, com base no conhecimento popular ou em estudos 
acadêmicos. (CADASTUR, 2011). 
 
 

2. 3. Turismo cultural 

 

Há uma série motivos que levam alguém a busca de uma experiência turística 

e, consequentemente, surgem uma série de tipos de turismo, que vão de acordo 

com o objetivo dessa busca. Um deles e o que será o foco do presente trabalho é 

nomeado como turismo cultural, onde a busca se dá como o nome já sugere, por 

atrativos culturais. E corroborando com o tema cultura, Santos (1987, p. 21) pode 

esclarecer: 

 
Quando falamos em cultura estamos nos referindo mais especificamente ao 
conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como eles 
existem na vida social. A cultura diz respeitei a uma esfera, a um domínio, 
da vida social. 

 
No que se refere ao turismo cultural e decisão por esse tipo de turismo Bahl 

(2009 p. 121) revela que: 

 
Quando os agentes públicos e privados decidem utilizar um aparato cultural 
de uma localidade como recurso turístico, tem-se o que se pode denominar 
turismo cultural, que consiste em trabalhar com os aspectos sociais e 
históricos que caracterizam uma determinada localidade, entre eles: 
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hábitos, costumes, gastronomia, manifestações populares, arquitetura, 
edificações, artesanato, entre outros. 

 

Sob a visão do Ministério de turismo, apontar e analisar a região e se nela 

contém atrativos culturais que sejam relevantes e que possam despertar o desejo 

dos turistas, fazendo com que os mesmos venham até a região com a intenção de 

apreciar esses atrativos, é a principal preocupação para que haja a real construção 

desse tipo de turismo em determinada localidade (BRASIL, 2006). 

Ainda através do Ministério o turismo, foi elaborado um Manual, que identifica 

os principais atrativos relacionados ao turismo cultural, que em resumo descreve da 

seguinte maneira: 

. Sítios históricos: centos, cidades, conjuntos e jardins históricos, quilombos, 

terras indígenas, conjunto paisagístico, sítios arqueológicos e paleontólogos; 

. Edificações especiais: arquitetura civil, militar, religiosa, industrial/agrícola, 

vernacular, funerária e ruínas; 

. Obras de arte: esculturas, estatutárias, monumentos e obeliscos, pinturas, 

murais, vitrais, azulejaria e outros legados (jóias, objetos de porcelana, lustres, 

mobiliário, utensílios diversos, livros raros e tapetes); 

. Instituições culturais: Museus/memoriais, bibliotecas, arquivos, institutos 

históricos e geográficos, centros culturais/casas de culturas e teatros/anfiteatros; 

. Festas e celebrações: religiosas e de manifestações de fé, 

populares/folclóricas, cívicas; 

. Gastronomia típica: pratos típicos, iguarias regionais, doces e salgados, 

frutas, bebidas e outros; 

. Artesanatos: cerâmica, cestaria, madeira, tecelagem, bordados, metal, 

pedra, renda, couro, plumaria; 

. Musicas e danças: Bandas e conjuntos musicais, salões de dança, clubes e 

casas de shows, festivais, folguedos, centro de tradição e outros; 

. Feiras e mercados: agrícolas, de pecuárias, livres, de turismo; outras feiras; 

mercados livres, de carne, de frutas, de peixe, de artesanato, de produtos variados e 

outros tipos de mercados; 

. Saberes e fazeres: contar estórias e acasos, recitar poesias e rezas, 

preparar receitas tradicionais e elaborar trabalhos manuais e de artes popular. 

(BRASIL, 2006, p. 34-39) 
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O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma 

instituição vinculada ao Ministério da cultura e responsável por todas as ações 

correspondentes ao patrimônio cultural brasileiro, e na concepção do mesmo, 

patrimônio cultural se entende da seguinte maneira: 

 
O artigo 216 da constituição federal define o patrimônio cultural como 
formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim 
reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico‐culturais; e, ainda, os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. (IPHAN, 2014) 

 

Conclui-se que os bens podem ser considerados materiais e/ou imateriais, e 

de acordo com o IPHAN cabem as seguintes definições de cada um deles: 

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades 

históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, como 

coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, 

arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Os bens culturais de 

natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se 

manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares como mercados, 

feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. (IPHAN, 2004). 

Sendo assim o Brasil abriga em si grande potencial turístico no campo 

cultural, pois concentra uma infinidade de aspectos como os descritos acima, o que 

o torna atrativo à vinda de turistas com desejo de explora-los. Porém é importante 

frisar que esse patrimônio cultural deve ser preservado, mas não apenas com a 

intensão de exploração e consumo turístico e de forma a atrair os turistas. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15401 (2006, p.15) 

elucida que: 

As operações e práticas do empreendimento devem contribuir para 
reconhecer, promover e respeitar o patrimônio cultural das regiões e as 
tradições e valores culturais não predatórios, e contribuir para o 
desenvolvimento social e econômico dos trabalhadores e comunidades 
envolvidas na cadeia produtiva. 

 

Complementando tal ponto de vista, Bahl afirma que o “turismo também pode 

atuar como agente de difusão de uma localidade, exigindo para tanto, e até 

provocando, o resgate de valores e a sua necessidade de preservação.” (2004, p. 
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53). No entanto há de se atentar para o fato de que com o crescimento exacerbado 

do turismo em uma região sem planejamento estrutural acabe por gerar sérios 

problemas, os de aspectos naturais como poluição gerada pelo resultado de uma 

infraestrutura inapta e despreparada, ou mesmo no aspecto cultural com a produção 

de artesanatos em série a fim de atender a demanda turística. Porém quando ações 

de planejamento, ordenação e coordenação do turismo e da cultura são 

desenvolvidas e tem a real participatividade da comunidade local como 

influenciadora e envolvida no que diz respeito às decisões a serem tomadas, é 

gerado um ambiente de confiabilidade onde há o real desenvolvimento da região e 

de sua comunidade, pois a partir disso a comunidade se torna capaz de ajudar com 

sua visão e compreender os objetivos do turismo cultural na região. (BAHL, 2009) 

 

 

2.4. Petrópolis Destino Indutor  

 

Em uma iniciativa do Ministério do Turismo (MTUR), em parceria com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi desenvolvido um estudo iniciado no ano de 

2008, denominado como “Estudo de competitividade dos 65 destinos indutores do 

desenvolvimento turístico regional”, que tem como propósito avaliar o nível de 

competitividade de destinos turísticos. Dentre todos os municípios e regiões 

turísticas que destacam-se no cenário nacional e são considerados como destinos 

turísticos consolidados, apenas 65 cidades brasileiras são listadas e consideradas 

como destinos Indutores. A cidade de Petrópolis, localizada no estado do Rio de 

Janeiro, aparece em posição de destaque nessa lista.  

A título de informação prévia a cerca desse estudo, o MTUR esclarece os 

elementos que o constituem: 

 
Este estudo tem o intuito de mensurar, de forma objetiva, diversos aspectos 
– entre eles os econômicos, sociais e ambientais – que indicam o nível de 
competitividade dos destinos turísticos. A partir da identificação e do 
acompanhamento de indicadores objetivos, e da geração de um diagnóstico 
da realidade local, torna-se mais viável a definição de ações e de políticas 
públicas que visem ao desenvolvimento da atividade turística. (BRASIL, 
2010 p.7) 
 

Uma vez desenvolvido desse plano de estudo amplo, é elaborado, 

anualmente um relatório sobre cada uma destas 65 cidades. Somente a partir disso 
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é possível comparar a evolução dos indicadores e traçar as próximas ações a serem 

executadas.  

Com base nos indicadores, entende-se que a “competitividade do destino é 

avaliada de acordo com 13 dimensões e mais de 60 variáveis (Figura 1)” (BRASIL, 

2015 p.4): 

 
Figura 1: Dimensões e variáveis que compõe o índice de competitividade 
 

 
Fonte: MTUR (2015) 

 

De acordo com o estudo, é possível compreender que “A soma ponderada 

dos resultados conquistados pelo destino em cada uma dessas dimensões resulta 

no índice geral de competitividade do destino” (BRASIL 2015, p.4). 

