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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa descreve um estudo sobre o setor de lazer de um hotel fazenda localizado em 

Miguel Pereira, Rio de Janeiro – Hotel Fazenda Montanhês. O hotel em questão fez parte da 

infância do pesquisador, trazendo-lhe boas lembranças e experiências rurais e, por tal, foi 

escolhido como objeto de estudo. O estudo procurou entender, baseado nas premissas do 

turismo rural, como funciona o setor e quais atividades de cunho rural ele oferece. Entretanto, 

no primeiro contato com a gerência do hotel, descobriu-se que o meio de hospedagem tem 

percorrido um caminho para mudança de classificação de hotel fazenda para um hotel de lazer. 

A pesquisa se iniciou tendo essas considerações a ponderar, e novas perguntas foram sendo 

feitas visando entender os motivos pelos quais o hotel está realizando essa troca de categoria, 

se ainda há atividades relacionadas ao turismo rural no hotel e se ainda há um público que se 

hospeda procurando essa vivência de fazenda. Além de uma revisão bibliográfica, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com o gerente e alguns recreadores do hotel, procurando 

entender alguns pontos principais sobre turismo e vivência rural e como cada um se sente com 

a crescente transformação do hotel em uma categoria de lazer. Após, foram comparadas as 

respostas dos entrevistados com a experiência obtida em uma hospedagem no hotel, procurando 

avaliar as áreas de lazer e qualquer outra que pudesse ter relação com o turismo rural. Também 

foi feito um apanhado de avaliações do hotel pelo site TripAdvisor, comparando os cinco 

principais tópicos de classificação (Excelente, muito bom, razoável, ruim, horrível), procurando 

entender, principalmente, quantos hóspedes vão ao hotel com o intuito de ter uma vivência 

típica de fazenda, assim como consta no nome do hotel, e como fica a avaliação deles após 

descobrirem que o hotel está passando por uma mudança significativa. Após a conclusão da 

apuração dos dados, observou-se que o hotel, embora possuindo um foco muito grande nas 

atividades de lazer não rurais, ainda possui características rurais que podem ser melhor 

exploradas, sem que haja qualquer interferência com as atividades já realizadas. 
 

 

 

Palavras-chave: Hotelaria, Turismo Rural, Lazer, Hotel Fazenda. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This research describes a study about the leisure sector of a farm hotel located in Miguel Pereira, 

Rio de Janeiro - Hotel Fazenda Montanhês. The hotel in question was part of the researcher's 

childhood, bringing him good memories and rural experiences and, as such, was chosen as 

object of study. The study sought to understand, based on the premises of rural tourism, how 

the sector works and what rural activities it offers. However, in the first contact with the hotel 

management, it was discovered that the hotel is trying to change it’s category from a farm-hotel 

to a leisure hotel. The research started with these considerations to be pondered, and new 

questions were being asked to try to understand the reasons why the hotel is performing this 

category change, if there are still activities related to rural tourism in the hotel and if there is 

still a public that is looking for this farm experience. In addition to a bibliographical review, 

semi-structured interviews were conducted with the manager and some recreators of the hotel, 

trying to understand some main points about tourism and rural life and how each one feels the 

growing transformation of the hotel into a leisure category. Afterwards, the interviewees' 

answers were compared with the experience obtained in a hotel stay for one day, trying to 

evaluate the leisure areas and any other that could have relation with the rural tourism. A survey 

of the hotel by TripAdvisor was also done, comparing the five main classification topics 

(Excellent, very good, reasonable, bad, horrible), trying to understand, mainly, how many 

guests go to the hotel with the intention of having an experience typical of a farm, as it is in the 

name of the hotel, and how is their assessment after discovering that the hotel is undergoing a 

significant change. After completing the data, it was observed that the hotel, although having a 

very large focus on non-rural leisure activities, still has rural characteristics that can be better 

explored, without any interference with the activities already carried out. 
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INTRODUÇÃO 

 

O meio rural vem passando por grandes transformações nos últimos tempos, 

principalmente nas relações de produção e trabalho, com o grande avanço da tecnologia e das 

máquinas, proveniente da intensificação da globalização. As transformações técnico-

científicas, oriundas deste processo, vêm causando desequilíbrios ecológicos e colocando em 

debate o discurso de que a tecnologia é capaz de resolver os problemas criados pelo 

desenvolvimento, a serviço dos interesses do capitalismo (GUATTARI, 1990). Fato que tem 

provocado um repensar sobre a relação do homem com o meio ambiente e os modelos 

hegemônicos impostos. A partir destas questões, a sociedade vem pontuando a importância do 

meio ambiente, do valor estratégico e da manutenção das paisagens rurais, como rios, lagoas, 

reservas, florestas, parques, como figuras essenciais para sobrevivência humana (BRASIL, 

2010). 

Com isso, novas formas de atividades econômicas foram surgindo no campo, uma delas, 

é o turismo rural. Este procura atrair seus consumidores por suas paisagens naturais e culturais, 

preservadas na natureza, um total avesso ao que o morador urbano está acostumado a viver. 

Muitos destes viajantes querem desfrutar de calmaria, do descanso e do aconchego oferecidos 

por essa atividade, conhecer os costumes dos moradores locais, as festas, os eventos, procuram 

encontrar suas raízes ou, simplesmente, se desligarem da atual selva de prédios em que vivem 

no mundo urbano (id, 2010).  

A partir destas questões, escolheu-se, portanto, o Hotel Fazenda Montanhês como o 

universo de investigação deste estudo de caso. Este tipo de pesquisa foi escolhido por ser uma 

análise profunda de um determinado objeto, buscando um conhecimento mais abrangente e 

detalhado do mesmo, “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 35). Para elucidar os objetivos deste 

estudo realizou-se entrevistas com o gerente e dois recreadores, observação participante, análise 

de dados do TripAdvisor e uma breve revisão bibliográfica. 

 O Hotel Fazenda Montanhês é localizado em Miguel Pereira, município do Rio de 

Janeiro, que possui apenas 63 anos de emancipação político-administrativa, podendo ser 

considerado jovem. O local teve o ápice do seu desenvolvimento socioeconômico no século 

XX, com o advento da estrada de ferro pelas montanhas, o que possibilitou a chegada de 

imigrantes e comerciantes de múltiplas partes do país, cujas mercadorias e características 

ajudaram a definir o fomento arquitetônico e demográfico da área. Contudo, a desativação da 
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ferrovia em meados dos anos 70 provocou consideráveis prejuízos financeiros em toda região, 

assim como problemas sociais, mas, “baseado na fibra que tanto caracteriza o homem da roça 

e da serra” (BRASIL, 2018), o povo de Miguel Pereira voltou-se para atividades comerciais e 

turísticas mais específicas e diferenciadas, tentando manter vivo este local pacífico, calmo e 

harmonioso1. 

O retorno às atividades turísticas neste município foi determinante para se definir o 

espaço a ser investigado, bem como a minha experiência como hóspede, no Hotel Fazenda 

Montanhês, ao longo da minha infância. As minhas lembranças neste Hotel foram construídas 

com vivências que me inseriam em um ambiente rural, inclusive as atividades de lazer 

praticadas se associavam à natureza e à agricultura. Por este motivo, considerei que a escolha 

por este hotel possibilitaria o desenvolvimento da análise aqui proposta. Além do fato de o hotel 

ser uma referência para o município de Miguel Pereira, conhecido por sua gama de opções de 

lazer e gastronomia que corroboram com um imaginário do mundo rural.  

Entretanto, a pesquisa tomou um caminho diferente quando, em um primeiro contato 

com o gerente do hotel, em meados de 2018, fui informado que o hotel não praticava mais 

atividades de fazenda e estava investindo em uma programação de lazer, que, por sua vez, não 

se relacionava com o meio rural. Fato que, a princípio, causou-me certa estranheza, visto que 

toda a identidade visual do hotel (site do hotel e página em rede social) apontava o meio de 

hospedagem como “Hotel Fazenda”. O gerente também informou que o hotel estava em 

processo de transição no site e nas páginas de redes sociais, por achar que as características do 

hotel não condiziam mais com propostas de um hotel fazenda ou rural. Fato nítido nas primeiras 

inserções a campo, onde se constatou que o hotel não possuía mais animais, nem realizava 

atividades típicas do meio rural. 

Com essas informações, deu-se início a pesquisa. Entretanto, a estrutura dos capítulos e 

dos objetivos propostos no projeto de pesquisa, em abril de 2018, foram reconstruídos. Sendo 

assim, a pesquisa teve por objetivo analisar em que medida o hotel perdera ou não sua 

identidade rural e seu aspecto de fazenda. Para alcançar este objetivo analisaram-se as 

atividades de lazer ofertadas no Hotel Fazenda Montanhês, visando identificar aproximações 

ou afastamentos com o que o SBCLASS define como Hotel Fazenda.  

Além disso, buscou-se mapear os principais elogios e reclamações dos hóspedes quanto 

ao hotel, baseando-se no site TripAdvisor. O uso desta ferramenta foi uma estratégia para obter 

a percepção dos hóspedes sobre os serviços prestado pelo hotel, uma vez que não foi permitida 

                                                 
1 BRASIL. Disponível em: <http://www.pmmp.rj.gov.br/historia.php> Acesso em 01 de Setembro de 2018. 
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a entrevista direta com os hóspedes no hotel por parte da gerência. A análise, a partir do 

TripAdvisor, se configurou em uma maneira mais fácil, menos invasiva e sem gerar 

interferência na hospedagem dos viajantes, segundo os parâmetros que me foram colocados. 

Com isto, abandonei a proposta de realizar uma entrevista mais extensa e personalizada com os 

hóspedes. Assim ao longo deste estudo o meu objeto de investigação e a minha metodologia 

foram sendo modificadas pela ausência de dados, pela não permissão2 de coleta de dados, pela 

inexistência de informações formatadas na secretaria de turismo do município e pelo momento 

de transição que o Hotel estava passando. Pode-se dizer que o estudo desenvolvido neste 

contexto social reafirmou a proposição de que o ato de fazer pesquisa é complexo, permeado 

por negociações, tensões e reconstruções do objeto ou do próprio olhar do pesquisador.   

Conjugada a esta análise foram realizadas três entrevistas semiabertas: uma com o 

gerente e duas com funcionários do setor de lazer. Há, no total, quatro recreadores trabalhando 

no hotel. Os dois com mais tempo de serviço foram selecionados. Não há um número certo de 

gerentes no hotel, visto que eles estão sempre realizando uma espécie de rodízio entre os outros 

hotéis da rede. As entrevistas foram construídas com alguns blocos de perguntas exatamente 

iguais e outros distintos direcionados à função do respondente. A princípio, traçou-se o perfil 

sociocultural dos entrevistados. Em seguida, as perguntas tinham o intuito de delinear a 

identidade do hotel para verificar como os funcionários reconheciam o meio de hospedagem 

quanto à sua classificação e elucidar questões sobre a transição do hotel, de Fazenda para Hotel 

de Lazer/ Resort – termo usado pelos respondentes. Também foram feitas perguntas sobre o 

município de Miguel Pereira3 para saber quais relações diretas o hotel mantinha com o entorno.  

As perguntas direcionadas ao gerente tinham a finalidade de entender as relações entre 

o gerente e os hóspedes e sobre possíveis competidores. Já para os recreadores, as perguntas 

tinham a intencionalidade de compreender as atividades de lazer propostas para os hóspedes, 

procurando obter um olhar mais operacional e de direta relação com os visitantes. 

O uso da observação participante se consolidou em uma hospedagem no hotel, onde se 

vivenciou e acompanhou as atividades de lazer proposta pelos recreadores, buscou-se construir 

diálogos com os hóspedes a partir das inquietações deste estudo e um olhar sobre o serviço 

prestado. Pensou-se na hospedagem, diante das implicações já postas e de tentativas 

                                                 
2 Havia o interesse em realizar um trabalho de campo mais extenso, com mais visitas e mais entrevistas à 

funcionários e a hóspedes, entretanto, não houve uma receptividade tão grande por parte da gerência da rede, 

mesmo com as explicações dos benefícios que o resultado do trabalho poderia trazer. 
3 O secretário de turismo do município foi procurado para entrevista algumas vezes, mas não houve êxito. O ramal 

específico para a sala do mesmo não funcionava e sem a possibilidade de ser transferido ligando diretamente para 

a prefeitura. Os e-mails enviados, solicitando o contato para a pesquisa, também não foram respondidos. E, no site 

da prefeitura, também não havia dados que pudessem auxiliar no desenvolvimento desta investigação. 
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fracassadas. A hospedagem, então, se consolidou como uma forma de se aproximar dos 

hóspedes e de alcançar um pouco mais de liberdade durante a inserção no campo.  

Além destes tipos de coleta de dados, também se realizou uma análise a partir das 

avaliações feitas pelos usuários no TripAdvisor, para determinar quais tópicos ou palavras-

chaves mais se destacavam, tanto positiva, quanto negativamente. No momento de escrita deste 

trabalho, em Dezembro de 2018, havia 352 (trezentas e cinquenta e duas) avaliações feitas no 

site do TripAdvisor. Destas, deu-se preferência pelas avaliações entre 2015 a 2018, pois no ano 

de 2015, o TripAdvisor passou a ser considerado o maior site de viagens do mundo4 totalizando 

uma pesquisa de 150 (cento e cinquenta) avaliações que foram recolhidas proporcionalmente 

ao montante total. Ou seja, se em 352 avaliações, possuem 93 categorizadas pelo site como 

“excelente” ou “cinco estrelas”, o que corresponderia à aproximadamente 26% do total, serão 

recolhidas 26% do novo total de 150 avaliações, totalizando 40 avaliações. Ao todo, para a 

pesquisa, foram recolhidas 40 avaliações categorizadas como “excelente”; 60 como “muito 

bom”; 34 como “razoável”; 11 como “ruim” e 5 como “horrível”. 

Na construção do breve levantamento bibliográfico privilegiou temas como o Turismo 

Rural, Hotel Fazenda, Lazer e Hotelaria. Procurou-se pesquisar bibliografias recentes, e 

clássicas nas respectivas áreas como, por exemplo, Dumazedier e seus documentos sobre lazer.  

Esse estudo poderá contribuir diretamente para o hotel demonstrando os pontos 

positivos e negativos observados tanto com a participação do pesquisador, quanto na análise 

dos dados obtidos através do TripAdvisor.  Como também aponta elementos importantes para 

futuras pesquisa sobre o setor de lazer e suas aplicações em Hotéis Fazenda. 

  

                                                 
4 Disponível em: https://tripadvisor.mediaroom.com/2015-10-14-TripAdvisor-to-Announce-Third-Quarter-2015-

Financial-Results-on-November-5-2015 Acesso em: 01/03/2019 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2015-10-14-TripAdvisor-to-Announce-Third-Quarter-2015-Financial-Results-on-November-5-2015
https://tripadvisor.mediaroom.com/2015-10-14-TripAdvisor-to-Announce-Third-Quarter-2015-Financial-Results-on-November-5-2015
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1 TURISMO E LAZER NA HOTELARIA. 

 

Nos últimos anos o turismo vem sendo consolidado, mostrando sua importância social, 

econômica e política para diversas cidades, após ter ocupado por anos uma posição secundária 

na academia, hoje injeta na economia brasileira um valor superior a 7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) anualmente, sendo responsável também pela geração de mais de 7 milhões de 

empregos diretos ou indiretos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2018)5. Para Siqueira (2005), o 

panorama anterior ao que estamos vivendo agora estava associado a dois motivos: a vícios 

gerados pela fragmentação do conhecimento e ao fato da produção do saber turístico ter sido 

construída por longos anos pela iniciativa privada.  

Para a autora, isso explica as categorias, classificações e produtos que visavam atender 

tão somente as necessidades do setor produtivo, se afastando da ideia de conceitos, portanto, de 

categorias acadêmicas. Esta realidade persiste nos dias atuais, fomentando estudos com 

interesses econômicos, condicionando o turismo a valores de uma sociedade capitalista, 

direcionados ao lucro e a uma formação tecnicista. Para a autora tais interesses contribuem para 

a construção de um instrumental teórico-metodológico que não dá conta de compreender os 

fenômenos turísticos em sua totalidade. As crescentes produções estruturadas nas necessidades 

de mercadoria-produto se afastam da concepção inicial do conceito do turismo, que tem a 

prática social como elemento fundante, perdendo a chance de construir novos conceitos ou de 

repensar os já existentes. 

Se o debate sobre turismo dentro da academia ainda é recente e com muitos aspectos a 

se avançar, não se pode dizer o mesmo quanto as suas primeiras manifestações pelo mundo. 

Mas há de se reconhecer que o turismo é uma das mais antigas práticas sociais presente desde 

os primórdios da humanidade  

Para Amaral Junior (2008), as origens poderiam ser tão antigas quanto o Antigo Egito e 

os impérios Grego e Romano. 

 
[...] há 5.000 anos, os Egípcios organizaram e conduziram as primeiras cruzadas. 

Provavelmente, a primeira viagem com propósitos de paz e turismo tenha sido feita 

pela Rainha Hatshepsut indo para as terras de Punt, ao norte da África, em 1480 a.C. 

Registros desta viagem estão gravadas nas paredes do Templo de Deit El Bahari em 

Luxor. Mas foi o grego Pausanias quem escreveu, entre 160 e 180 d.C., o “Guidebook 

of Greece” que talvez seja o único registro sobre um guia de viagens remanescente 

daquela época (AMARAL JUNIOR, 2008, p. 34-35). 

 

                                                 
5 Ministério do Turismo, 2018. Disponível em <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-

not%C3%ADcias/11334-parab%C3%A9ns,-turismo-brasileiro.html>. Acesso em: 02 Janeiro 2019. 

http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11334-parab%C3%A9ns,-turismo-brasileiro.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11334-parab%C3%A9ns,-turismo-brasileiro.html
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As construções das pirâmides, por volta de 2700 a.C. já atraíam visitantes religiosos ou 

simplesmente curiosos. Já em 1800 a.C. os Egípcios faziam o deslocamento para participar de 

eventos festivos. Deslocamentos esses feitos em caminhos simples, originando as primeiras 

estradas entre as cidades da Mesopotâmia (AMARAL JUNIOR, 2012). Heródoto (484 – 425 

a.C.) famoso geógrafo e historiador grego, também descreve em seus escritos sobre o Egito, a 

participação de milhares de pessoas nos rituais religiosos que tomavam o local (CASTELLI, 

1996). 

Há também registros feitos na idade antiga, na Grécia, com o deslocamento expressivo 

de milhares de pessoas para assistir ou participar das olimpíadas, organizadas em Olímpia. Estas 

regiões recebiam todos os tipos de pessoas (filósofos, poetas, músicos, comerciantes, etc.) com 

diferentes tipos de motivações para a viagem, seja pela cultura, pelo negócio, pelo esporte ou 

pela religião (AMARAL JUNIOR, 2008). Alguns relatos também mostram que até os combates 

que ocorriam na Grécia e em localidades próximas, eram suspensos, para garantir o trânsito de 

atletas que iam competir, e do público que assistiria aos eventos olímpicos para torcer 

(BARRETO, 1995). 

Os romanos, entretanto, teriam sido os primeiros povos a realizar as viagens por prazer. 

O império romano viabilizou a construção de diversas estradas, o que possibilitou com que as 

camadas privilegiadas da população pudessem viajar. Pinturas antigas de pessoas em momento 

de lazer, registradas em azulejos, vasos e mapas demonstram que os romanos iam às praias e 

aos spas, buscando divertimento e lazer (MACHADO, 2008). 

Faz-se um complemento aqui que as longínquas viagens da época e a falta de um meio 

de transporte adequado para tal, ajudou no desenvolvimento da hotelaria como conhecemos 

hoje. Hospedarias e pousadas foram criadas em casas que eram localizadas em lugares de 

grande fluxo de viajantes, para seu relaxamento, livrando-os do exaustivo cansaço dessa 

jornada, fossem elas por esporte, religião, ou outro objetivo. A oferta de uma cama para dormir 

e, algumas vezes, o alimento para seguir viagem, ajudaram a estruturar hoje os diversos tipos 

de hospedarias que temos pelo mundo. 

A partir do século XVI, as grandes navegações começaram a despertar o interesse de 

viajar para conhecer novos povos e lugares, mas somente séculos depois, após a Revolução 

Industrial, é que observa-se uma série de transformações significativas nas esferas econômica, 

social, política, cultural e ambiental, o que gerou importantes mudanças na forma de viajar e de 

se organizar o tempo e o espaço (ibid, 2008). Nesta mesma época, em meados do século XIX, 

a tecnologia possibilitava a construção de materiais novos como o ferro fundido, o que foi 
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extremamente necessário para o desenvolvimento de dois meios de transporte que viriam alterar 

drasticamente a forma de locomoção: o navio e o trem. 

Os navios, agora dotados de motores e propulsão à base de água, substituiriam seus 

antecessores com cascos de madeira, pouca tecnologia e sujeitos a muitas instabilidades 

meteorológicas, trazendo cada vez mais segurança e confiança para seus passageiros. O trem, 

por sua vez, substituíra o desconforto das estradas secas, do sol escaldante, do solo irregular de 

pedras e lama após um temporal e do perigo de ter a carga roubada por bandidos por um motor 

a vapor que era mais veloz e mais rápido do que qualquer carroça, além do seu melhor conforto 

estrutural. Após a revolução industrial, houve um aumento significativo no turismo com 

intenções de lazer, em vista aos acontecimentos da época, os quais falar-se-ão mais adiante.  

Como podemos então, definir o turismo? Para De La Torre (1992), o turismo é um 

fenômeno social que consiste no:  

 
Deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 

fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu 

local de residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 

lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importâncias social, 

econômica e cultural (DE LA TORRE, 1992, p.19). 

 

Já na visão de Oliveira (2001), o turismo é o deslocamento de uma ou mais pessoas, por 

mais de um dia, com o objetivo de procurar entretenimento, lazer, cultura, recreação e satisfação 

das necessidades. Percebe-se então que Oliveira apresenta um tempo considerado mínimo de 

estada em um local, para que o visitante possa ser considerado turista: acima de 24 horas.  

Resumidamente, assume-se o turismo como uma migração voluntária, temporária e 

condicionada economicamente (AGUIRRE et al, 2003). Também é notável que quando 

pensamos em turismo, o primeiro pensamento que temos é o de pessoas que saem para passear, 

ver os amigos, parentes, ou simplesmente tirar férias para divertir-se. Esse tempo pode ser usado 

para lazer, com a prática de esportes, conversas, caminhadas, passeios, leitura, relaxamento, ou, 

simplesmente, aproveitando o ambiente (GOELDNER, RITCHIE & McINTOSH, 2002). 

Pode-se, então, definir o turismo tão somente como a forma de ir e vir, tendo algum 

objetivo pessoal atrelado, seja ele cultural, religioso, ou recreacional? Não. É muito mais do 

que isso. Uma viagem não implica necessariamente turismo, embora seja parte dele.  

Para Wahab apud Trigo (2000, p.12),  

 
O turismo é uma atividade humana intencional que serve como meio de comunicação 

e como elo de interação entre povos, tanto dentro como fora de um país. Evolve o 

deslocamento temporário de pessoas para outras regiões ou países visando a satisfação 

de outras necessidades que não a de atividades remuneradas.  
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O turismo possui uma história rica em cultura, complexa, envolvendo diversos povos 

ao redor do mundo e que começou há muitos séculos atrás, reduzi-lo tão somente à ideia de 

deslocamento, seria um equívoco muito grande à sua identidade. Ele é uma forma de 

aprendizado e conexão com culturas novas, procurando conhecer seus valores, costumes e 

ideologias, funcionando como um elo de interação, sempre crescendo e se desenvolvendo cada 

vez mais. O turismo, entretanto, é uma prática que pode provocar estranhamento.  

Após a Segunda Guerra, muitos países começaram a apostar no turismo não somente 

como uma ferramenta econômica, mas como um catalisador de intercâmbio cultural entre povos 

(BARRETO, 2007) e isso gerou relações entre os visitantes (aqueles que praticam o turismo) e 

os visitados (povos ou comunidades que vivem no local) que não eram sempre agradáveis.  

Barreto (2007) destaca que existem relações feitas dentro do trade turístico e fora dele, 

as relações do trade turístico são as efetivamente voltadas ao visitante, ou turista, que busca 

conhecer o local, fazer compras, agregar cultura ou fazer uma viagem relaxante. Logo, tudo 

dentro dessas relações é voltado para que o turista se sinta bem e movimente a economia do 

local. Já as relações fora do trade, são diferentes e dependem avidamente do tipo de turista que 

frequenta a região,  

 
Enquanto os indianos que trabalham com turismo criticam os mochileiros israelenses 

que visitam seu país, os outros indianos que não trabalham diretamente como 

prestadores de serviços lhes pedem permissão para tirar fotos com eles nas ruas, 

porque admiram o grau de civilização atingido por Israel. (BARRETO, 2007, p. 56) 

 

Nestes casos, a sociedade pode não ser tão receptiva ou acolhedora com os turistas, 

quanto nas relações de trade turístico. É importante destacar que nem sempre essa falta de 

atendimento pode ser classificada como xenofobia ou aversão ao desconhecido. A privacidade 

e os costumes de uma comunidade são alguns dos fatores mais importantes para que o turismo 

não seja tão bem visto em determinada região de um país e no outro ele seja financiado 

ferozmente. Fatores como religião, costumes e falta de conhecimento sobre determinada região 

também são importantes quando se define até que ponto o turista pode se integrar à cultura 

local. 

 
Em Andaluzia, na Espanha, as romarias destinadas a cultuar a Nossa Senhora do 

Orvalho dividem-se em duas. Uma, realizada em Pentecostes, transformou-se em 

espetáculo turístico, e a outra, denominada “o translado” é reservada aos verdadeiros 

peregrinos. A estratégia para conseguir essa reserva é não divulgar o evento, não 

aceitar dinheiro do poder público para sua realização e promove-lo em agosto, quando 

o calor é insuportável e permite “manter os turistas afastados”. Em virtude do calor, o 

evento transcorre à noite e com a imagem coberta, o que dificulta fotos e, 

naturalmente, desestimula os turistas (CRAIN 1996, p. 50 apud BARRETO, 2007 

p.68). 
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O turismo rural, entretanto, que já possui a temática de conhecer o trabalho e a vida do 

homem do campo e de suas funções pode ser considerado um dos turismos mais fáceis de se 

acessar, claro, variando conforme a proposta do estabelecimento e do perfil do hóspede ou 

visitante. Embora existam pessoas que não se incomodem em receber em suas casas, sítios ou 

fazendas, turistas com essa proposta de vivência rural, há ainda o ponto da privacidade familiar, 

que é afetada pela necessidade de estar sempre presente para atender aos visitantes (COSTA-

BEBER, 2004 apud BARRETO, 2007), muitos donos de propriedades inclusive projetaram 

novos alojamentos próximos, para que a família possa ter sua privacidade um pouco mais 

respeitada enquanto que o turista não sofre com a perda da vivência rural. 