Direcionando-nos especificamente à Petrópolis, cidade que será o enfoque 

desse trabalho e também aferindo o seu relatório mais atual, o mesmo ressalta os 

fatores positivos que acabam por se tornar fatores diferenciais, ligados à 

infraestrutura e políticas governamentais. Por outro lado, o estudo aponta seus 

principais desafios, que são itens onde ainda há pontos a serem aperfeiçoados, 

também ligados à infraestrutura e capacitação. Visto isto, o próprio estudo ressalta 

os seguintes pontos: 
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Diferenciais de PETRÓPOLIS (RJ): 
 Presença de instituições de ensino e de qualificação profissional que 

oferecem cursos livres, técnicos e de graduação em áreas relacionadas ao 
turismo; 

 Existência de sistema de informações turísticas robusto, que conta, por 
exemplo, com o Disque Turismo, seis Centros de Informações Turísticas e 
com o Aplicativo Petrópolis; 

 Lançamento do Programa de Sensibilização Turística, que alerta a 
população em geral, professores e alunos da rede pública sobre a 
importância da atividade turística para o destino; 

 Desenvolvimento de projetos e ações de cooperação regional entre 
Petrópolis e outros destinos da Serra Verde Imperial, como a Rota 
Cervejeira e o Tour da Experiência. 
Desafios de PETRÓPOLIS (RJ): 

 Construção do centro de convenções e melhor aproveitamento dos 
espaços já existentes, como o Palácio Quitandinha, conforme relatos 
obtidos em campo; 

 Capacitação da mão de obra que atua no turismo, especialmente a 
residente nos distritos; 

 Organização da coleta de lixo dos empreendimentos turísticos localizados 
nos distritos.” (BRASIL 2015 p.11) 

 
 

 A figura de tabela abaixo nos apresenta os dados comparativos dos últimos 

três entre a média nacional, a média do grupo em que a cidade de Petrópolis está 

inserida (a de não-capitais) e os dados de Petrópolis: 

 
Figura 2: Dados comparativos  
 

Fonte: MTUR (2015) 
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Analisando os dados da tabela é possível constatar a evolução crescente de 

Petrópolis elevando seus próprios índices a cada ano, bem como vem mantendo sua 

média superior em relação à média nacional e a média das não capitais. 

Seu excelente desempenho acarreta papel de destaque no estudo, o que lhe 

proporciona um prêmio concedido pelo Ministério do Turismo, devido a ser a cidade 

não capital a obter o maior avanço no Índice de Competitividade do Turismo 

Nacional 2014. Quando “registrou variação positiva de 4,0 pontos em relação à 

pontuação do ano passado, subindo de 66,4 em 2013 para 70,4 pontos em 2014. O 

resultado posiciona a cidade na 14ª colocação do ranking geral” (BRASIL, 2014) 

 

2. 5. Certificação 

 

Segundo a ABNT(2014), certificar é um procedimento em que uma entidade 

de terceira parte avalia se determinado produto ou serviço atende as normas, e em 

um meio como a hotelaria onde a competição e concorrência são tão acirradas, ter 

um certificado acaba tornando o meio de hospedagem que o possui diferenciado em 

relação aos demais, de forma que seja visto como zeloso pela temática que o 

certificado preza, e isso se deve ao fato de que adoção de qualquer tipo de 

certificação é voluntária. Portanto entende-se que a certificação é um meio de 

parametrizar e mensurar os resultados obtidos, que sem a certificação nem sempre 

é perceptível, se conclui então que quem adota algum tipo de certificação está 

realmente envolvido e motivado em acatar os trâmites necessários. (OLIVEIRA, 

2015) 

Nesse contexto entende-se também por certificação a adesão de um meio de 

hospedagem ao sistema de classificação disponível como instrumento do MTUR 

supracitado, o sistema denominado CADASTUR - sistema de cadastro oficial dos 

empreendimentos, equipamentos e profissionais do setor de turismo no Brasil.  

Instrumento esse que desde a publicação da Lei nº 11.771/2008, a Lei do Turismo, e 

sua regulamentação pelo Decreto 7.381/2010, vem se adaptando como forma de 

atender aos dispostos na legislação. Visto isso, o MTUR apresenta um manual de 

orientações para cadastramento dos prestadores de serviços turísticos, que tem o 

intuito de orientar e nortear os prestadores de serviços turísticos para o correto 

cadastramento nesse Sistema, o CADASTUR. (BRASIL, 2011) 
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A norma ABNT NBR 15401 – 2012 evidencia entre outros aspectos a 

importância do envolvimento entre o meio de hospedagem e a comunidade local. 

Quando falamos de economia podemos citar a ação que objetiva “oferecer cardápios 

com culinária regional que utilizem produtos típicos da região e comprar produtos e 

serviços regionais para fomentar a economia local”, agora quando se fala em 

possíveis impactos causados a ação se direciona a “orientar a comunidade através 

de cursos e outros meios disponíveis quanto às atividades que podem causar 

impacto negativo na região e para o turismo a fim de prevenir e/ou minimizar estes 

impactos”, essas são algumas das ações que em conjunto corroboram seu discurso 

que ressalta a seguinte perspectiva: 

 

A comunidade local influencia o meio de hospedagem e vice e versa, 
portanto é interessante que a relação com a comunidade seja transparente 
e de orientação quanto às ações do meio de hospedagem e a 
sustentabilidade para região. (ABNT NBR 15401, 2012 p.63) 

  

No tocante aos aspectos culturais, a norma ABNT NBR 15401 (2012 p. 67) 

disserta: 

Os aspectos culturais não se restringem apenas a monumentos magníficos 
e com valor histórico, mas também àqueles valores configurados por 
paisagens, particularidades regionais e geográficas, ambientes urbanos e 
rurais, bem como os traços da manifestação cultural não tangível, como os 
modos de vida, as expressões de arte popular, os saberes e fazeres, as 
aspirações, os símbolos e mitos, como maneira de reforço de nossa 
identidade cultural. É importante que o meio de hospedagem preserve e 
valorize os aspectos culturais locais assim como incentive a sua apreciação 
e entendimento. 

 

  Quanto ao contexto especifico de meios de hospedagem, a norma ABNT 

NBR 15401 (2012 p. 67) destaca que: 

 

É importante que o meio de hospedagem promova atividades turísticas 
compatíveis com a valorização do patrimônio local, apoiando iniciativas 
nesse sentido e produzindo dentro do próprio estabelecimento atividades e 
medidas que promovam a valorização da cultura e do saber local. 

 

Portanto, a importância da certificação em um meio de hospedagem histórico, 

por exemplo, se dá pela garantia de que o fomento do turismo venha a contribuir na 

preservação do patrimônio cultural e de um desenvolvimento responsável em 

relação ao todo que o cerca, incluindo comunidade local, meio ambiente, 

funcionários e turistas, além de buscar causar o mínimo impacto negativo possível. 
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2.6. Comunidade local 

 

Em conformidade com a linha de raciocínio exposta anteriormente sobre o 

turismo, sua definição e suas necessidades, é patente que, para que o mesmo seja 

desenvolvido de uma forma adequada e sustentável há de haver um equilíbrio não 

só com seu objetivo de lucratividade e suas necessidades, mas também com o 

atendimento das necessidades do entorno. 

O turismo inevitavelmente causa uma série de impactos na região onde está 

inserido, em vista disso para desenvolver a atividade turística é essencial que sejam 

promovidas ações objetivadas a minimizar os possíveis impactos negativos. Há 

diversos modos de fazer com que esses impactos negativos sejam de fato 

minimizados, ações que tenham o intuito de: conservar o legado natural e cultural do 

local, promover um desenvolvimento sustentável e incluir a comunidade local, esses 

são exemplos básicos. (OLIVEIRA 2015) 

Quando direcionamos esse assunto à hotelaria, torna se explicito que seu 

papel deve ser desenvolvido através interação e integração entre empresa, local, 

comunidade, funcionários e hóspedes, isso acaba por se tornar necessário para que 

haja um desenvolvimento de ambas as parte e que esse seja sustentável. Visto isso, 

há um conceito chamado hotelaria responsável, que de acordo com a definição de 

(Oliveira 2015 p.55, turismo na natureza) corrobora: 

 
Meios de hospedagem que se integram e valorizam a comunidade local, o 
seu entorno e o destino e minimizam seus impactos negativos, fomentando 
boas práticas no que se refere às questões ambientais, culturais e 
socioeconômicas e que buscam a maximização das experiências de seus 
hóspedes ao oferecer-lhes, além da possibilidade de efetiva interação e 
integração, produtos e serviços diferenciados produzidos, quando possível, 
pelas próprias comunidades, preferencialmente acompanhados por 
sistemas e/ou processos de gestão. 