De acordo com esse leque muito grande de opções turísticas desenvolvidas ao longo do 

tempo, também foram sendo criadas novas formas de identificações para o turismo. Existem 

subdivisões nos principais segmentos determinados pelo mercado. Entre os principais 

destacam-se o turismo ecológico, o cultural, o religioso, de negócios, educacional, esportivo, 

gastronômico, de terceira idade, e o que será tópico principal deste trabalho, o turismo rural. 

A expansão do mercado turístico nacional contribui para o desenvolvimento 

socioeconômico do país. Especificamente para a hotelaria, a expansão e consolidação desse 

setor ajuda a diversificar o portfólio de serviços a serem oferecidos aos hóspedes, atendendo à 

demanda de novos segmentos de mercado todos os dias (SILVA; PANDOLFI, 2015). 

Outros tipos de subcategorias do turismo podem ser encontradas em diversas literaturas, 

tais como o turismo de saúde, de aventura, de consumo, de inverno, de eventos e etc., entretanto, 

para foco principal deste trabalho, o turismo rural será o mais explorado. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2003, p.11): 

 

Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade. 

 

Observa-se então que para que seja considerado turismo rural, é preciso ter ligação direta 

com as características do meio rural como paisagem, estilo de vida, comidas típicas e cultura. 

Um exemplo seria um hotel localizado às margens de uma zona rural de um município. Mesmo 

estando na zona rural não seria correto classificá-lo como rural com base apenas nesta 

informação, é preciso investiga-lo para descobrir se as atividades realizadas e o ambiente 

proposto pelo hotel estão realmente condizentes com a temática do espaço rural (RODRIGUES, 

2001). 

Um dos objetivos principais do turismo rural é o de propiciar experiências memoráveis, 

muitas vezes diferentes da que o viajante está acostumado no seu dia-a-dia. Experiências que 
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retratem o cotidiano do homem do campo e da agricultura, como andar de trator, alimentar e 

ordenhar animais e participar da colheita de frutas e verduras que serão consumidas em seguida 

(TURISMOEMPAUTA, 2014).  

As instalações para a prática de esportes resumem-se a alguns poucos itens, geralmente 

com ênfase em algum tipo de esporte relacionado à localização ou à especialidade do hotel 

(equitação, esportes náuticos, etc.). O regime predominante é o de pensão completa, incluindo 

até 5 refeições. A administração é normalmente familiar, e, isso faz com que o tratamento com 

os hóspedes seja muito mais personalizado e pessoal do que em hotéis maiores e mais luxuosos. 

O hotel fazenda procura trazer descanso e lazer para o hóspede, ao mesmo tempo que o 

aproxima da cultura local, seja pela sua comida típica, pelo seu atendimento personalizado, seu 

clima e ambiente aconchegantes e seu cuidado com o entorno. O foco é a permanência das 

atividades agropecuários e o relacionamento do hóspede com a fazenda, com atividades de 

entretenimento e lazer relacionadas com o ambiente. Normalmente, o turismo é visto como 

atividade complementar a renda principal da fazenda, entretanto, observa-se que esse panorama 

vem mudando conforme o tempo, e há uma crescente criação de hotéis-fazenda em que as 

atividades rurais ficam em segundo plano, e o foco principal é o atendimento ao turista, 

proporcionando-lhe hospedagem, vivência rural, comidas típicas e diversas atividades de lazer 

como rapel, pesca e montanhismo (BARRETO, 2007). 

 

1.1 LAZER 

 

O turismo e o lazer estão conectados entre si, ao ponto de caracterizarmos o próprio 

turismo como uma forma de lazer. Os primeiros estudos sobre essa temática são datados nas 

décadas de 1920 e 30, na França e Estados Unidos, porém, é só em 1950 que essas discussões 

começam a tomar forma, com diversas pesquisas e estudos sendo realizados sobre a sociologia 

do lazer alcançando também outros países (MASCARENHAS, 2005). 

A conquista do lazer foi sendo realizada de forma gradual, devido às diversas mudanças 

que ocorreram após a revolução industrial, no século XIX. Com a mecanização de muitas 

formas de produção, o trabalho braçal e as longas jornadas de trabalho se tornavam um 

empecilho para o desenvolvimento do lazer na cultura da época.  

Até o momento, o lazer possuía somente uma definição: é o tempo disponível após as 

ocupações. Entretanto, alguns anos depois, no começo do século XX, as reinvindicações de 

operários por jornadas de trabalho menores começaram a serem notadas e, em 1919, votou-se 

na Lei de oito horas. Com o passar dos anos, novas discussões foram sendo realizadas, e 
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costumes antigos foram sendo questionados, com isso, a conquista de novos benefícios como a 

lei de quarenta horas, contratos coletivos e férias pagas, auxiliaram na construção de um modelo 

de vida mais prazeroso e equilibrado do que o anterior, o modelo que temos até hoje dos 3 oitos, 

8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer.  

O trabalhador então, passa a possuir o direito de repouso, do lazer. Assim, há um 

aumento significativo no nível de qualidade de vida, apresentado pelo crescente aumento do 

número de horas livres (DUMAZEDIER, 1976). Agora, o dicionário apresentava um novo 

significado: lazer são distrações ou ocupações as quais o indivíduo pode se entregar de livre e 

espontânea vontade, durante o tempo não ocupado pelo trabalho.  

No Brasil, apesar de já terem ocorrido algumas iniciativas ligadas ao lazer antes de 1970, 

foi neste período que elas começaram a serem organizadas de forma cada vez mais regular e 

sistemática, além disto,  

 

Nessa época, segundo Sant’Anna (1994), consolidou-se a compreensão de que 

atividades lúdicas para o descanso ou diversão eram importantes e potencialmente 

vantajosas para fins e interesses sociais. Como consequência, várias de iniciativas 

relativas ao uso do tempo livre foram deflagradas ou ampliadas, tais como colônias 

de férias, ruas de lazer, parques infantis, reservas ecológicas e clubes recreativos 

operários (DIAS et. al., 2017 p.603). 
 

Corroborando com Dumazedier (1976, p.20), o lazer começou a fazer parte da cultura e 

da vida de milhões de trabalhadores, possuindo relações profundas com problemas oriundos do 

trabalho, da família, da política e etc. que, sob esta influência, começam a ser tratadas de uma 

forma diferente. 

Os estudos sobre o conceito de lazer podem ser extremamente complicados, visto que 

alguns dos obstáculos principais para sua definição se apresentam como a subjetividade e a 

polissemia. Inicialmente, é importante que o pesquisador saiba definir adequadamente seu 

objetivo de estudo enxergando-o de forma parcial, sem inclusão de suas visões, ideologias ou 

interpretações pessoais. Relaciona-se muitas vezes o lazer com o termo recreação, por exemplo, 

o qual destacaremos as diferenças mais adiante. 

Marcelino (2001) afirma que a definição de lazer não é um conceito homogêneo, visto 

que mesmo entre os estudiosos do assunto, não há um consenso sobre o significado de lazer. O 

autor distingue duas grandes linhas: a que enfatiza o aspecto da atitude, considerando o lazer 

como um estilo de vida, independente de tempo determinado, e a que possui o foco no aspecto 

do tempo, situando-o como tempo livre, ou, liberado das obrigações (familiares, sociais, 

religiosas, etc.). 
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A primeira, da “atitude”, é caracterizada pela satisfação provocada por realizar a 

atividade. Desta forma, qualquer situação poderá ser considerada uma oportunidade para a 

prática do lazer, até mesmo o trabalho. Contudo, na sociedade, pode-se distinguir um 

componente de obrigação marcante, que faz parte também de outras esferas da vida social. 

Mesmo que a pessoa não sinta satisfação, ela muitas vezes é obrigada a desenvolver atividades 

profissionais ou familiares, por exemplo (MARCELINO, 1990). 

Já o segundo conceito, do tempo determinado, define que uma pessoa pode, no mesmo 

período de tempo, desenvolver mais de uma atividade, como ouvir música enquanto trabalha, 

desenhar enquanto conversa, e etc. Além disso, de acordo com Marcelino (1990, p. 29), “tempo 

algum pode ser considerado livre de coações ou normas de conduta social. Talvez, fosse mais 

correto falar em tempo disponível, ao invés de tempo livre.” 

Dos estudiosos que tratam do lazer, podemos destacar: 

Requixá (1980, p.35), que define o lazer como “(...) uma ocupação não obrigatória, de 

livre escolha do indivíduo que a vive e cujos valores propiciam condições de recuperação 

psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social.” Trazendo assim o sentido educativo do 

lazer, de desenvolvimento social, de livre arbítrio e de transformação social e pessoal. 

Gaelzer (1979), que determina o lazer como um conjunto interligado de atitude, 

desenvolvimento integral e disponibilidade pessoal, de forma harmônica. Sendo considerado 

um estado mental ativo, associado a uma situação de prazer ou liberdade, focando no bem-estar 

pessoal e social. 

Marcuse apud Marcelino (1971, p. 50), definem o lazer de forma diferente das demais: 

 

(...) o lazer seria uma alienação, uma ilusão de autossatisfação das necessidades do 

indivíduo, porquanto estas necessidades são criadas, manipuladas pelas forças 

econômicas da produção e do consumo de massa, conforme o interesse de seus donos. 

 

Desta forma, o lazer não teria objetivo ou finalidade, podendo ser até considerado inútil, 

improdutivo. Para ele, o homem tenta cumprir uma necessidade que ele mesmo criou, buscando 

uma satisfação que não existiria de outra forma. Marcuse (1971) também afirma que o tempo 

livre não é realmente livre, visto que ele estaria diretamente relacionado às horas não 

trabalhadas e, portanto, dependente do trabalho. 

Entretanto, o conceito de lazer principal a ser utilizado durante este trabalho será o de 

Joffre Dumazedier, que define o lazer como, 

 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 

seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 
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voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares ou sociais (1983, p.34). 

 

Pode-se dizer que, segundo o autor citado, o lazer deve ser realizado de forma 

despreocupada e casual, com o objetivo de livrar-se das obrigações pessoais e sociais, para 

investir em si próprio, dar-se tempo, não havendo a necessidade de uma atividade física ou de 

esforço. A leitura de um livro, ouvir uma música, ou mesmo atividades que, em outros 

momentos, poderiam ser vistas como obrigações mas estão sendo realizadas sem uma cobrança 

de obrigatoriedade, como o ato de cozinhar. 

Há entretanto, para Dumazedier (1976, p.31), seis atividades das quais não reside 

qualquer dúvida de serem classificadas opostas ao lazer: O trabalho profissional, o trabalho 

suplementar ou de complementação, os trabalhos domésticos (arrumação da casa, e pormenores 

que se relacionem diretamente), atividades de manutenção (refeições, cuidados higiênicos com 

o corpo, o sono), as atividades rituais ou ligadas ao cerimonial, resultantes de uma obrigação 

familiar, social ou espiritual (visitas oficiais, aniversários, reuniões políticas, ofícios religiosos) 

e as atividades ligadas aos estudos interessados (círculos e cursos preparatórios de um exame 

escolar ou profissional). 

É possível definir portanto que o lazer é uma oposição ao conjunto das necessidades e 

obrigações da vida cotidiana. Marcelino (1990, p.31), também reforça que “É fundamental, 

como traço definidor, o caráter ‘desinteressado’ dessa vivência. Não se busca outra recompensa 

além da satisfação provocada pela situação.” Entretanto, diverge de Dumazedier, quando 

completa que "a disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela atividade 

prática ou contemplativa" (1990, p.31). Determinando que uma prática contemplativa, pode 

sim, fazer parte do conceito de Lazer. 

Também é importante destacarmos que Lazer e Recreação, embora sejam termos 

diretamente relacionados, não são sinônimos. Guerra (1983, p.11), por exemplo, coloca que: 

 
A recreação compreende todas as atividades espontâneas, prazerosas e criadoras, que 

o indivíduo busca para melhor ocupar seu tempo livre. Deve principalmente atender 

aos diferentes interesses das diversas faixas etárias e dar liberdade de escolha das 

atividades, para que o prazer seja gerado. 

 

Logo, a recreação é feita durante o lazer, porém, nem toda forma de lazer se dá através 

da recreação. A recreação seria uma forma de “passar o tempo”, se distraindo e relaxando 

mentalmente ou fisicamente, ela requere um esforço, ou desempenho para ser realizada, para 

que se possa obter a diversão. Enquanto o lazer é uma forma de entreter ou descansar. 
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 Similarmente, é importante mencionarmos o termo ócio, que se relaciona e está 

presente em debates sobre o lazer. O ócio, embora importante, ainda nos remete a um sentido 

sobretudo negativo, porém, 

 

Em síntese, o ócio pode ser muito bom, mas somente se nos colocamos de acordo com 

o sentido da palavra. Para os gregos, por exemplo, tinha uma constatação estritamente 

física; "trabalho' era tudo aquilo que fazia suar, com exceção do esporte. Quem 

trabalhava, isto é, suava, ou era um escravo ou era um cidadão de segunda classe. As 

atividades não-físicas (a política, o estudo, a poesia, a filosofia) eram 'ociosas’, em 

suma, expressões mentais, dignas somente dos cidadãos de primeira classe (DE 

MASI, 2001, p.91) [...]. 

 

Percebe-se, que o ócio era atrelado as atividades que exigiam esforço mental e que, o 

esforço físico, era relacionado às classes menos favorecidas, que “suavam” e que não seriam 

dignas de exercê-lo. Para De Masi (2001), a plenitude da atividade humana só seria alcançada 

quando conseguíssemos trabalhar, aprender e nos divertir, tudo mesclado, em um só exercício, 

ao mesmo tempo, o que foi batizado pelo autor de “ócio criativo”. Esta seria a situação ideal 

para se almejar, visto que ela propicia uma menor distinção entre o trabalho e o seu ócio, 

fazendo com que as atividades sejam feitas com a mesma intensidade, a ponto de ser difícil 

separá-las.  

 

Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho e o seu 

tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua recreação, 

entre o seu amor e a sua religião. Distingue uma coisa da outra com dificuldade. 

Almeja, simplesmente, a excelência em qualquer coisa que faça, deixando aos demais 

a tarefa de decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele acredita que está sempre 

fazendo as duas coisas ao mesmo tempo (DE MASI, 2001, p.91). 

 

Percebe-se então que o ócio criativo não é algo simples e fácil de reproduzir, requer 

maestria, mas quando é executado, quase não se percebe, ou se faz com tamanha naturalidade, 

que separar ócio de trabalho, acaba se tornando uma missão difícil. De Masi (2001, p.125), por 

fim, complementa que o “ócio é uma arte e nem todos são artistas”. 

 

1.2 LAZER EM MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Quando se fala de lazer em meios de hospedagem, o primeiro estabelecimento que vem 

à mente de muitos é o resort. Hotéis resorts normalmente são localizados em locais com 

grandes áreas verdes ou belezas naturais, em lugares distantes do barulho da cidade, com uma 

área bem maior que a de um hotel normal, e possuem sua estrutura muito focada na área do 

lazer, sendo superior em comparação a todos os outros tipos de hotéis. Em um resort, podemos 
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facilmente encontrar atividades que agradariam diversos tipos de pessoas, não importando o 

sexo, a faixa etária ou a cor (PINA E RIBEIRO, 2007). 

Esse tipo de hotel fornece uma gama muito ampla de atividades de lazer, dentre elas: 

salão de jogos, caminhadas, corridas, montanhismo, natação, ginástica, arco e flecha, tênis, 

futebol, vôlei, basquete, golfe, handebol, slackline, danças, passeios locais, serviços de praia, 

cinemas, serviços de massagem e SPA, e outros. 

Muitos resorts também utilizam o sistema de all inclusive, em que o hóspede paga 

previamente um valor determinado para que cubra todas as despesas efetuadas durante sua 

estada (unidade habitacional, atividades de lazer e até comidas e bebidas), tornando o hotel 

autossuficiente. Desta forma, os hóspedes não precisam procurar serviços fora do hotel (PINA 

E RIBEIRO, 2007). 

Até por esse motivo, cabe aqui mencionar que os resorts, muitas das vezes podem não 

dialogar com a cultura local. Por já terem diversas formas de lazer, alimentação e 

entretenimento em geral sendo ofertados no próprio estabelecimento, não se cria a necessidade 

de explorar os arredores, de utilizar produtos locais ou realizar atividades diferentes das que o 

hotel já oferece. Desta forma, o resort acaba gerando um impacto negativo economicamente e 

socialmente, na comunidade local. 

Para Castelli (2001), hotéis são criados para proporcionar ao hóspede o máximo de 

opções de lazer. Mesmo que toda essa infraestrutura não represente muito em termos de retorno 

financeiro, cria-se um forte vínculo emocional com o hóspede. Destaca-se, então, que os resorts 

não são o único tipo de hotel com a possibilidade de estruturas de lazer. 

 
O serviço de recreação engloba mais uma alternativa de lazer que a hotelaria pode 

oferecer aos seus usuários. O serviço de recreação na rede hoteleira deve ser pensado 

e planejado como os demais serviços desse ramo de atividade. O sucesso empresarial 

nos tempos atuais está diretamente relacionado à qualidade dos serviços que se 

oferece, associado às alternativas que se coloca à disposição do usuário (NEGRINE 

et al, 2001, p.45). 

  

 Os hotéis que conseguem perceber a necessidade do público por áreas e atividades de 

lazer, e conseguem correspondê-las com qualidade, são capazes de se manterem competitivos 

no mercado, pois a implantação e manutenção de um setor de lazer e recreação não depende do 

tipo de hotel para que possa ser pensada. O mais importante é a maneira como esse serviço é 

oferecido (CÂNDIDO E VIEIRA, 2003). 

 Uma outra opção de estabelecimento hoteleiro com foco em lazer, e o principal foco 

deste trabalho, são os hotéis fazenda. Estes, podem ser localizados mais afastados dos centros 

urbanos e possuem características tipicamente rurais como amplas áreas verdes, bem 
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arborizadas, podendo também conter cachoeiras, fontes e piscinas minerais, lagos ou lagoas 

com barcos, pedalinhos e outros equipamentos para a prática de esportes náuticos, muitos são 

ainda remanescentes de fazendas e sítios antigos, que foram reformados e preservados ao longo 

do tempo. Alguns hotéis ainda oferecem pomares com árvores frutíferas, hortas e culturas de 

flores ou plantas regionais. Outra grande característica desse tipo de hotel é a presença de 

animais de fazenda como galinhas, porcos, cavalos, patos, entre outros que, muitas das vezes, 

ficam disponíveis para acesso ao público com a oferta de passeios de charrete ou equitação 

(PINA E RIBEIRO, 2007). 

 A área de alimentos e bebidas é ampla e oferece pratos típicos da região, algumas vezes, 

os próprios hotéis participam da produção e manufatura dos alimentos, oferecendo leite fresco, 

queijos variados, mel, e outros tipos de alimentos, o que auxilia na identidade do 

estabelecimento. Os hotéis fazenda também tem a característica de serem administrados pelos 

próprios familiares (idem). 

Neste caso, ao contrário dos resorts, há um diálogo muito forte entre o hotel fazenda e 

a comunidade local. A preocupação com a alimentação e as atividades da região é muito mais 

intensa, pois faz parte da natureza do hotel relacionar-se com este meio. Ajudando a 

proporcionar atividades mais culturais, familiares e comunitárias. Não é difícil, por exemplo, 

encontrar hotéis fazenda que possuam algum tipo de parceria com produtores locais ou com 

grupos de atividades diferenciadas como escaladas, visitas à cachoeiras e etc. Essa convivência 

harmônica, auxilia no crescimento social e econômico, impactando o hotel e as comunidades 

locais. 

Petrocchi (2002) destaca que esses tipos de hotéis, que oferecem seus espaços rurais ou 

localizações litorâneas com estruturas esportivas, equipamentos e animação voltados ao 

entretenimento dos hóspedes, possuem o lazer como um componente importante da sua 

formação de valor e identidade do campo perante o mercado. 

Como destacam Pina e Ribeiro (2007, p.35-39), em hotéis de lazer, os serviços 

recreacionais ofertados auxiliam em: 

• Melhorar a percepção favorável ou positiva dos hóspedes sobre o hotel e auxiliar na 

criação de uma primeira impressão agradável; 

• Reforçar o mix de serviços, contribuindo para a sua qualidade; 

• Contribuir na atração da clientela e na manutenção da fidelidade ao estabelecimento, ou 

da sua preferência; 
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• Fazer parte do conjunto de atividades que proporcionam uma boa estadia para os 

usuários desses serviços; 

• Proporcionar ao hóspede um ambiente descontraído; 

• Caracterizar o setor como mais um serviço importante oferecido aos hóspedes; 

• Ampliar a comunicação direta com os hóspedes; 

• Evidenciar a qualidade em serviços pelo diferencial em relação à grande maioria dos 

hotéis que não oferece o serviço; 

• Maior interação entre hóspedes. 

 

Em um panorama geral, os serviços de lazer e recreação procuram melhorar a 

experiência do hóspede em um hotel, fornecendo-lhe uma gama de atividades que ao mesmo 

tempo ajudam com a captação da clientela e criam uma identidade para o estabelecimento. 

Sempre respeitando todos os tipos de público e oferecendo serviços de qualidade e bem 

estruturados. 

De acordo com o SBClass, nas estruturas atuais de muitos estabelecimentos hoteleiros, 

as atividades de lazer e recreação já podem ser vistas como pontos obrigatórios para a 

classificação de um hotel, dentre elas, destacam-se: 

 

Resort 4 ou 5 estrelas:  

• Programas Recreativos Próprios, para adultos e crianças, com recreadores e 

atendimento em dois turnos do dia (manhã, tarde ou noite); 

• Serviços de revitalização e relaxamento (pedras quentes, banhos aromáticos, 

etc.); 

• Serviços de massagens (por exemplo, massoterapia, talassoterapia, shiatsu, etc.); 

• Espaço para Apresentações (teatro, música, projeção de cinema, etc.). 

• Salão de jogos. 

 

Hotel Fazenda 4 ou 5 estrelas:  

• Salão de jogos; 

• Estrutura esportiva disponível para os hóspedes (por exemplo: campo de futebol, 

quadra poliesportiva, peteca, voleibol, etc.); 

• Trilhas demarcadas (para caminhada, observação de pássaros, etc.); 



26 

• Oferecer serviços típicos (cavalgada, focagem, observação de pássaros, passeios 

de carroça, ciclismo, observação da fauna e flora, participação em colheitas, 

ordenhas e trato de animais, etc.); 

• Instalações para recreação de crianças. 

 

Percebe-se, entretanto, que grande parte das estruturas de lazer pertencentes à um hotel, 

só se fazem necessárias para classificação em hotéis de maior luxo, ou seja, de quatro a cinco 

estrelas. Isto não significa que hotéis sem a classificação ou com classificação menor à 4 estrelas 

não possam ter as estruturas de lazer, somente que a obrigatoriedade é verificada para aplicar 

tais classificações. Ou seja, qualquer hotel poderá ter como seu objetivo principal: o 

investimento em um setor de lazer, oferecendo entretenimento e descontração, fazendo com 

que o hóspede se ocupe com atividades programadas de lazer em suas horas disponíveis 

(CÂNDIDO E VIEIRA, 2003). 

Desta forma, o mínimo que se espera quando imaginamos um hotel fazenda é que ele 

provenha ao hóspede com entretenimentos rurais e a vivência do campo que o agricultor ou 

fazendeiro está acostumado, dotado de exploração agropecuária como fazendas, hortas, animais 

de fazenda (galinhas, cavalos, etc.), tudo oferecido em um local adequado para que gere uma 

experiência agradável e memorável ao hóspede. 
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2 MIGUEL PEREIRA: UM BREVE PANORAMA HISTÓRICO A LUZ DO TURISMO   

 

No que se refere à prática do Turismo Rural no Vale do Café, região na qual está inserido 

o município de Miguel Pereira e, por conseguinte, o Hotel Fazenda Montanhês, que é objeto 

central desta pesquisa, estarei me valendo do texto do Relatório Final sobre Turismo Rural no 

Vale do Café, RJ, realizado entre 11 e 15 de setembro de 2006, quando informa: 

 

O turismo agrega valor às propriedades rurais da região do Vale do Café e na maior 

parte dos casos, mantém a estrutura das mesmas; os recursos gerados pela atividade 

têm motivado os proprietários a manterem as propriedades abertas à visitação e a 

preservarem este pedaço importantíssimo de nossa história, proposta que vem ao 

encontro do conceito de turismo rural, que se baseia em agregar valor à propriedade e 

funcionar como uma alternativa de renda, capaz de motivar o proprietário rural a 

manter a fazenda como tal. (BRASIL, 2006) 

 

Miguel Pereira é o nome de um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, região 

sudeste do país. Foi emancipado em 25 de Outubro de 1955, já que pertencia à um outro 

município, Vassouras, e possui sua história muito ligada a expansão da cultura cafeeira do 

Brasil. Hoje, possui grande apreço e interesse pelo seu clima – que é considerado o terceiro 

melhor do mundo - e paisagem local, que atraem turistas de todo o país. Esse título é dado 

graças à combinação da altitude, topografia, vegetação e o clima temperado e subtropical da 

cidade, com verões bem quentes e relativamente úmidos e invernos rigorosos, porém secos.  

O município de Miguel Pereira faz parte da região denominada Vale do Café 

Fluminense, que se refere a uma denominação turística de um grupo de dez municípios: Barra 

do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, 

Piraí, Rio das Flores, Valença e Vassouras. Essa região teve o Café brasileiro como principal 

fonte de renda durante o século XIX, produzindo mais de 70% do café consumido 

mundialmente, garantindo ao Brasil a liderança na produção e exportação do café. 