 

Assim quando cada um entende o processo, seu papel dentro dele, e que 

independente da sua forma de atuação, sendo direta ou indireta, todos tem igual 

importância para que haja progresso e cumprimento dos objetivos, o 

desenvolvimento turístico e suas ramificações, salientando nesse caso a hotelaria 

acabam sendo potencializados, atuando de maneira harmônica e suscitando um 

beneficiamento mútuo. 
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2. 7. Setor de compras e seu funcionamento 

 

A fim de sanar a precisão de que os materiais e insumos de uma empresa 

estejam disponíveis, bem como para que haja a certeza de que seu abastecimento 

seja suficiente a atender tais necessidades, é indispensável que se tenha uma 

relação com terceiros e parceiros, os chamados fornecedores. Logo, torna-se 

indispensável à presença de um órgão que faça essa ligação entre empresa e 

fornecedores, para tanto surge o órgão de compras. (CHIAVENATO, 2005).  

“O órgão de compras é a porta de entrada da empresa para ingresso de 

materiais e insumos necessários ao seu funcionamento cotidiano.” (CHIAVENATO, 

2005 p.99). Semelhantemente, mas agora quanto às funções pertinentes aos 

membros do setor Chiavenato (2005) destaca: a aquisição de materiais, 

componentes e serviços destinados a suprir as necessidades da empresa e de seu 

sistema de produção em quantidades corretas, com as especificações atendidas de 

maneira precisa e no prazo. 

 

...todo o processo de localização de fornecedores e fontes de suprimento, 
aquisições de materiais por meio de negociações de preço e condições de 
pagamento, bem como o acompanhamento do processo (follow- up) junto 
aos fornecedores escolhidos e o recebimento de material comprado para 
controlar e garantir fornecimento dentro das especificações necessárias. 
(CHIAVENATO, 2005 p.100) 

 

Em concordância, agora especificamente no ramo da hotelaria Castelli (2003) 

reforça como sendo características primordiais para um bom comprador ser um 

exímio conhecimento dos produtos consumidos pelo hotel, ter vasto conhecimento 

entre os mais diversos fornecedores, bem como possuir a facilidade na lida com os 

vendedores. 

No tocante aos procedimentos utilizados Chiavenato (2005) relata que o setor 

pode ser organizado de duas maneiras distintas: centralizada ou descentralizada, 

essa divisão ocorre de acordo com o tamanho e/ou necessidade da empresa. 

 

Quando falamos em centralização de compras, a atividade é concentrada em 

um único órgão de compras, oportunizando grandes vantagens pelo fato de que a 

compra se dá em maior quantidade, resultado disso é a disposição de uma grande 

margem de negociação e descontos, que resulta na uniformização da qualidade dos 
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materiais, maior especialização dos compradores e os procedimentos de compras 

acabam por seguir um padrão. Já em relação à atividade descentralizada cada 

unidade da empresa tem seu próprio órgão de compras para atender as 

necessidades locais, as vantagens são decorrentes de um maior conhecimento dos 

fornecedores locais, onde se proporciona um atendimento personalizado a cada 

unidade e as suas especificidades e agilidade nas compras. (CHIAVENATO, 2005) 

As vantagens de uma são as desvantagens da outra, visto que são 

explicitamente opostas, entretanto uma empresa pode trabalhar com as duas, à vista 

disso e direcionando o foco para o modelo de uma empresa hoteleira pode-se 

centralizar as compras de materiais padronizados e comuns a todas as unidades 

como, por exemplo, mobiliários, equipamentos e utensílios, e descentralizado nas 

compras de produtos de uso frequente e imediato, como exemplo de toda parte de 

insumos referente ao setor alimentos e bebidas de um hotel, proporcionando assim 

o atendimento das necessidades de suas unidades.  

Quando chegamos as etapas desse fluxo de compras, Chiavenato (2005) 

ainda divide o processo como um ciclo composto por cinco etapas: 

 

 Análises das OCs (ordens de compras): A ordem é enviada e quando 

recebida é analisada para conhecimento das especificações dos materiais e 

quantidade requisitadas, além do prazo de entrega, muitas vezes vem descrito 

nessa OC informações de compras anteriores, como nome de fornecedor, 

quantidade, preço, entre outros, objetivando facilitar a análise do comprador.  

 Pesquisa e seleção de fornecedores: A pesquisa geralmente é feita entre 

fornecedores já cadastrados previamente no banco de dados do setor de compras 

(Esse cadastro geralmente é feito depois e uma seleção e adequação dos 

fornecedores as exigências e requisitos da empresa compradora). Após isso ocorre 

a seleção dos fornecedores a receberem a cotação de acordo com a necessidade 

do pedido a ser efetuado, que pode ser preço (além do obvio e usual que é o menor 

valor) prazo, qualidade, especificação, condições de pagamento. 

 Negociação com fornecedor selecionado: Escolhido o fornecedor que mais se 

adequa a necessidade de determinado pedido chega hora da negociação, que pode 

ser de preço, de condições de pagamento ou até prazo. Somente após essas 

definições finalmente é emitido do pedido de compras “uma espécie de contrato 
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formal entre a empresa e o fornecedor, especificando as condições em que foi feita 

a negociação.” 

 Acompanhamento dos pedidos (follow-up): Depois de efetuado o pedido de 

compras é necessário o acompanhamento de pedidos por meio de contatos om o 

fornecedor durante o processo até a entrega do material, essa etapa permite que 

qualquer problema ou imprevisto seja antecipadamente notado e resolvido. 

 Controle do recebimento do material comprado: A última etapa é feita em 

conjunto com o órgão de controle de qualidade a fim de conferir se foi entregue 

exatamente o que foi acordado anteriormente, sendo confirmado, material é liberado 

para ser encaminhado ao almoxarifado e faturado. 

 

O fluxograma a seguir exemplifica de maneira visual essas etapas, atendendo 

ao propósito de explanar de forma clara o fluxo seguido nas operações realizadas no 

setor de compras. 

Figura 3: Fluxograma o setor de compras 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
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Para executar este fluxo e obter controle, Castelli (2003) sugere o uso de 

alguns formulários, como os apresentados a seguir: 

 
Figura 4: Ordem de compras 

 
Fonte: CASTELLI (2006) 
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Figura 5: Ficha de produto 

 
Fonte: CASTELLI (2003) 
 
 
Figura 6: Ficha de fornecedor 

Fonte: CASTELLI (2003) 

 
Vale lembrar que hoje na maioria das empresas todo esse processo é 

informatizado, com programas específicos que facilitam o desenvolvimento do fluxo 

onde, por exemplo, a carteira de fornecedores está inserida em sistemas que 

proporcionam uma divisão automatizada dos mesmos de acordo com o tipo de 

material, nesses mesmos programas também há um histórico de compras e divisões 
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bem estabelecidas que proporcionem uma análise de preço, prazos e condições de 

pagamentos anteriores para parametrizar a tomada da melhor decisão para o pedido 

requerido. 

 

O profissional de compras precisa ser uma pessoa comunicativa, com uma 

vasta rede de contatos para que sempre consiga atender a necessidade de qualquer 

que seja o produto requerido e também para que caso ocorra falha de algum 

fornecedor habitual haja um plano b, pois apesar de um setor visto por números, é 

um setor dinâmico acompanha as constantes mudanças e variações do mercado, o 

que o torna um setor que carece de pessoas ágeis e capazes de solucionar 

rapidamente qualquer tipo de problema. Ter facilidade na lida com os representantes 

e fornecedores é imprescindível no sentido de que há necessidade constante de 

negociações, seja de preço, prazo de entrega ou condições de pagamento, muitas 

vezes ocorre que o fornecedor tem o melhor preço, porém o prazo de entrega não 

atende as necessidades da empresa, portanto uma negociação não gira somente 

em torno de preço, por isso o profissional de compras deve ter uma visão além de 

valores monetários, mas de uma percepção ampla das necessidades e do que é o 

melhor para empresa. 

 

A função do setor vai além de um abastecimento correto através de uma boa 

gestão de compras, especialmente quando se trata de meios de hospedagem com 

especificidades tão claras. O setor passa a ser visto de uma outa maneira 

administrativamente falando, pois o que poderia ser visto superficialmente como um 

setor de gastos, um centro de custos de onde apenas sai capital, passa a ser 

percebido como um setor que gera economia e evita desperdícios, 

consequentemente se torna peça chave para um funcionamento lucrativo hotel. 
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3. OBJETO DE ESTUDO  

 

3.1. Petrópolis  

 

Petrópolis faz parte da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. 