O Vale do Café possui um patrimônio cultural e histórico de valor indiscutível. Suas 

construções, na maior parte antigas fazendas produtoras de café e/ou cana-de-açúcar, os antigos 

casarões, a história das fazendas, ligadas à história do estado e do país constituem um atrativo 

de valor incalculável. Mesmo após o período do Ciclo do Café, a região do Vale do Café 

procurou manter as propriedades, agora improdutivas, mantendo assim vivas as tradições 

locais, a cultura rural, a gastronomia típica, os costumes do meio rural e a história de toda a 

região. 

Hoje, o turismo ajuda a agregar valor às propriedades e, em grande parte dos casos, 

mantém a estrutura das mesmas. Os recursos gerados por essa atividade motivam os 

proprietários a manterem-nas abertas a visitações e a preservarem essa parte importantíssima 
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da história, proposta que vem de encontro direto ao conceito de turismo rural, baseando-se em 

agregar valor à propriedade e funcionar como uma alternativa de renda, capaz de motivar o 

proprietário rural a preserva-la como tal. 

Em função da organização da região, bem como do apoio que a mesma vem recebendo 

de órgãos e instituições em prol da estruturação do turismo rural no país, esta região tem sido 

considerada como um dos principais destinos de turismo rural do país, desenvolvendo produtos 

extremamente interessantes, por agregarem a valorização da cultura local, história e também a 

valorização das tradições e costumes do campo (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2005) 

Quando se fala da cidade de Miguel Pereira, quer seja para fins de estudos econômicos, 

históricos, turísticos, geográficos e também de hotelaria, uma das perguntas que surge de início 

é exatamente sobre o nome da cidade. Qual seria, portanto, a origem do nome Miguel Pereira? 

Desde quando a cidade fluminense de tanta relevância para o turismo e para a hotelaria passou 

a ser chamada desta forma? Quem nos responde com exatidão é a ensaísta, biógrafa, tradutora 

e crítica literária, Lúcia Miguel Pereira, filha do patrono da cidade.  

Lúcia, que é conhecida pela intelectualidade por ter sido biógrafa dos dois maiores 

expoentes da Literatura Brasileira no século XIX, Machado de Assis (1839 – 1908) e Gonçalves 

Dias (1823 – 1864), traça, nos seus escritos biográficos sobre o pai, dos primórdios do século 

XVIII, a trajetória da cidade que apresenta um dos melhores climas do mundo, recorrendo ao 

botânico naturalista e viajante francês Auguste de Saint’Hilaire. 

Até o século XVIII e princípios do XIX, a região onde hoje se encontra a cidade de 

Miguel Pereira, que se achava ligada à de Vassouras e de Paty de Alferes, ainda era habitada 

pelos índios Puris, também denominados de Coroados, grupo indígena hoje considerado 

extinto, que habitava o Espirito Santo e sudeste de Minas Gerais. 

Na viagem que empreendeu do Rio de Janeiro a Minas Gerais, a partir de 29 de janeiro 

de 1822, Saint’Hilaire percorre as trilhas do Caminho Novo do Tinguá e pernoita em rústicas 

pousadas e engenhos que se localizavam nas proximidades da fazenda do avô de Miguel 

Pereira.  

Tanto na primeira, como na segunda viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais, o 

botânico francês, que estava empenhado em recolher espécimes e fazer estudos científicos sobre 

a nossa flora, descreve as características da biodiversidade da região, destacando também suas 

condições climáticas. 

 

Numerosos córregos serpenteiam geralmente pelas matas virgens; entretém uma 

temperatura agradável; oferecem ao viajante sedento uma água deliciosa e límpida e 

são bordados de tapetes de musgos, por entre os quais brotam begônicas de hastes 

delicadas e suculentas, de folhas desiguais e flores cor de carne. Estimulada sem 
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cessar pelos dois principais agentes: a umidade e o calor, a vegetação das matas 

virgens está em perpétua atividade; o inverno não se distingue do verão senão por uma 

delicada diferença de matriz no verdor da folhagem, e, se algumas árvores perdem as 

folhas, é para retomar dentro de pouco tempo novas vestes. Mas, é necessário convir, 

essa vegetação que jamais repousa, não permite encontrar nas matas tantas flores 

como nas regiões descobertas. A floração põe, como se sabe, fim à vegetação. 

(SAINT’HILAIRE, 1938, P.25) 

 
De acordo com o texto do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), o nome primitivo 

da localidade era Barreiros, originado de uma área da fazenda São Francisco, de propriedade 

de Antônio Francisco Apolinário, em 1872. 

 

Por ali passavam, na época, tropas de burros, que ficavam atolados, em virtude da 

grande quantidade de barro existente no local. Depois que se construiu a Estrada de 

Ferro Melhoramentos do Brasil, por volta de 1898, vencida já a serra, a localidade 

passou a chamar-se Fazenda da Estiva. Em 1918 seu topônimo foi mudado para 

Professor Miguel Pereira, ilustre figura da medicina brasileira que, com a saúde 

abalada, ali residiu durante vários anos (IBGE, Acesso em 28/12/2018)
 6 

 
Assim, o nome da Cidade de Miguel Pereira, presta homenagem ao médico sanitarista 

Miguel da Silva Pereira, que foi presidente da Academia Nacional de Medicina de 1910 a 1912, 

tendo nascido em São José do Barreiro, São Paulo, em 1871 e falecido em 1918. 

Na época, observou-se um enorme aumento das atividades turísticas, levadas à todo o 

Rio de Janeiro pelas divulgações professor e médico Miguel Pereira, pela excelência do clima 

da região, da fertilidade do solo, das riquezas trazidas pela ferrovia e, principalmente, a 

instalação de diversas colônias de férias e de cassinos pelos vários hotéis da cidade constituíram 

fatores de extrema relevância para a prosperidade de toda a área serrana. Fazendo com que o 

crescimento urbano e econômico justificassem, de forma natural, a emancipação do local, em 

1955. 

Contudo, a desativação da ferrovia, em meados dos anos 70, provocou consideráveis 

prejuízos financeiros em toda região, assim como problemas sociais, mas, “baseado na fibra 

que tanto caracteriza o homem da roça e da serra”, o povo de Miguel Pereira voltou-se para 

atividades comerciais e turísticas mais específicas e diferenciadas, tentando manter vivo este 

local pacífico, calmo e harmonioso7 

 

 

                                                 
6 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/miguel-pereira/historico. Acesso em: 28/12/2018 
7 Miguel Pereira Primórdios. Disponível em: <http://www.pmmp.rj.gov.br/historia.php>. Acesso em: 

23/09/2018. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/miguel-pereira/historico
http://www.pmmp.rj.gov.br/historia.php
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Figura 1: Mapa do Circuito das Fazendas Históricas do Vale do Café 

 
FONTE: Disponível em < https://www.trilhaseaventuras.com.br/circuito-das-fazendas-historicas-do-

vale-do-cafe-rj/ >. Acesso em: 19 de Setembro de 2018 

 

Dentro do município, podemos destacar diversos pontos turísticos como8: 

• Igreja de Santo Antônio – É a igreja mais antiga da cidade. Sua construção foi iniciada 

em 1887. A imagem de Santo Antônio, veio de Portugal e sua primeira festa foi celebrada em 

1901.  

• Viaduto Ferroviário Dr. Paulo de Frontin – A curiosidade do lugar é que foi construído 

em curva, sobre o Rio Santana. Uma obra inusitada, para um viaduto de estrada de ferro, com 

82 metros de comprimento e 34 metros de altura. Como está desativado, é possível caminhar, 

a pé, pelo viaduto e surpreender-se com a vista das montanhas da região.  

• Museu Francisco Alves – Nesta bela homenagem ao Rei da Voz, é possível acompanhar 

o histórico de sua carreira, bem como conhecer seus discos, violões, além de objetos e 

documentos pessoais.  

• Núcleo Histórico e Ferroviário (Museu do Trem) – O Museu guarda as informações e 

muitas fotos da época em que os trens trafegavam pela cidade. Alguns objetos utilizados em 

estradas de ferro também estão expostos no local.  

• Lago do Javary – Um dos cartões postais mais belos de Miguel Pereira, o lago é 

referência para apreciar as belezas do lugar, passear de pedalinho ou praticar exercícios.  

                                                 
8 Atrações Turísticas disponíveis em: <http://www.portalvaledocafe.com.br/miguel_pereira.asp>. Acesso em: 31 

de Outubro de 2018 

https://www.trilhaseaventuras.com.br/circuito-das-fazendas-historicas-do-vale-do-cafe-rj/
https://www.trilhaseaventuras.com.br/circuito-das-fazendas-historicas-do-vale-do-cafe-rj/
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• Lagoa das Lontras – A quatrocentos metros de altitude, o lugar é perfeito para quem 

gosta de apreciar a Natureza.  

• Rio Santana – Sua nascente está entre Petrópolis e Miguel Pereira e, ao longo de seu 

percurso, forma cachoeiras, prainhas e piscinas naturais, uma ótima opção no verão. De fácil 

acesso, os pontos mais procurados estão entre a Usina e Vera Cruz.  

• Cachoeiras do Roncador e Santa Branca – Após uma queda de cinco metros de altura, a 

Cachoeira do Roncador forma uma ótima piscina natural. A Cachoeira de Santa Branca está no 

Distrito de Governador Portela e é formada por um conjunto de pequenas quedas d'água com 

duchas e piscinas naturais.  

• Caminho do Imperador – O Caminho do Imperador é um ponto turístico de Miguel 

Pereira que penetra em plena Mata Atlântica, é um local frequentado por amantes da natureza 

e da ecologia, muito utilizado para a prática de esportes como caminhadas, cavalgadas ou trilha 

de bicicletas. D. Pedro II percorreu diversas vezes o caminho cavalgando, surgindo daí o nome 

Caminho do Imperador.  

• Alto da Boa Vista – Lugar famoso por possuir uma rampa de voo diferenciada. Devido 

às condições do vento, os pilotos saltam voltados para a cidade promovendo um show de cores 

e manobras nos céus de Miguel Pereira.  

• Gruta dos Escravos – Uma formação de rochas, muito interessante, também conhecida 

como Capela dos Escravos está localizada no alto de uma colina, onde os negros que viviam 

nas fazendas da região, realizavam seus rituais. 

 

No site de transparência do município9 foram encontradas informações sobre os gastos 

da Secretaria Municipal de turismo, cultura, comércio e serviços e da Secretaria Municipal de 

turismo, desenvolvimento econômico, indústria e comércio dos anos de 2016 à 2019 (Anexos), 

que contam com gastos referentes à Promoção da exposição agropecuária, fortalecendo a ideia 

de que Miguel Pereira é um município predominantemente rural, promoção de feiras e eventos, 

revitalização e criação dos pontos turísticos, incentivo de atividades hoteleiras, restaurantes e 

similares, realização de eventos musicais, promoção do turismo, revitalização do mobiliário 

urbano e infraestrutura turística, e manutenções em geral. 

Os gastos declarados de 2016 tem um total de despesa de R$ 2.803.010,44, sendo os 

maiores gastos com Promoção de Feiras e Eventos (R$ 1.206.000,00) e Manutenção e 

funcionamento das atividades culturais (R$ 727.769,57), também houve um gasto expressivo 

                                                 
9 Disponível em: http://transparencia.pmmp.rj.gov.br/? . Acesso em: 10/03/19 

http://transparencia.pmmp.rj.gov.br/?


32 

em Realização de Eventos Musicais (R$ 98.000,00). Em 2016, destaca-se em Miguel Pereira a 

primeira edição do “Primavera Beer Fest”10, evento que reuniu mais de 16 cervejarias e diversos 

food trucks em Setembro, no centro do município. Também foi palco da 43ª Feira Nacional de 

Artesanato, marcando o aniversário de 61 anos do município e que contou com a apresentação 

musical de Zé Ramalho. 

 Segundo Carvalho (1997), os eventos trazem vários benefícios tanto para a cidade sede, 

quanto para o país, entre eles:  

a) Redução do problema de sazonalidade, uma vez que os eventos podem ser realizados 

em épocas de baixa estação. 

b) Geração imediata de emprego e renda 

c) Imagem positiva da cidade dependendo da proporção do evento 

Em 2017, os gastos foram menores do que o ano anterior, com um total de despesas de 

R$ 2.144.815,99, sendo grande parte na atuação de Promoção de Feiras e Eventos (R$ 

1.157.000) e na Manutenção e Funcionamento do órgão (R$ 458.266,55). Já no ano de 2018, 

os gastos foram muito menos expressivos, chegando a um total de R$ 1.556.915,26, uma 

redução de quase 30% do valor investido. A parte mais expressiva se encontra novamente na 

Promoção de Feiras, Exposições e Eventos (R$ 948.500,00), com a segunda sendo a 

Manutenção e Funcionamento do Órgão (R$481.315,26). Gastos como Incentivar atividades 

hoteleiras, restaurantes e similares e Promoção do Turismo somaram R$ 4.200,00. 

Percebe-se então que, ao longo dos anos, vem se investindo cada vez menos no turismo 

e em suas ramificações, as causas disso precisariam ser investigadas com mais complexidade 

para que se chegasse a uma resposta concisa, o que não é o objetivo deste trabalho. O que pode-

se inferir dos dados obtidos é que o investimento é predominante em feiras, exposições e 

eventos, observado nos anuais FENART ou, Feira Nacional de Artesanato. 

O município de Miguel Pereira possui atualmente 28 estabelecimentos hoteleiros, dentre 

eles, hotéis, pousadas e colônias11. Destes, 9 se identificam como de categoria rural ou fazenda, 

4 como “pitoresco”, 1 como familiar, 5 como associações para funcionários de diversos setores 

(bancos, rodoviários, etc.), 7 não dispõem de classificação e 3 não puderam ser encontrados. 

Nem todos os estabelecimentos possuíam site próprio e muitos utilizavam de plataformas como 

o Booking.com e o TripAdvisor para divulgarem seus hotéis. O próprio site da prefeitura 

                                                 
10 Disponível em: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/09/miguel-pereira-rj-recebe-

primavera-beer-fest-partir-de-sexta-feira.html. Acesso em: 10/03/19 
11 Disponível em: http://www.pmmp.rj.gov.br/pousadasehoteis.php. Acesso em: 01/03/19 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/09/miguel-pereira-rj-recebe-primavera-beer-fest-partir-de-sexta-feira.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/09/miguel-pereira-rj-recebe-primavera-beer-fest-partir-de-sexta-feira.html
http://www.pmmp.rj.gov.br/pousadasehoteis.php
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também possuía um espaço específico no fim da página para que novos hotéis ou pousadas 

possam se divulgar. 

Percebeu-se que alguns dos estabelecimentos divulgados possuíam fotos com sítios, 

animais de fazenda e atividades de lazer como pescaria, pedalinho e fazendinha, entretanto, 

como não foi encontrada nenhuma informação sobre a categoria que os hotéis se identificam, 

eles foram identificados como sem classificação, uma pesquisa mais completa nestes locais 

para determinar o tipo de cada hotel poderia ser realizada no futuro para determinar a quantidade 

mais precisa de estabelecimentos rurais presentes em Miguel Pereira. Em meio a estes hotéis e 

pousadas, temos o objeto de estudo desta pesquisa, que é o Hotel Fazenda Montanhês. O Hotel 

está localizado no município de Miguel Pereira, na Estrada Manoel Guilherme Barbosa, a 

poucos minutos do centro. 

 

2.1 HOTEL FAZENDA MONTANHÊS 

   

O Hotel Fazenda Montanhês conta com uma das mais amplas e diversificadas áreas de 

lazer da região, buscando agradar todas as idades. De acordo com o site12 do Hotel, ele oferece 

aos seus visitantes uma infraestrutura característica do turismo rural, dotado de exploração 

agropecuária com suas atividades e comidas típicas, e oferecendo o entretenimento e a vivência 

do campo. 

O hotel faz parte da rede Arcozelo, que contém o Arcozelo Palace Hotel e o Hotel 

Fazenda Mangalarga, em Paty de Alferes, e os hotéis Itamaracá, o Hotel da Montanha, Hotel 

Guararapes e Hotel Fazenda Montanhês, em Miguel Pereira.  

O hotel funciona somente aos fins de semana (sexta, sábado e domingo) e, algumas 

vezes, durante feriados prolongados. Possui o sistema de pensão com cinco refeições (Café-da-

manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia). Às segundas e terças-feiras, o hotel permanece 

fechado, enquanto que nas quartas e quintas, há a manutenção e arrumação do hotel. Esse 

serviço engloba arrumação e limpeza de quartos e áreas públicas, cortar e aparar gramas e matos 

sobressalentes, manutenção das áreas de lazer (piscinas, quadras, boate, etc.) e dos 

equipamentos em geral. 

O meio de hospedagem possui 38 mil m2 de área, 163 apartamentos, 50 deles com 

hidromassagem. Todos equipados com TV, frigobar, telefone e ventilador de teto ou ar 

                                                 
12 Hotel Fazenda Montanhês. Disponível em <http://www.hotelfazendamontanhes.com.br/hotel.html>. Acesso 

em: 09 de Setembro de 2018. 



34 

condicionado. As camas podem ser de casal ou twin. Os quartos são separados entre as 

categorias: Simples, Standard, Suíte, Suíte com Hidromassagem, e Chalé. 

Como equipamentos de lazer há quadras de tênis, quadras de vôlei de areia, campo de 

futebol e quadra polivalente, sete piscinas sendo duas cobertas e aquecidas, saunas, sala de 

musculação, jacuzi, discoteca, boliche e boate, além de um Kid`s Club com mais de 200m2, 

contendo piscina de bolinhas, cadernos para desenho, casas de brinquedo e outros itens voltados 

ao público infantil. 

Também conta com uma sala de cinema, onde, a noite, são passados filmes populares 

entre o público infanto-juvenil; sala de TV, salas de jogos com sinuca, totó, mesa para carteado, 

dardos e etc.; sala de videogame, lan house, sala de videokê, bistrô, bar americano e salão de 

eventos coberto. 

O hotel foi construído inicialmente para ser uma colônia de férias das Casas Fernandes, 

grande empresa varejista do ramo de tapetes, tecidos e cortinas. Após a empresa ter passado por 

problemas financeiros, o imóvel foi vendido para um terceiro, que então o vendeu para a rede 

Arcozelo, 30 anos atrás (1988). 

O hotel fazenda, quando inaugurou há mais de 30 anos atrás, possuía animais como 

cavalos, galinhas e vacas à sua disposição, alguns destes andavam pelas áreas comuns do hotel, 

na parte de fora, entretanto, o alto gasto de manutenção e cuidado desses animais fez com que 

o hotel não trabalhasse mais desta forma apenas uma década depois (1990 - 2000), o que coloca 

em questionamento a imagem do rural associada inclusive ao nome do hotel, Hotel Fazenda  

Com o passar dos anos, começaram a investir cada vez mais nas atividades de lazer que 

pudessem atender tanto ao público infanto-juvenil, quanto aos adultos. Isto pode ser muito bem 

observado quando vemos que algumas das opções de lazer oferecidas pelo hotel são bistrô, bar 

americano, salão de eventos e boate, atividades voltadas mais ao público adulto. 

O hotel não é mais considerado, pelos funcionários, como hotel fazenda, apesar de sua 

identidade visual, seu site, e suas redes sociais ainda estarem com o nome de Hotel Fazenda 

Montanhês. O hotel ainda retém algumas características rurais e dialoga com algumas 

particularidades do modo de vida do campo, sendo consolidada por meio da fabricação do 

próprio queijo, leite e derivados de forma artesanal, a preservação das áreas verdes, da fauna e 

da flora, a parceria com produtores rurais locais de frutas e vegetais. Mas será que o Montanhês 

consegue agradar tanto ao público que vem em busca de lazer, quanto o que procura pelo 

aspecto rural? 
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2.2 A ESTRUTURA DO HOTEL FAZENDA MONTANHÊS 

 

Os dados aqui apresentados foram mapeados a partir de uma inserção tendo como 

referência os princípios da observação participante. Desta forma, pernoitei no hotel do dia 

01/12/18 – 02/12/18, em um quarto de categoria Simples. As observações realizadas durante 

esta atividade de campo tinham como ponto de partida as principais críticas e elogios 

encontrados na pesquisa do TripAdvisor.  

O check-in deu-se de forma rápida, com o preenchimento de uma ficha de hóspede e 

uma breve apresentação do hotel e de suas facilidades. Os funcionários da recepção não estavam 

uniformizados, segundo o gerente do hotel isso tornaria o ambiente mais familiar ou despojado. 

O quarto pernoitado ficava logo abaixo da recepção, onde foi observado um número grande de 

reclamações referentes ao barulho (acústica), e ao desgaste e falta de atualização dos móveis 

presentes. O hotel estava com metade da ocupação total, e talvez por isso, o barulho não foi um 

incomodo durante a estada. 

 

 

Figura 2: Entrada do Hotel Montanhês 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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Figura 3: Recepção do Hotel Montanhês 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Na recepção foi possível observar placas informativas para a Sala de TV, Sinuca e Sala 

de Cinema. A sala de TV tinha o propósito de passar jogos e notícias diárias e poderia ser 

utilizada por ordem de chegada, normalmente utilizada pelos pais enquanto os filhos ficavam 

na sala de Cinema. Ao lado, também havia uma sala com mesas redondas para jogos de 

carteado, damas, xadrez, dominó e outros, podendo ser solicitados diretamente na recepção. A 

sala de cinema, apelidada de Cine Monte, tinha seus filmes divulgados diariamente da porta da 

recepção do hotel, com horários exclusivos para cada filme, de acordo com Castelli (2016), a 

sala de cinema de um hotel é “um espaço físico de múltipla serventia”, sendo uma peça 

importante da infraestrutura de lazer. Sobre os pontos principais e essenciais que uma recepção 

precisa, pode-se observar positivamente que o hall de recepção do hotel oferecia uma atmosfera 

agradável em dimensões, decorações e equipamentos. Além disso, o ambiente tinha boa aeração 

e boa visão dos letreiros informativos, entretanto, se “repercute mal a para a imagem de um 

hotel o uso de uniformes já desgastados” (idem), a falta desses uniforme nos funcionários da 

recepção causa uma estranheza ainda maior, tendo o hóspede dificuldade de saber com que tipo 

de funcionário está falando. Além disso, a iluminação da recepção era fraca, mesmo sendo de 

dia. 
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Figura 4: Salão de Eventos do Hotel Montanhês 

 

 FONTE: Própria do autor (2018) 

 

A principal função do departamento de eventos é organizar banquetes, coquetéis, 

jantares, etc. dentro das dependências da empresa hoteleira (CÂNDIDO; VIERA, 2003). O 

salão de eventos estava fechado para uso exclusivo durante os dois dias. Ele é utilizado pelos 

hóspedes em épocas festivas como festas juninas, carnaval e outros. Fora destas épocas, os 

funcionários utilizam o espaço para trabalho. O espaço também pode ser utilizado para eventos 

pessoais como festas de aniversários ou encontros de grupos específicos (religiosos, motocross, 

etc.). No momento do check-in, havia uma festa de aniversário no salão, sendo exclusiva 

somente para amigos e parentes. No dia seguinte, foi realizado um amigo oculto com outro 

grupo de hóspedes. Percebe-se então que o hotel vem utilizando seu salão de eventos de diversas 

formas possíveis, agregando diversas atividades à ele. O Montanhês não abre o espaço do salão 

para não hóspedes, o que, caso investigado mais a fundo em uma outra pesquisa, poder-se-ia 

verificar as vantagens e desvantagens desse espaço ser alugado para eventos de fora do hotel, o 

que poderia atrair novos consumidores para o estabelecimento, visto que os eventos são “um 

fenômeno multiplicador de negócios, pelo seu potencial de gerar novos fluxos de visitantes” 

(ANDRADE, 2002, p.41). 
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O bistrô do hotel possuía música MPB ao vivo todas as noites, com máquinas de café 

expresso e salgados a vontade. Na sala ao lado, havia um espaço para videogames e, oposto a 

isso, a sala de Karaokê, que a noite servia fondue de carne. 

A estrutura das salas estava um pouco comprometida devido ao desgaste natural. As 

paredes estavam com marcas claras de desgaste, os móveis eram antigos, mas estavam bem 

conservados e de forma geral os ambientes pareciam limpos. 

Nos tempos atuais, é praticamente obrigatória a presença de um bar, tendo como figura 

central e componente essencial do ambiente, o barman (CASTELLI, 2016), e o hotel 

complementa isso muito bem com a presença de músicas clássicas nacionais e internacionais 

dos anos 80 e 90. Esporadicamente, há também uma apresentação de orquestra harmônica, 

tocando músicas de filmes aclamados pelo público como Star Wars, Indiana Jones, Rambo, 

Titanic e outros. 

Também há nessa área um pequeno espaço que remete a uma taverna medieval, com 

barris de vinho, assentos de madeira e paredes de pedras, onde são servidos sucos, pães e 

salgados durante dia e noite. 

O espaço estava bem organizado e limpo, não possuindo nenhum problema estrutural. 

Ele também foi o foco da noite para o público adulto e idoso, recebendo uma quantidade muito 

grande de hóspedes que dançavam, cantavam, bebiam e comiam. 
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Figura 5: Bar Americano 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 

Figura 6: Orquestra Harmônica no Bar Americano 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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 O hotel também possui duas capelas pequenas, para uso dos hóspedes. Essas capelas 

também são usadas bastante por grupos religiosos em retiros, que chegam a fechar todos os 

quartos do hotel, conforme mencionado em entrevista. As capelas estão bem preservadas e bem 

localizadas, sendo um ponto bastante positivo para o hotel. 

As viagens religiosas são um ótimo exemplo de aproximação de lazer e religião, além 

de encerrarem visitas a lugares específicos de referência de acordo com a religião, incluem 

também demais pontos turísticos um tanto mais mundanos e quem sabe até a possibilidade de 

compras de artigos religiosos ou não (CARMO; SALOMÃO, 2005). 

 

 

Figura 7: Capela e arredores 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

Próximo à área da capela há o Kids Club, ou, clube das crianças. Ele é organizado em 

grande parte pela funcionária da recreação Vanessa, que atende ao público infantil (de 1 a 6 

anos). A área não é muito ampla mas possui diversas atividades voltada para a faixa etária, 

como escorregas, piscina de bolinhas e tapetes. A área também conta com filmes infantis e 
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materiais para desenho e pintura, que são realizados em horários específicos com a orientação 

da funcionária.  