Encontra-se bem no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso 

da Serra dos Órgãos, a 845 metros de altitude média, porém a sede municipal está a 

810 metros de altitude. O município localiza-se a 68 km do Rio de Janeiro e limita-se 

ao Norte com São José do Vale do Rio Preto, a Leste com Teresópolis e Magé, ao 

Sul com Duque de Caxias e Miguel Pereira e a Oeste com Paty de Alferes, Paraíba 

do Sul e Areal (Petrópolis 2012), conforme pode-se visualizar na figura 5 disposta a 

seguir. 

 
Figura 7: Mapa dos municípios limítrofes de Petrópolis  

Fonte: www.cidades.ibge.gov.br/ (2016) 
 
Já sua divisão administrativa, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

se dispõe da seguinte maneira: Petrópolis-sede, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio 

e Posse. 
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Figura 8: Petrópolis e sua divisão administrativa  

Fonte:folhetimdaserra.blogspot.com.br (2016) 
 

O Município localiza-se às margens de uma das principais rodovias do país, a 

BR 040, que faz ligação entre o Rio de Janeiro e o Distrito Federal. “A economia do 

município se beneficia desta condição privilegiada em termos de logística, pois em 

um raio de 500 km encontram-se em torno de 43% do PIB e 70% da movimentação 

de cargas do país.” (PETRÓPOLIS 2012)  

Figura 9: Mapa das rodovias que cortam Petrópolis  

 
Fonte: Google Maps (2016) 
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 Petrópolis dispõe uma área de 795,798 km², com população de 298.142 

habitantes, é a maior e mais populosa cidade da Região Serrana Fluminense, com 

densidade demográfica de 371,85 hab/km², também detém o maior PIB e o mais alto 

IDH da região (0,745), além de ser considerada a cidade mais segura do estado do 

Rio de Janeiro e a sexta cidade mais segura do Brasil. (IBGE - CIDADES 2015). 

O Turismo Histórico e o Ecoturismo estão em crescente expansão, o setor é 

responsável por 8.500 postos de trabalho diretos e indiretos, o Município recebe 1,8 

milhões de turistas por ano. (PETRÓPOLIS 2012) 

 

 

3.2.  A histórica cidade de Petrópolis e sua herança cultural 

 

Petrópolis era apenas uma parte do caminho que levara os bandeirantes ao 

seu objetivo final, o ouro das Minas Gerais. Muitos eram os obstáculos que 

impediam Petrópolis de ser descoberta em seu verdadeiro potencial, talvez o maior 

deles fosse o fato de ser uma terra pouco, ou quase nada civilizada e habitada 

apenas por índios coroados, uma tribo conhecida por nativos cruéis nas batalhas, de 

índole feroz e que viviam guerreando inclusive entre si (PETRÓPOLIS, 2016). 

Entretanto em uma ocasião Dom Pedro I o imperador brasileiro, passava pelo 

chamado caminho do ouro e no decorrer houve a necessidade de se hospedar, e foi 

na fazenda do Córrego Seco, que naquele momento pertencia ao padre Correia que 

Dom Pedro I se encantou com beleza exuberante do local e seu clima ameno. A 

partir daí adquiriu a fazenda vizinha, com intuito de construir seu palácio de verão, 

adquiriu também algumas outras fazendas. Além do palácio de verão seu interesse 

pelo local tinha relação com a saúde de sua filha, a princesa Dona Paula Mariana 

que por muitas vezes caia doente e ao se hospedar na região obtinha melhoras 

significativas (IBGE - CIDADES 2011). 

Entretanto seu plano de construção do palácio não foi cumprido por ele, mas 

após a sua morte no reinado de Dom Pedro II que por iniciativa de seu tutor, o 

projeto foi reiniciado, para tanto, foram necessárias inúmeras mudanças na região, à 

primeira delas, foi à construção de uma estrada que suportasse não só as caravanas 

exploratórias que passavam por ali apenas com o intuito de chegar as Minas Gerais, 

mas também as carruagens para acesso da família real e toda a movimentação 
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vindoura de uma futura nova cidade. Ademais foi necessária a elaboração de um 

plano, o qual tinha como propósito principal popular a cidade, novos habitantes 

foram atraídos pela doação terras e se tornariam produtores agrícolas, por fim diante 

de algumas exigências como cobrança de impostos, por exemplo, o intuito era 

substituir o trabalho escravo por trabalho livre, mais tarde ocorreu que grande parte 

da população era composta de imigrantes estrangeiros que se adaptaram ao clima 

ameno e vislumbravam uma vida melhor na América (IBGE - CIDADES 2011). 

A partir daí o crescimento da cidade foi dado de forma acelerada, visto que 

todo verão a corte e parte da população da cidade do Rio de Janeiro se mudava 

para cidade, passando períodos de até cinco meses, além disso, visitas em 

momento oportuno, como quando se deu surto de febre amarela (PETRÓPOLIS, 

2016). 

O desenvolvimento Brasil império e a cidade de Petrópolis tem estreita 

relação, tendo crucial importância na historia uma da outra, haja vista que foi uma 

cidade construída com finalidade de atender aos desejos da família real e abrigou a 

corte nos momentos convenientes, inclusive o próprio nome da cidade foi concedido 

em homenagem a Dom Pedro II, Petrópolis significa cidade de Pedro 

(PETRÓPOLIS, 2016). 

Em suma, devido a essa série de eventos que envolvem a corte e Petrópolis, 

a torna uma cidade com grande herança cultural, tendo em si uma história rica em 

acontecimentos marcantes para história do país e carregando grade patrimônio 

cultural a ser explorado pelo turismo. 

 

 

3.3. Grande Hotel Petrópolis  

 

Localizado no coração do Centro Histórico, de frente a dois dos principais 

atrativos turísticos da cidade, o Museu Imperial e o Obelisco, o Grande Hotel 

Petrópolis foi a primeira grande construção vertical da cidade com um total de quatro 

andares e é a hospedaria mais antiga de Petrópolis ainda em funcionamento. 

Pessoas ilustres costumavam se hospedar no hotel, como o presidente Getúlio 

Vargas que sempre ficava sempre no último andar, devido à vista para o Museu 

Imperial. (OGlobo2013) 
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Figura 10: Vista de um dos quartos do hotel 

 
Fonte: Divulgação do hotel 
 

 O antigo casarão, que hoje abriga o Grande Hotel Petrópolis, teve sua 

construção iniciada em 1928 por Francisco De Carolis, em solicitação do coronel 

Jerônimo Ferreira Alves. A construção “apesar de ter características austeras, que 

refletiam a depressão econômica pela qual o mundo passava naquela década, o 

imóvel era considerado muito moderno e foi o primeiro a ter um elevador” (OGlobo, 

2013). 

Figura 11: Fotos do elevador mais antigo da cidade 

 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
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No ano de 1945 o Grande hotel ganhou um salão de jogos no seu primeiro 

andar, o que na época foi uma estratégia realizada a fim de atrair clientes seduzidos 

ao concorrente, devido a abertura do cassino do Quitandinha no ano anterior. As 

coisas pioraram quando o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do Brasil, fazendo 

com que o fluxo de pessoas, consequentemente de turistas diminuísse, a partir daí o 

hotel entrou em uma fase conturbada até que em 1966 foi fechado e ficou fechado 

por 45 anos aos cuidados de um caseiro. (OGlobo, 2013) 

Somente no ano de 2001 a propriedade foi comprada pela família Ghidini da 

Silva, porém a mesma não tinha condições de arcar com uma reforma tão criteriosa 

e delicada, apenas alguns anos depois, devido ao pedido do patriarca de que 

reabrissem o hotel assim que tivessem condições que a longa reforma foi iniciada. O 

hotel foi reaberto em 2011, coincidentemente no dia da sua inauguração, 15 de 

dezembro, contando com 67 UHs tinha uma média de 2% de taxa de ocupação, 

atualmente comemora o índice de 60% de acomodações. (OGlobo. 2013) 

Esse imponente estabelecimento é tombado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e por conta disso, para que sua reforma fosse 

realizada alguns cuidados tiveram que ser tomados a fim de manter seus elementos 

históricos, alguns dos exemplos desses cuidados minuciosos inclui o fato de o 

elevador original de sua construção, mesmo funcionando, por exigência do Iphan se 

tornou apenas um dos itens decorativos do hotel (OGlobo 2013).  