 Além disso, na sala ao lado, há um berçário com sofás, poltronas e televisores, para que 

os pais possam ficar próximos aos filhos menores. A funcionária da recreação infantil informou 

só se responsabilizar por crianças de idade a partir de 4 (quatro) anos, solicitando que os pais 

de crianças menores estejam presentes durante as atividades. Em comentário, a mesma afirmou 

ser muito difícil trabalhar com crianças abaixo desta idade pois elas se distraem com muita 

facilidade, não permanecendo na mesma atividade por mais de alguns minutos, adicionalmente, 

as crianças ainda estão muito pequenas e não devem ser deixadas fora do alcance dos pais, 

ademais quando se têm várias crianças para olhar e poucos, neste caso um, funcionários para 

cuidar. 

 Destaca-se também a importância do acompanhamento dos pais nesses primeiros anos 

de vida das crianças, visto que as brincadeiras possuem um caráter comunitário que precisa ser 

desenvolvido desde o início, como coloca Alves (2003, p.49), desde a antiguidade, “os jogos e 

os divertimentos eram um dos principais meios que dispunha a sociedade para estreitar seus 

laços coletivos e se sentir unida”.  

 

 

Figura 8: Kids Club 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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 Acima da área do Kids Club fica o restaurante do hotel, que pode ser acessado por 

escadas, rampa ou elevador. Nele são servidos o café-da-manhã, o almoço e o jantar em horários 

determinados. O restaurante foi recentemente reformado para que possa comportar mais 

pessoas, agora possuindo 2 andares. Ele é bem fechado com grades, para segurança de crianças 

menores, mas sem atrapalhar a ótima vista de quase toda a área do hotel. 

 No momento de chegada ao restaurante é possível observar os funcionários da recreação 

dando um cordial, mas animado, “bom dia” a todos os hóspedes. Na parede do restaurante, um 

cronograma de atividades elaborado pelos recreadores é colado diariamente, mostrando as 

atividades para todas as faixa-etárias com seus respectivos horários. 

 

Figura 9: Cronograma de atividades – Kids 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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Figura 10: Cronograma de atividades - Infantil e Adulto 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

Percebe-se que as atividades possuem muito mais um cunho social, de integração, do 

que um aspecto rural ou de fazenda, não observou-se atividades com animais como visitar 

fazendas, andar a cavalo, dar comida aos porcos/ galinhas, atividades que são comuns em hotéis 

fazenda. Muitas atividades realizadas em meios rurais são normalmente aproveitadas do que já 

existia no cotidiano do homem rural, utiliza-se o lago que é para cultivo, venda e consumo 

familiar, por exemplo, para um pesque-e-pague, a charrete que ora foi utilizada como transporte 

de carga, agora pode ser oferecida ao turista para um passeio pelos arredores e assim 

transforma-se vários elementos já presentes e do cotidiano rural em atrativos para os turistas 

que desejam experiênciá-los (AZEVEDO, 2015) 

É importante ressaltar também que mesmo que o hotel esteja inserido no meio rural 

(florestas, fazendas, áreas verdes), a produção rural e as atividades rurais são de fundamental 

importância no turismo oferecido. Como corrobora Zimmermann (1996), a inexistência de, pelo 

menos, uma atividade produtiva inviabiliza a prática do turismo rural, cujo atrativo principal é 

a observação e o envolvimento com a atividade rural produtiva.  

 As atividades variam bastante de acordo com a faixa etária e, apesar de haver o incentivo 

para participarem das brincadeiras, não é obrigatório, então a criança fica livre para escolher o 
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que ela quiser fazer. Durante as entrevistas foi possível observar que já houveram reclamações 

sobre a repetitividade de algumas atividades, quanto à isso, os recreadores são livres para 

elaborar novas atividades conforme a demanda, e só estão sujeitos a avaliação quando há a 

necessidade de compra de algum material ou aparelho adicional, devendo ser verificado com o 

gerente, antes de realizar as atividades. 

 De acordo com Castelli, (2016, p. 164) das atribuições e responsabilidades dos 

monitores e animadores, cabem: 

1. Manter relações cordiais com os hóspedes; 

2. Executar as atividades de esportes, como futebol, vôlei, basquete [...]; 

3. Apresentar-se às atividades com uniforme adequado; 

4. Zelar pela boa aparência e pelo asseio pessoal; 

5. Zelar pela boa postura e por vocabulários condizente; 

6. Requisitar o material necessário; 

7. Preparar relatórios mensais; 

8. Participar de reuniões. 

Pode-se observar que os recreadores possuíam todos os pontos necessários para executar 

suas atividades sem nenhuma preocupação. As relações eram sempre boas tanto com as crianças 

quanto com os adultos e idosos, mantendo a linguagem sempre amigável, receptiva e cordial. 

As atividades também podem ser alteradas caso haja algum imprevisto como chuvas ou 

falta de pessoas suficiente para atividades maiores. Nos casos em que há a modificação prévia 

da atividade, os recreadores vão aos locais mais frequentados pelos hóspedes (restaurante, 

piscina, quadras) espalhando a informação de que a atividade mudou. 

 Das demais opções de lazer que o hotel oferece, podemos destacar as quadras de futebol, 

tênis, areia e basquete que, apesar de não estarem em perfeitas condições, cumpriam seu 

propósito em oferecer as atividades. Com exceção do primeiro dia de hospedagem, que choveu, 

nos demais dias as quadras foram utilizadas em quase todos os momentos. O hotel oferece 

bolas, raquetes e redes, então não é necessário trazer nada além do equipamento pessoal (tênis, 

roupas esportivas, etc.). Após retirar o material necessário, assina-se um termo de 

responsabilidade, que compromete o hóspede a devolver em boas condições o material 

emprestado. 
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Figura 11: Termo de Responsabilidade 

 

FONTE: CASTELLI, 2016, p. 165 

 

 Os campos e quadras possuíam marcas visíveis de uso e de ação do tempo no chão e nas 

paredes que os cercavam, o que precisava ser revisto, tendo em mente que “os custos de 

manutenção são como os impostos, se não forem pagos em um determinado ano, serão pagos 

no ano seguinte – e com multa!” (HAYES; NINEMEYER, 2005, p.302). Por serem áreas de 

grande fluxo de pessoas, a falta de manutenção ou a manutenção mal executada nessas partes, 

pode ocasionar problemas para o hotel. 
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Figura 12: Quadra de Basquete 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Haynes e Ninemeyer (2005) também apresentam um quadro com o tempo de vida de 

um hotel e a necessidade de manutenção do mesmo. Visto que o Montanhês já está em 

funcionamento há mais de 20 anos, a necessidade de restauração é grande e os custos serão cada 

vez maiores caso as reformas não estejam sendo realizadas 

 

 

Figura 13: Quadro de tempo de vida de um hotel 

 

FONTE: HAYNES; NINEMEYER, 2005, p.304 

 

Ao contrário das quadras, as salas de jogos já possuíam uma apresentação melhor e 

pareciam recém construídas ou reformadas. Essas salas eram antigos aposentos que foram 
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transformados em salões de jogos, logo quando o hotel iniciou suas atividades. Além dos 

campos e quadras o hotel também oferece salas de sinuca, ping pong e totó, localizadas fora do 

hotel, em aposentos separadas. Todos os equipamentos pareciam em ótimo estado e, apesar das 

salas não parecerem aconchegantes – algo que se espera de um hotel fazenda – cumpriam seu 

propósito.  

 

Figura 14: Sinuca 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Ao lado destas salas, em um ambiente diferente, há uma pequena boate, que é de uso 

dos hóspedes do hotel, mas que também é usada em festas de aniversário ou outros eventos 

comemorativos. Pelo que se pode observar da boate, ela não está em condições muito boas, 

com os vidros e globo espelhado sujos e uma mobília antiga, também em condições precárias. 

Por ser um ambiente escuro, utilizado somente à noite, alguns detalhes podem passar 

despercebidos tanto para os funcionários quanto para os hóspedes. 

 A boate não é uma atividade tipicamente rural, mas a criação de atrativos de lazer 

urbanos, dentro do meio rural, podem ser relacionados a globalização tomando espaço das 

tradições rurais, assim como hoje a internet é algo quase que essencial na vida das pessoas. 
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Figura 15: Boate 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Próximo a boate pode-se encontrar o boliche e o arco-e-flecha. O boliche é manual e 

por isso precisa ser reservado previamente pois é necessária a atenção de um funcionário para 

levantar os pinos e devolver as bolas. Ele funciona de 21:00 até as 23:00, horário em que as 

atividades dos recreadores já se encerraram e, portanto, não atrapalha as demais atividades 

realizadas durante o dia.  
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Figura 16: Boliche 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Ao lado do boliche há a área de arco e flecha, que é um corredor pequeno com um alvo 

acolchoado no final. A atividade não requer supervisão de um recreador, porém, é necessário 

ser maior de 16 anos para poder praticá-la sozinho, mesmo que as flechas não tenham as pontas 

cortantes. A partir de 12 anos, somente com acompanhamento dos pais.  

 É colocado que, 

 
Não há dúvida de que é fundamental que a aparência das áreas comuns seja bem 

conservada, na medida em que influem na opinião dos hóspedes sobre o hotel como 

um todo. Os gerentes-gerais sabem que uma primeira boa impressão contribui para 

que a estada dos hóspedes seja satisfatória (HAYNES; NINEMEIER, 2005, p.310).  

 

 Apesar disso, a primeira impressão que se tem tanto do boliche, quanto do arco-e-flecha 

é que estão abandonados, perceptível pela falta de limpeza e iluminação adequada no local. A 

iluminação adequada é fator essencial para a qualidade de qualquer hotel, não só na área da 

recepção, mas em todas as áreas comuns e nos apartamentos dos hóspedes (CASTELLI, 2016). 
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Nas avaliações do TripAdvisor a má qualidade do boliche e do arco-e-flecha foram 

mencionadas algumas vezes. 

Próximo a essa área está localizado o bar da piscina, onde são servidos petiscos (batata 

frita, linguiça) e onde algumas atividades coletivas são realizadas (bingo, danças e 

apresentações). Nessa área há também a jacuzi, e a sauna a vapor, ambas em condições boas de 

limpeza.  

 

Figura 17: Jacuzi 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

Logo acima, encontramos as piscinas do hotel, separadas entre crianças, infanto-juvenil 

e adultos. Reparou-se que não haviam grades para as piscinas, logo, crianças menores não 

poderiam andar desacompanhadas pelas proximidades, pois haveria o risco de queda. É 

importante destacar que as piscinas, por serem de uso coletivo, exigem um cuidado especial por 

parte das autoridades sanitárias, que pode ser o próprio recreador, um guardião da piscina, ou 

até mesmo um funcionário da área de manutenção. 

 
Deve-se zelar para conservar as piscinas sadias. Para tanto, alguns cuidados devem 

ser levados em conta. Entre outros, calcular o volume de água da piscina; determinar 

o pH da água e, se necessário, ajustá-lo entre 7,2 e 7,6; verificar o bom funcionamento 

do filtro e do pré-filtro e usá-los de acordo com as instruções do fabricante; usar o 
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purificador de água; verificar se o cloro está entre 0,5 e 1,5 ppm logo cedo; cuidar 

para não aplicar purificador de água e algicida no mesmo dia; evitar o uso de sulfato 

de cobre em virtude de sua toxicidade; aspirar a piscina seguidamente, etc 

(CASTELLI, 2016, p.165). 

 

 

Figura 18: Área da Piscina – Crianças 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 

Figura 19: Área da Piscina – Infantil e Adulto 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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 Saindo da área da piscina, há um caminho de pedras que levam até os chalés. O trajeto 

também pode ser feito de carro já que os chalés são afastados da entrada principal do hotel. No 

caminho há também o minigolfe do hotel que pode ser utilizado por qualquer hóspede acima 

de 12 anos desacompanhado dos pais.  

 O minigolfe parece bem construído, com muitas pistas e opções para o espaço. Há uma 

preocupação até certo ponto com a limpeza, visto que existem obstáculos com água, é 

necessário o tratamento da mesma para que não atraiam insetos e mosquitos portadores de 

doença e conseguiu-se reparar pequenas boias de limpeza onde havia a maior presença de água 

parada. Quanto à limpeza geral da atividade, não houve como avaliar por completo. Alguns 

equipamentos como o moinho, as pontes e até mesmo os buracos estavam sujos de lama, água 

ou folhagem, entretanto, isso pode ser devido à chuva que estava ocorrendo e não houve tempo 

hábil para limpeza. 

 Ainda assim, faz-se menção à necessidade de um setor de limpeza geral que pode, ou 

não, estar atrelado à governança, para a limpeza e organização das áreas comuns do hotel, que 

pode ser encarregado de manter limpos: saguões e áreas comuns, saunas e piscinas, salas 

administrativas, e as atividades de lazer, visto que a boa imagem do hotel não depende somente 

do atendimento prestado mas também da impressão causada pelo estado geral da limpeza em 

todas as suas dependências (CASTELLI, 2016). 

 

 

Figura 20: Minigolfe 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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 No caminho de retorno do minigolf até a recepção do hotel há um outro aposento que 

possui o SPA e a Academia. O SPA possui diversos tipos de banhos e massagens, como ofurô, 

banhos de purificação, massagens com chocolate e outros. Com exceção do banho de ofurô, 

que precisa ser reservado antecipadamente e em horários específicos, todas as outras opções 

são pagas (preços diferem para cada atividade) com dinheiro, pois, por motivos técnicos, não é 

possível obter um bom sinal de rede para fazer pagamentos em máquinas de cartão. A entrada 

do SPA parecia limpa e organizada. Não foi permitida a avaliação do espaço interior. 