Além disso, seu suntuoso lobbie é um dos poucos que têm suas 

características arquitetônicas protegidas por um governo, hoje “o lobby mantém o 

glamour dos anos 30, reforçado pelos lustres de cristal e ladrilhos hidráulicos, 

recuperado com os mesmos detalhes da versão antiga, que demoraram mais de um 

ano para serem restaurados” (ComunicaçãoLivre, 2013).  
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Figura 12: Lobbie do hotel 

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 

 
Hoje o empreendimento é certificado com padrão 4 estrelas, sendo tombado 

pelo patrimônio histórico nacional e passou por reformas durante cinco anos. 

Contam com um total de 67 apartamentos e sala de eventos para 90 pessoas, 

restaurante, lazer, sauna e fitness. Seus apartamentos são distribuídos em quatro 

categorias, superior, luxo, suíte executiva e suíte grande hotel, o hotel dispõe 

também de 4 apartamentos adaptados a portadores de necessidades especiais. 
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Figura 13: Placa sinalizadora de atendimento ao deficiente 

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 

 
Em uma breve descrição das categorias disponíveis no Grande Hotel 

Petrópolis, podemos mencionar as seguintes, conforme informações constantes no 

site do empreendimento: 

 

 Superior: Apartamentos com vista lateral ou fundos, ar condicionado, 

cofre eletrônico, frigobar, cama box queen size, TV LCD, internet, espelho de corpo 

inteiro, telefone e secador de cabelo. Essas são as mais em conta, oferecem o 

necessário para um experiência confortável e atendimento das necessidades 

básicas de um hóspede.  

 

 Luxo: Apartamento de frente. Alguns contam com sacada, ar 

condicionado, cofre eletrônico, frigobar, cama box queen size, TV LCD, internet, 

espelho de corpo inteiro, telefone e secador de cabelo. O diferencial em questão 

dessa categoria comparada a anterior é justamente a vista do centro histórico. 

 

 Suíte Executiva: Apartamento com sala e quarto, todos os ambientes 

possuem ar condicionado, cofre eletrônico, frigobar, cama box queen size, sofá 

cama, TV LCD, internet, espelho de corpo inteiro e telefone. Caso o hóspede queira 
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à disposição um aparelho microondas e/ou chaleira elétrica, deve solicitar no 

momento da reserva. De acordo com a própria descrição podemos perceber que 

essa categoria busca atender as necessidades de um público que vai a cidade a 

trabalho, executivos com horários diferenciados que podem dispor dessas 

comodidades de forma privativa. 

 

 Suíte Grande Hotel: Localizada na cobertura, dispõe de um amplo e 

privativo ambiente, suas generosas janelas antecedem a uma varanda que está por 

toda extensão dos aposentos, permitindo apreciar a exuberante vista do Museu 

Imperial, um dos principais cartões postais da cidade, a Suíte Grande Hotel é ideal 

para quem procura uma experiência completa e inesquecível, geralmente com 

associação a questões relacionadas ao emocional, convém oferecer essa a cais em 

momentos românticos e lua de mel. 

 

Na descrição destes ambientes, não se observa elementos que os conecte as 

características históricas do meio de hospedagem. 

 

No que tange ao espaço de eventos do Grande Hotel Petrópolis, o mesmo 

oferece salas confortáveis, com flexibilidade para variados tipos de montagens. 

Estão disponíveis duas salas com TV LCD 42”, microfone e internet Banda Larga 

wireless ou a cabo e diferentes dimensões a fim atender diversos tipos de eventos. 

A sala Antônio Augusto possui 30 pontos de internet à disposição e a sala Petrópolis 

conta com quadro branco. 

Visto que o objetivo de público do hotel e até mesmo o da cidade, não são o 

de negócios, é possível concluir que o setor de eventos do hotel atende as 

necessidades de seus clientes. 
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Figura 14: Tipos de montagens e lotação disponíveis no hotel para cada tipo. 

Fonte: Divulgação hotel 
 
Figura 15: Fotos de tipos de montagens  

 
Fonte: Divulgação do hotel 

 
Com intuito de cativar seus hóspedes e atender as necessidades requeridas, 

alguns pacotes especiais são disponibilizados pelo hotel, alguns sazonais como 

datas comemorativas e outros fixos, descritos a seguir: 

 

 Pacote 1 - Dia dos Namorados (sazonal): No final de semana do Dia dos 

Namorados é oferecido Café da manhã temático, o que deixar estadia ainda mais 

especial. 
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Pacote 2 - Dia da Noiva (fixo): A ideia é de proporcionar um dia especial em 

uma data tão importante, para tanto o pacote oferece: Mini coffee-break para 5 

pessoas, 1 espumante nacional, salada de frutas, chocolates e roupão para a noiva. 

Com opções de utilizar somente Day Use (das 10h00 às 20h00 - negociável) ou com 

pernoite, onde se acrescenta enxoval diferenciado e café da manhã no apartamento. 

Estacionamento com manobrista. 

Pacote 3 - Dia do Noivo (fixo): O intuito é o mesmo do anterior, mas nesse 

são oferecidos: Mini coffee-break para 5 pessoas, 5 long necks de Bohemia e 

roupão para o Noivo. Também com somente Day Use (das 10h00 às 20h00 - 

negociável) ou com pernoite acrescenta enxoval diferenciado e café da manhã no 

apartamento. Estacionamento com manobrista. 

Pacote 4 - Mestre Cervejeiro (fixo): A grande sacada do hotel que aliou a 

hospedagem e os atrativos turísticos, nesse caso a fábrica instalada na cidade. O 

pacote oferece: 2 ingressos para Cervejaria Bohemia e um Kit Cerveja (2 taças com 

logomarca do hotel e 1 cerveja artesanal de 600ml). Estacionamento com 

manobrista. 

Estes pacotes, bem como as UHs, não oferecem nada que leve o hóspede ou 

turista a realizar qualquer tipo de associação à sua categorização de hotel histórico. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES  

 

Conforme exposto na bibliografia do presente trabalho, pôde se tomar 

conhecimento de que o Turismo cultural se torna um segmento de significante 

importância e esse entendimento se deve quando por exemplo, todas as partes que 

estão de alguma forma envolvidas com o desenvolvimento do turismo em uma 

determinada região sejam conscientes de que sua participação é fundamental e 

importante em todas as etapas do processo, ou seja, o turismo cultural quando 

explorado da maneira correta pode não só preservar os bens culturais da região, 

mas também os resgata e valoriza de forma que a comunidade local compreenda 

sua importância, importância essa de valores materiais e imateriais, assim como 

relata na página 67 da norma ABNT NBR 15401 – 2012 “É importante que o meio de 

hospedagem preserve e valorize os aspectos culturais locais assim como incentive a 

sua apreciação e entendimento”. 

Já quando mencionamos do município de Petrópolis, principalmente após 

toda discrição realizada no decorrer da bibliografia sobre sua relação intima com a 

história do Brasil, de como o município foi palco de grandes acontecimentos e da 

herança cultural que consequentemente carrega consigo, é inegável a existência de 

um material rico a ser explorado pelo turismo cultural e a grande quantidade de 

maneiras de ser feita essa exploração. 

De mesmo modo vale salientar que assim como bem descreve a normativa 

ABNT NBR 15401 – 2012 os aspectos culturais vão além de apenas bens tangíveis 

como monumentos de valor histórico, mas de mesmo modo estão inclusos bens 

imateriais intangíveis de igual valor, como símbolos e mitos de um determinado 

local, visto isso o objeto de estudo apresentado, O Grande Hotel Petrópolis, se 

apresenta com relevância histórica para cidade de Petrópolis de ambas as formas, 

seja pela sua construção ousada e imponente para época de sua construção, o que 

ainda hoje se preserva com as caraterísticas originais, bem como o modo com que 

sua influência como símbolo da cidade foi exercida através dos eventos ocorridos no 

hotel. 

A partir disso como forma de parametrizar o hotel como histórico e os itens 

que o fazem se apresentar de tal forma, foi utilizada a Portaria Ministerial MTUR Nº 

100/2011 disponível pelo CADASTUR como matriz de classificação de meio de 

hospedagem e a lei de onde essa Portaria Ministerial MTUR Nº 100/2011 se baseia, 



48 
 

a Lei nº 11.771/2008, a Lei do Turismo, e sua regulamentação pelo Decreto 

7.381/2010. 

Como instrumento utilizado para análise do objeto de estudo segundo os 

parâmetros citados acima, a opção foi feita por entrevista, primeiramente feita 

através de e-mail com a gerente geral do estabelecimento, Sra. Bianca Araújo e 

posteriormente como forma de sanar algumas dúvidas restantes e saciar a 

necessidade de uma observação in loco, foi realizada uma visita acompanhada de 

pequeno tour pelas áreas onde a assistente da gerente geral a Sra. Paula, me 

permitiu e acompanhou. Portanto será apresentado a seguir inicialmente o resultado 

da entrevista feita com a Sra. Bianca e posteriormente sobre a observação in loco. 

Segundo entrevista realizada com a Gerente Geral do objeto de estudo, o 

meio de hospedagem Grande Hotel Petrópolis, Sr.ª Bianca Araújo através de troca 

de e-mails, podemos esclarecer e analisar as perspectivas do hotel e sua relação 

histórico-cultural com o município de Petrópolis e com a comunidade local, além de 

seu processo de funcionamento referente ao setor compras. 

No que concerne ao vínculo histórico que o hotel mantém com o local em que 

está inserido, a Sr.ª Bianca nos discorre sobre uma série de fatos que nos remetem 

a essa associação. O primeiro deles inicia-se na ousada construção do hotel, 

inaugurado em 1930, foi um dos primeiros prédios verticais da região e dos mais 

altos também, episódio que na época foi um marco, principalmente por estar 

localizado na principal Avenida de Petrópolis. Hoje o hotel pertence a um grupo de 

investidores locais e não há previsão de expansão. 

A Sr.ª. Bianca Araújo conta sobre alguns outros acontecimentos que 

considerados ultramodernos na época trouxeram para o hotel posição de destaque e 

imponência, a construção de uma claraboia para iluminação natural e o fato de ser o 

primeiro a possuir elevador, que inclusive ainda hoje faz parte da construção, mas 

que por exigência do IPHAN serve apenas como elemento de decoração e memória. 

A gerente geral nos conta sobre os vários bailes e importantes jantares 

promovidos pelo hotel, sempre bem frequentado com presença de pessoas ilustres 

como o presidente Getúlio Vargas. Além disso como impacto que o hotel causa na 

cultura da região, é ressaltado o valor sentimental que tem para os petropolitanos, 

pois segundo a Srª. Bianca, o estabelecimento foi um grande marco para região e 

trouxe glamour a cidade. 
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Como observado no decorrer deste trabalho é evidente a relação do Grande 

hotel Petrópolis com a história da cidade em que está localizado, isso se deve a 

essa série de acontecimentos descritos pela gerente, e quando questionada sobre 

como fazer com que o hóspede de hoje se sinta em um hotel histórico e tenha a 

dimensão de toda carga e importância histórica do hotel, ela nos descreve sobre um 

quadro localizado no restaurante que possui fotos de vários acontecimentos 

memoráveis do hotel, fazendo alusão a uma linha do tempo, além é claro dos itens 

históricos, como os lustres e elevador da época da inauguração e os ladrilhos 

hidráulicos restaurados. 

No que tange ao diferencial ofertado aos clientes por ser um hotel histórico, 

Bianca diz que o hotel é diferenciado pela junção do clássico com o moderno, onde 

os clientes tem a oportunidade de desfrutar de todas as modernidades e facilidades 

fazendo uma viagem no tempo.  

A adesão ao SBClass na categoria hotel histórico foi uma decisão tomada 

com o objetivo de validar todo o esforço de revitalizar o grande hotel e ter 

reconhecimento nacional por isso, todo processo de adesão se dá por meio do envio 

para o hotel de uma série de formulários, a partir daí hotel deve se adequar às 

especificações, após isso, vem um fiscal e verifica, logo depois eles enviam a 

confirmação, porém quando o assunto é retorno, a gerente diz também que não 

houve retorno perceptível, somente pessoas que trabalham na área da hotelaria  

notam a importância da  certificação. 

 Quando a entrevista parte para a etapa da relação do hotel com a 

comunidade local, a gerente ressalta que apesar de não possuir nenhum projeto 

oficial com a comunidade local, todos os funcionários do hotel pertencem a 

comunidade local ou regiões próximas. 

No tocante ao setor de compras a Sr.ª Bianca relata que todo hotel é 

informatizado, logo possuem plataforma para inserir no sistema todo processo de 

compras, processo esse que funciona da seguinte maneira: a pessoa responsável 

identifica a necessidade de compras, a gerente salienta que cada setor possui um 

comprador, que preenche uma ordem de compras, envia ao gerente responsável 

pelo setor para aprovação da compra, depois dessa aprovação é feito o pedido, uma 

vez que o pedido chega, o mesmo é enviado a contabilidade para dar entrada no 

sistema, a partir daí o boleto é enviado para pagamento. Assim, em relação ao 

processo de compras esta é a rotina adotada pelo Grande Hotel Petrópolis. No caso 
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de compras com valores voluptuosos, a responsável por todo o processo é a própria 

Gerente Geral. 

 

Em relação a essa segunda parte da análise, posterior a entrevista realizada 

por e-mail e referente à visita in loco realizada após longo período de negociação de 

datas com a gerente Sra. Bianca, avista-se logo na fachada, onde pôde-se perceber 

o quão bem restaurada e conservada a mesma se encontra, inclusive facilitando a 

identificação de seus elementos que remetem a um passado glamoroso, com 

detalhes que lembram o ouro e colunas e arcos imponentes que sugerem a entrada 

de uma construção digna de uma cidade imperial. 

 
Figura 16: Fachada e placa de certificação do hotel histórico Grande Hotel Petrópolis 

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 

 
Assim que se adentra o local, logo no hall de entrada nota-se os ladrilhos 

hidráulicos da época de sua inauguração, que hoje restaurados como nos aponta 

orgulhosamente a assistente da gerência Srª. Paula, também observa-se a grande 

quantidade de recomendações de grandes veículos de divulgações e alguns 

prêmios, além da marca de classificação do meio de hospedagem, sinalizando a 

quantidade de estrelas e a categoria atendendo os requisitos do CADASTUR. 
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Figura 17: Ladrilhos hidráulicos originais restaurados  

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 

 
Imediatamente acima dos ladrilhos hidráulicos encontra-se outro elemento 

que nos remete ao passado, um de seus dois lustres que fazem parte dos seus itens 

de decoração original, e ao lado o primeiro elevador da cidade que se tornou objeto 

de decoração e fonte de memória de uma época. O outro lustre fica localizado no 

lobbie do hotel, espaço totalmente restaurado como demonstra a figura 9. 
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Figura 18: Lustre originais (respectivamente citados) 

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
 

Ainda no lobbie, como forma de incentivo cultural, folders informativos ficam 

pregados em uma placa que sinaliza os pontos turísticos e fica segura por um 

cavalete para fácil visualização, também encontram-se expostos alguns panfletos e 

cartões de estabelecimentos da região, museus, parques e outras opções de lazer 

que incentivam aos clientes ao conhecimento da cultura local. 
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Figura 19: Meios de divulgação da cultura local 

 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
 

 

Em ocasião em que perguntada sobre a forma de incentivo a economia local, 

Sra. Paula nos revela que eles procuram comprar todos os insumos necessários 

para o funcionamento do hotel na região, as exceções ocorrem quando a região não 

é capaz de oferecer algum desses insumos, então eles necessitam fazer compras 

de produtos ou serviços em outro local. Ainda discorrendo sobre esse assunto ela 

nos dá como exemplo a recente reforma de um sofá, disposto a frente do 

restaurante, o serviço de lavanderia que no caso do Grande Hotel Petrópolis é 

terceirizado e de alguns pães, ambos adquiridos na própria região. 
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Figura 20: Produtos e serviços adquiridos com a comunidade local 

 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 

 

Ademais, a assistente nos acrescenta que além dessa, outro meio que pode 

ser colocada como forma de incentivo é a capacitação oferecida pelo hotel para que 

as pessoas captadas na comunidade possam trabalhar no hotel, visto que o quadro 

de funcionários é composto em sua totalidade por moradores da região. 

 

No tocante ao setor de manutenção uma das dúvidas era em relação a como 

eram conservados os itens históricos dispostos no hotel, como os lustres, elevador e 
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ladrilhos, nesse sentido a Srª. Paula explica que os lustres só precisam ser limpos, 

serviço feito pelo próprio setor manutenção periodicamente, bem como os ladrilhos, 

já o elevador tem uma empresa terceirizada que cuida, mas como é utilizado 

somente em ocasiões especiais e aleatórias não necessita de grandes reparos.  

Continuando no tema de objetos de valor histórico, a gerente nos apresenta 

um quadro instalado no restaurante do hotel, que reproduz algumas fotos de 

momentos importantes e marcantes do hotel, colocados cuidadosamente para 

simular uma linha do tempo e trazer ao hóspede a sensação dessa viagem através 

das épocas conhecendo um pouco da história do hotel. 

E essa viagem começa com o retrato do hotel da forma original, a seguir 

estão as fotos da família que fundou o hotel e do casamento de sua filha no próprio 

estabelecimento, por fim estão dispostas algumas fotos de partes do hotel antes da 

sua reforma e restauro, e comparativamente de como se encontram atualmente. 

Por fim, indagada sobre o funcionamento do setor de compras e como se dá o 

seu processo a assistente reitera o que foi citado pela gerente na entrevista anterior, 

esclarecendo que não há apenas uma pessoa que seja responsável exclusivamente 

pelas compras do hotel, mas cada um dos setores tem um comprador, geralmente o 

gerente do seu setor, ou seja, não há um setor de compras no hotel. Funciona da 

seguinte maneira: cada setor identifica suas necessidades, o responsável por 

compras do seu setor faz a requisição e envia para aprovação eletrônica, essa 

aprovação passa pelas mãos da gerente geral ou ocasionalmente pela sua 

assistente, independentemente do valor. Após aprovação, o pedido de compras 

pode ser gerado pelo responsável, que cuida de todo acompanhamento do pedido 

até que chegue e seja encaminhado ao almoxarifado para recebimento e 

conferência, posteriormente o responsável pela compra encaminha o boleto para o 

financeiro pra que o pagamento seja realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Fotos do quadro de acontecimentos históricos 
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Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
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Figura 22: Visão geral do quadro 

 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2016) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificar as políticas e procedimentos para aquisição de materiais, 

equipamentos e produtos que tenham relação com quesito histórico e seu vínculo 

com a comunidade local foi um grande desafio, principalmente no sentido de que 

quando escolhemos um tema acreditamos que os resultados vão surgir da forma 

que queremos e esperamos, o que obviamente a maioria das vezes não acontece. 

  Nesse caso o objeto de estudo do presente trabalho foi selecionado após 

uma vasta pesquisa entre hotéis históricos, porém o fator decisório foi justamente o 

fato do Grande Hotel Petrópolis ser o único hotel histórico a estar presente na lista 

do CADASTUR, lista essa que proporciona uma certificação de reconhecimento 

internacional por atender padrões reconhecidos no mundo inteiro como por exemplo, 

a classificação por estrelas. Logo aderir a essa certificação é ter o compromisso de 

cumprir os requisitos e exigências propostos pelo órgão regulador. Porém ao longo 

da pesquisa observou-se que esse reconhecimento se dá apenas por profissionais 

da área, portanto os próprios clientes não tomam essa certificação como diferencial 

ou fator decisório. 

  Além disso, estar localizado na cidade de Petrópolis fez com que a decisão 

da escolha do Grande hotel Petrópolis fosse confirmada. Conhecida como cidade 

imperial, Petrópolis foi palco de grandes acontecimentos históricos como descritos 

no decorrer da pesquisa, esse fato que faz com que a mesma adquira uma carga 

cultural de valor incalculável. O Grande hotel Petrópolis está posicionado em uma 

região da cidade chamada centro histórico, em frente ao museu imperial, principal 

ponto turístico de Petrópolis e aos arredores estão os mais importantes restaurantes, 

museus e atrativos turísticos, o que o favorece logisticamente, esse sim é fator para 

tomada de decisão entre os clientes.  

Os desafios da pesquisa começam no momento de agendar a entrevista com 

a gerente, o primeiro contato se deu por telefone, onde a mesma se prontificou a 

receber uma visita com a finalidade da realização da entrevista e assim dar 

prosseguimento a pesquisa, porém houve bastante dificuldade na comunicação com 

a Sra. Bianca após esse primeiro contato, pois depois de insistentes tentativas, 

quando finalmente ocorreu o contato telefônico direto com ela, a mesma pediu que a 

entrevista fosse enviada por e-mail, fato esse que dificultou o andamento e prazos. 
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Ainda sim após as respostas dadas pela Sra. Bianca por e-mail restaram alguns 

questionamentos e a necessidade de uma análise através de visita in loco. Dessa 

forma mais algumas tentativas de contatos foram feitas até que a Sra. Bianca 

sugeriu a opção de uma visita breve auxiliada pela sua assistente, a atenciosa Sra. 

Paula, como visto a grande dificuldade dessa etapa se deu por conta de toda essa 

negociação ter levado um grande tempo. 

Durante execução do trabalho os parâmetros utilizados foram os requisitos 

exigidos pelo CADASTUR (ferramenta do Ministério do Turismo) para adesão do 

meio de hospedagem na categoria hotel histórico, porém a matriz de classificação 

que contém os requisitos a serem cumpridos para o enquadramento de acordo com 

a categoria e o número de estrelas tencionado não cita em momento algum qualquer 

requisito que tenha ligação com o setor compras ou sua relação histórico-cultural 

com a comunidade.  

Nesse sentido revelou-se a complexidade de análise e identificação em 

relação tanto dos objetivos gerais, quanto aos específicos, pois de acordo com o 

CADASTUR para se tornar um hotel classificado pelo SBClass como histórico, basta 

o estabelecimento ter sido instalado em construção conservada de forma original ou 

restaurada, ou ainda que tenha sido cenário de acontecimentos histórico-culturais de 

importância reconhecida. O atendimento dos requisitos são apenas condições para 

definição do número de estrelas que o estabelecimento pode dispor, onde se 

referem a serviços, infraestrutura e sustentabilidade, o que mais se aproxima ao 

cuidado com a preservação e incentivo à parte histórica e seu entorno, é um dos 

itens do 5° artigo da Lei nº 11.771/2008 que diz: “IX - preservar a identidade cultural 

das comunidades e populações tradicionais eventualmente afetadas pela atividade 

turística;”, como salientado pela revisão bibliográfica, essa Lei foi o pilar para criação 

da ferramenta reguladora do CADASTUR, o SBClass, todavia não é critério e não há 

nenhuma especificação de como ela deva ser cumprida. 

Contudo logo ao chegar à frente do objeto de estudo nota-se o ótimo estado 

de conservação da fachada e o cuidado com os detalhes decorativos da construção, 

isso ocorre não só do lado de fora, mas ao adentrar o hotel observa-se no hall e 

lobbie seus objetos históricos restaurados. É imediatamente perceptível o excelente 

estado de conservação em que todo o hotel se encontra, porém poucos são os itens 

e iniciativas para que o hóspede se sinta em um ambiente que é capaz de o remeter 

à uma experiência histórico-cultural. As ações com esse intuito são praticamente 



60 
 

inexistentes, há apenas a disposição de um quadro com fotos da história do hotel, 

localizado em uma parede do restaurante como ação objetivada a esse fim, 

consequentemente não há necessidade nenhuma da realização de compra de itens 

que tenham relação com o quesito histórico do hotel, logo o setor de compras não 

tem nenhuma especificidade e funciona de maneira uniforme quanto as suas 

necessidades que são semelhantes a qualquer hotel. Porém apesar de não ter 

nenhuma diferenciação em relação aos materiais históricos, o fluxograma do setor 

de compras se difere de um sistema convencional, onde há uma pessoa 

responsável pelas compras do hotel, no Grande Hotel Petrópolis o gerente de cada 

setor é responsável pela sua necessidade de compra e o mesmo faz todo 

acompanhamento do processo, onde há interferência da gerente geral se dá apenas 

em caso de aprovação de compras não habituais ou de valores altos, mas não 

especificados quantitativamente, ou seja, não há um padrão, tampouco um setor 

responsável pelas compras. 

No que tange o envolvimento do hotel com a comunidade local, há carência 

de ações com relações culturais, pois as únicas atividades que envolvem a 

comunidade são: a compra de insumos para o funcionamento do hotel na região e a 

capacitação dada aos funcionários para que sejam aptos a trabalhar no hotel. 

Contudo nenhuma dessas iniciativas são realizadas com a finalidade principal de 

envolver ou beneficiar a comunidade local, isso acaba resultando-se como 

consequência. 

Porém não se pode afirmar que o hotel não cumpre seu papel, pois segundo 

a regulamentação disponível pelo CADASTUR, o hotel se adequa a todos os 

requisitos estabelecidos como essenciais para que o seja considerado um hotel 

histórico de quatro estrelas, pois é um estabelecimento inserido em uma localidade 

com grande herança cultural, tendo sido completamente restaurado de forma à 

máxima conservação de elementos históricos.  

Concluindo, apenas a fachada e o hall do hotel são locais restaurados que 

fazem com que o hospede se sinta em uma viagem no tempo, fora isso o hotel conta 

com uma estrutura moderna, parecida com qualquer hotel quatro estrelas, o que s 

torna frustrante para quem através da certificação de hotel histórico busca uma 

experiência completa de imersão na cultura, porém o hotel encontra-se atendendo 

as exigências determinadas pelo órgão regulador, todavia há nesses requisitos uma 

escassez de práticas direcionadas ao incentivo histórico-cultural e dessa integração 
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com a comunidade, o que torna questionável os requisitos disponíveis pelo 

CADASTUR para classificação de um hotel histórico, onde leva-se a reflexão sobre 

a readequação e inclusão de requisitos que garantam ao hospede um experiência 

histórica completa de percepção tangível e intangível.  
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APÊNDICE 

 

Re: Entrevista 

BIANCA ARAUJO (gerente@grandehotelpetropolis.com.br)  02/06/2016     

Para: Nadini Machado 

gerente@grandehotelpetropolis.com.br 

RESPONDEREI NO TEXTO: 

 

Nome: BIANCA ARAUJO 

 

Cargo: GERENTE GERAL 

 

Sobre o hotel e sua história 

 

Conte-me um pouco da história do Grande Hotel Petrópolis. 

APÓS 45 ANOS FECHADO, EM 2011 O GRANDE HOTEL PETROPOLIS REABRE 

SUAS PORTAS COM SUA ESTRUTURA TOTALMENTE REFORMADA. É 

TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA HUMANIDADE. 

POSSUI 67 APARTAMENTOS, RESTAURANTE, SALÃO DE EVENTOS, SALA DE 

REUNIAO, FITNESS CENTER E SAUNA A VAPOR. 

FOI INICIALMENTE INAUGURADO EM 1930, POSSUI O PRIMEIRO ELEVADOR 

DA CIDADE. FOI PALCO DE GRANDES JANTARES E BAILES E HOSPEDOU 

PESSOAS ILUSTRES, COMO GETULIO VARGAS. 

FUNCIONOU DURANTE 10 ANOS COMO CASINO, ATÉ SER PROIBIDO NO 

BRASIL. 

 

Qual é a relação da história do grande hotel Petrópolis com a cidade de Petrópolis? 

FOI UM MARCO PARA A CIDADE, DEVIDO A SUA ESTRUTURA, UM DOS 

PRIMEIROS PRÉDIOS VERTICAIS E MAIS ALTOS DA PRINCIPAL AVENIDA DA 

CIDADE. 

ALÉM DISSO, TEM O PRIMEIRO ELEVADOR DA CIDADE E CLARABÓIA PARA 

ILUMINAÇÃO NATURAL, PONTOS MODERNÍSSIMOS PARA A ÉPOCA. 

 

O Grande hotel Petrópolis é de propriedade familiar, rede ou independente? 
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PERTENCE A UM GRUPO DE INVESTIDORES DA CIDADE. 

 

Há planos para expansão? 

NO MOMENTO, NÃO. 

 

Qual é o diferencial de ser um hotel histórico? 

O HOTEL É DIFERENCIADO PELA JUNÇÃO DO CLÁSSICO COM O MODERNO. 

OS HÓSPEDES PODEM DESFRUTAR DE TODAS AS MODERNIDADES E 

FACILIDADES FAZENDO UMA VIAGEM AO TEMPO. 

 

Quais são as ações realizadas para que o hospede faça essa associação? 

O HOTEL POSSUI UM QUADRO NO RESTAURANTE COM FOTOS FAZENDO 

ESSA LINHA DO TEMPO, ALÉM DE TODA A ESTRUTURA ORIGINAL, COMO 

LADRILHOS HIDRÁULICOS, LUSTRES, ELEVADOR ANTIGO, ENTRE OUTROS. 

 

O que no hotel faz com que o hospede tenha a sensação de estar em um hotel 

histórico? 

 

Qual o impacto que o hotel causa na cultura da região? 

O HOTEL TEM UM VALOR SENTIMENTAL PARA TODOS OS 

PETROPOLITANOS, POIS FOI UM GRANDE MARCO EM SUA HISTÓRIA. 

TROUXE GLAMOUR A CIDADE. 

 

Posso utilizar o nome o hotel na pesquisa? 

PODE. 

 

Hotel e Comunidade local 

Há algum projeto com a comunidade local? 

NÃO OFICIAL. 

 

Quanto do quadro de funcionários mora nas imediações? 

SIM, TODOS MORAM NA CIDADE E ARREDORES. 

  

SBClass 
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Qual foi o motivo da tomada de decisão por cadastrar hotel na SBClass? 

É UMA FORMA DE VALIDAR TODO O ESFORÇO DE REVITALIZAR O GRANDE 

HOTEL E SER RECONHECIDO NACIONALMENTE 

. 

Houve retorno significativo devido a isso? 

NÃO MUITO, SOMENTE AS PESSOAS DA ÁREA RECONHECEM ESSA 

CLASSIFICAÇÃO. 

 

Como se dá o processo de fiscalização da SBClass? 

UMA SÉRIE DE FORMULÁRIOS É ENVIADA AO HOTEL E O HOTEL DEVE SE 

ADEQUAR ÀS ESPECIFICAÇÕES. APÓS ISSO, VEM UM FISCAL E VERIFICA. 

DEPOIS ELES ENVIAM A CONFIRMAÇÃO. 

 

Compras 

 

Como funciona o setor de controladoria e seu organograma? 

TODO O HOTEL É INFORMATIZADO. POSSUÍMOS PLATAFORMAS PARA 

INSERIR NO SISTEMA TODO O PROCESSO DE COMPRA. 

DESDE SUA ORDEM DE COMPRA, ATÉ A CHEGADA AO HOTEL. 

 

Como se divide o setor de compras do hotel? Há alguma divisão de comprador até 

determinado valor? 

CADA SETOR POSSUI UM COMPRADOR, NA COZINHA TEM UMA PESSOA 

RESPONSÁVEL, NO RESTAURANTE OUTRA PESSOA, A GOVERNANTA É 

RESPONSÁVEL GOVERNANÇA E UMA PESSOA FAZ AS COMPRAS PARA A 

GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO. 

 

Como funciona o processo de compra? 

A PESSOA RESPONSÁVEL IDENTIFICA A NECESSIDADE DE COMPRAS – 

PREENCHE UMA ORDEM DE COMPRAS – ENVIA AO GERENTE RESPONSÁVEL 

PELO SETOR PARA APROVAÇÃO DA COMPRA – APÓS APROVAÇÃO, FAZ O 

PEDIDO – UMA VEZ QUE O PEDIDO CHEGA É ENVIADO À CONTABILIDADE 

PARA DAR ENTRADA AO SISTEMA – APÓS ISSO, O BOLETO É ENVIADO AO 

FINANCEIRO PARA PAGAMENTO. 
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Quem faz a requisição de compras por setor, somente o gerente de cada setor ou 

outras pessoas tem essa autonomia? 

JÁ FOI RESPONDIDO. 

 

Há algum fornecedor local ou algum produto especifico que só se em Petrópolis? 

OS PÃES SÃO COMPRADOS COM FORNECEDORES LOCAIS. 

 

Qual impacto que o hotel causa na economia local? 

DEVIDO AO HOTEL SER DE MÉDIO PORTE, ALÉM DE EMPREGAR MAIS DE 40 

PESSOAS, POSSUI FORTE PODER DE COMPRA. 

 

Há compra de produtos específicos da região? 

TRUTAS. 

 

Há a compra periódica de algum produto que mantenha a relação com a história de 

Petrópolis? 

NÃO. 

 

ESPERO TER RESPONDIDO TODAS AS SUAS QUESTÕES. BOA SORTE COM 

SEU TCC. 

 

ATENCIOSAMENTE, 

  

Bianca Ghidini 

Gerente Geral 

+55 24 2244 6500 

www.grandehotelpetropolis.com.br 

gerente@grandehotelpetropolis.com.br 
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