 O turismo rural, conforme Lane (1994), é um complexo de atividades e não apenas um 

turismo baseado em fazendas. Ele inclui diferentes tipos de atividades como ecoturismo, 

caminhadas, alpinismo, cavalgadas e etc. Além disso, o turismo rural ainda atraí pela sua 

tranquilidade, seu contato com a natureza e seu relaxamento. Desta forma, a inclusão de um 

SPA com serviços personalizados de massagens e banho pode contribuir positivamente para 

que a experiência no hotel seja ainda mais memorável, oferecendo banhos em cachoeiras, 

utilizando-se de vegetação local e até ajudando as comunidades locais, utilizando produtos 

desenvolvidos por elas como sabonetes, mel, e sais de banho. 

 

 

Figura 21: SPA 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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 Na mesma área em que o SPA está localizado, há também a academia, que possui 

equipamentos funcionais e sem marcas de desgaste ou uso. O espaço, entretanto, era pequeno 

e podia ser incômodo caso houvessem muitas pessoas frequentando o local. As toalhas podem 

ser pedidas na área da piscina, que é próxima, e não foram encontrados equipamentos de 

limpeza pessoal como álcool para limpeza dos equipamentos, algo comum em muitas 

academias. 

 A academia nos abre uma gama de interdisciplinaridade dos setores, assim como na área 

da recreação, aqui poderiam trabalhar funcionários formados em educação física, nutrição e 

fisioterapia, junto com atividades personalizadas e ao ar livre, contudo, nada disso é feito. Não 

há qualquer tipo de profissional trabalhando nesta área, que aparenta ser uma das menos 

movimentadas do hotel.  

 

 

Figura 22: Academia 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 Na manhã do dia do check-out, foi realizada uma caminhada até o mirante do hotel com 

o recreador “Neto”, onde podia-se ver toda a estrutura do montanhês assim como um pouco de 

Miguel Pereira. A caminhada foi a atividade que mais remetia ao aspecto rural ou, de fazenda, 
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que fora oferecido pelo hotel. O caminho foi simples e a atividade estava disponível sem critério 

de idade.  

 
A caminhada é uma das atividades ideais recomendadas como lazer na busca por 

qualidade de vida em meio ao cotidiano. A prática de caminhada gera benefícios para 

a saúde como: combate a osteoporose, melhora a circulação, deixa o pulmão mais 

eficiente, afasta a depressão, diminui o risco de doenças cardiovasculares, mantém o 

peso em equilíbrio e aumenta a sensação de bem-estar esses são alguns exemplos 

dentre muitos outros benefícios que a caminhada proporciona (LARA et al. 2014, 

p.10) 

 

A caminhada é uma excelente atividade para quem quer sair da rotina urbana da cidade 

e aproveitar o relaxamento das árvores do campo; para quem quer se envolver mais com a 

natureza, a fauna e a flora e para quem gosta de um exercício físico diferenciado e rural. É uma 

excelente atividade para se possuir em um Hotel Fazenda, entretanto, essa atividade é pouco 

explorada, tendo apenas 1 único trajeto que é concluído em menos de 10 minutos. Tendo em 

vista as vantagens que uma caminhada ecológica ou rural podem proporcionar e o pouco custo 

que ela remete ao hotel para se manter funcionando, é de se estranhar que não haja um 

investimento maior na atividade. 

Em um dos pontos de parada da subida, há uma pequena piscina, em que a água desce 

de uma pedra. Ela fica localizada próxima aos quartos de categoria Suíte do hotel e, quando o 

está com a ocupação alta, são oferecidos drinks e toalhas próximas ao local, para facilitar os 

hóspedes que estão mais afastados das piscinas principais do hotel. É interessante destacar que 

essa é uma atividade temporânea, ajustável de acordo com a ocupação do hotel e que foi pensada 

logo na construção do mesmo, visto que toda a estrutura se complementa de uma forma ímpar. 

A piscina, apesar de afastada das demais atividades do hotel, estava limpa e bem preservada, 

entretanto, alguns azulejos e equipamentos como espreguiçadeiras e guarda-sóis estavam em 

condições ruins para uso, o que deveria requerer a atenção do gerente ou de funcionários da 

manutenção. 
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Figura 23: Vista do ponto mais alto da caminhada 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

  No caminho de volta, percebeu-se ao lado do terreno do hotel uma estrutura remetente 

a uma fazenda, com plantações e estábulos que estavam, aparentemente, vazios. Faz-se a 

menção dessas estruturas, pois na visão deste autor, caso o hotel decidisse voltar aos tempos de 

Hotel Fazenda, há uma estrutura próxima que poderia ser comprada, ou alugada, para 

entretenimento do público. Constatou-se nas entrevistas que até os próprios recreadores 

reconhecem que o hotel poderia ter alguma atividade de aspecto rural como uma fazendinha ou 

animais que as crianças pudessem entrar em contato, algo que, de acordo com eles, não é 

comum para muitas crianças que visitam o Hotel “Fazenda” Montanhês.  

 Uma sugestão oferecida foi a de plantio de feijão em copos biodegradáveis, com o nome 

da criança que o plantou, oferecendo uma atividade de aspecto rural ao mesmo tempo em que 

insere a participação da criança no hotel, personalizando a atividade e fazendo-a querer retornar 

ao hotel, para ver o quanto seu feijão cresceu. A atividade não geraria custos muito 

significativos ao hotel por não requerer equipamentos ou materiais caros e poderia ser 

executada em qualquer parte do hotel. 
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Figura 24: Estrutura ao lado do hotel – Fazenda 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 

 

 

Figura 25: Estrutura ao lado do hotel – Estábulos 

 

FONTE: Própria do autor (2018) 
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3 ANÁLISES DAS ATIVIDADES DE LAZER DO HOTEL FAZENDA MONTANHÊS 

  

3.1 PERCEPÇÕES DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DO HOTEL FAZENDA 

MONTANHÊS, REGISTRADOS NA FERRAMENTA TRIPADVISOR   

 

A forma com a qual empresas começaram a organizar suas reputações mudou bastante 

com a crescente globalização e avanço tecnológico. As redes sociais modificaram o 

comportamento das pessoas, fazendo com que elas consumam, criem, compartilhem e postem 

todo o tipo de conteúdo em suas páginas pessoais (NICOLI & PAPADOPOULOU, 2017). O 

crescimento dessa cultura participativa vem com o custo da mídia linear, com um grande 

número de usuários se familiarizando com as criações de conteúdo de outros usuários 

(JENKINS et al., 2015). 

De acordo com Nicoli & Papadopoulou (2017), um dos maiores e mais bem conhecidos 

sites de viagem e turismo utilizado por viajantes de vários países é o TripAdvisor13. Fundado 

nos anos 2000, nos Estados Unidos, ele tem o objetivo de auxiliar seus usuários em reunir 

informações de locais do mundo todo para planejar suas viagens. O site permite que os viajantes 

postem sobre experiências e opiniões sobre os hotéis, lugares, ou formas de entretenimento já 

visitadas. De acordo com os autores,  

 

Essa mídia social se tornou tão influenciadora na indústria de viagem e turismo que 

uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha explicou que “83% dos usuários britânicos 

estão mais propícios a reservar uma acomodação específica caso a mesma tenha 

ganhado um prêmio, tal como o “Traveller`s Choice recommendation14” (apud 

MORRIS, 2016) 

 

Outro estudo, realizado em hotéis em Roma, sobre o valor da plataforma na análise de 

pontos concluiu que “o aumento de apenas 1 ponto, em uma escala de 1-10, na média de críticas 

que um estabelecimento possui em plataformas online, está associado com um aumento da 

ocupação em até 7.5%” (VIGLIA, 2016, p. 2045). 

Em algumas das avaliações positivas e negativas que o hotel possui nesta ferramenta, 

há críticas de que o estabelecimento não possui características de hotel fazenda, questionando 

a falta de animais típicos de fazenda (cavalos, vacas, etc.), lago para pescaria, canoagem ou 

pedalinho, tirolesa e outras atividades típicas. Destes, destaca-se que apenas as instalações para 

criação de animais (piscicultura, caprinocultura, bovinocultura, etc.) são obrigatoriedades para 

                                                 
13 <www.tripadvisor.com.br> 
14 Escolha de Recomendação dos viajantes, prêmio simbólico dado à hotéis com as melhores notas do site. 
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que o estabelecimento consiga o reconhecimento mínimo de 1 estrela, na tipologia de Hotel 

Fazenda, de acordo com o SBClass. Da mesma forma, mesmo os elogios positivos não fazem 

menção a atividades de lazer rural ou características encontradas em outros hotéis fazenda e 

focam-se mais no aspecto das atividades de lazer e da gastronomia. Com isso, foi realizada uma 

pesquisa com o auxílio da página do TripAdvisor do hotel, buscando captar a compreensão dos 

hóspedes sobre diferentes aspectos do hotel e como eles influenciam no atendimento das 

expectativas que cada hóspede busca. A pesquisa foi separada em cinco categorias “Excelente”, 

“Muito Bom”, “Razoável”, “Ruim” e “Horrível”.  

 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de avaliações do TripAdvisor 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Baseando-se nas avaliações, foram selecionados alguns tópicos de maior interesse que 

seriam buscados, entre eles:  

• Ambientação Rural: Avaliando as opções que o hotel oferece baseado no 

entretenimento e convívio rural, seja por forma de atividades como cavalgadas, 

caminhadas, trilhas, como na manutenção de paisagens, lagos e área verde do hotel. 

Aqui não foram considerados os termos chaves que independem da atuação do hotel 

como “Clima”, “Sol”, “Chuva” e etc. 

Excelente

27%

Muito Bom

40%

Razoável

23%
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• Atendimento: Verificando a hospitalidade, cordialidade e profissionalismo dos 

funcionários do hotel de forma geral, além da facilidade para identificar e solucionar 

problemas e dar informações precisas e exatas. 

• Atividades de Lazer: Verificando a gama de opções, a acessibilidade para todas as 

idades e a qualidade dos serviços prestados, além disto, caso algum elogio seja feito 

diretamente a um recreador, também será classificado nesta categoria. 

• Gastronomia: Avaliando toda a gastronomia do hotel, desde o café-da-manhã até a 

ceia. As comidas exclusivas para eventos como carnaval, festa junina e réveillon ficarão 

categorizadas como “outros”. 

• Hospedagem: Buscando avaliar a qualidade dos quartos e a receptividade do hotel 

como um todo, trazendo para o hóspede o sentimento de acolhimento, de bem-estar e 

de segurança. 

• Manutenção do Local: Manutenção das áreas públicas, dos espaços de lazer, dos 

quartos, dos brinquedos, e etc. 

• Outros: Essa categoria engloba alguns termos que tiveram poucas aparições ou não se 

enquadram como foco principal do trabalho, por exemplo, custo-benefício, acesso ao 

local, eventos específicos (festa junina, ano novo, etc.). 

 

Logo abaixo são destacados os termos mais utilizados pelos hóspedes nas avaliações, 

classificando-os em duas categorias distintas, elogios e reclamações. Foi observado a 

quantidade de vezes que o mesmo termo – ou algo parecido, foi mencionado durante as 

avaliações, com o complemento quando necessário, de informações adicionais. 
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Gráfico 2 – Elogios e Reclamações do TripAdvisor na categoria Excelente 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

O gráfico acima nos mostra os resultados das avaliações “excelente” pela pesquisa 

realizada. Nele, percebe-se que o maior destaque dado pelos hóspedes é a culinária e 

gastronomia local, com 35 menções de um total de 40, É interessante notarmos que as 

avaliações faziam menção ao fato de que mesmo o hotel oferecendo refeições 5 vezes ao dia 

(café-da-manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia), a comida é sempre muito farta e não 

perde a qualidade, o que justifica o alto número de elogios recebido pelo hotel. Entretanto, não 

foi feito em nenhum momento a menção à comidas típicas rurais, ou da localidade, mesmo o 

hotel possuindo a produção artesanal de leites e derivados. 

Castelli (2016) nos informa que a área de alimentos e bebidas é a mais complexa dentre 

todas em um hotel. Isso é devido ao gasto com mão-de-obra ser aproximadamente 2.5 vezes 

maior do que um setor, por exemplo, de hospedagem, enquanto que a receita é até 4 vezes 

menor, comparativamente com o mesmo setor. Haynes e Ninemer (2005) exemplificam a 

dificuldade e complexidade de se gerenciar um setor de alimentos e bebidas informando que 

um hotel normalmente oferece uma variedade de produtos e serviços, diferente de um 

restaurante normal, que pode servir uma determinada comida típica. Os autores também 

informam que “O restaurante de um hotel deve oferecer diariamente pelo menos café-da-

manhã, almoço e jantar, de uma maneira consonante com a qualidade do empreendimento” 

(HAYNES; NINEMER, 2005, p.204). Pode-se então dizer que, num primeiro momento, o 
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Montanhês, que oferece 5 refeições por dia, em um dos setores mais complexos de se obter 

lucratividade dentro de um empreendimento hoteleiro, está gerenciando bem o setor por obter 

35 de 40 elogios na plataforma. 

A segunda palavra-chave mais utilizada, atividades de lazer, aparece logo após, com 31 

menções do mesmo total. Há um elogio forte da gama de opções oferecidas pelo hotel (piscinas, 

salão de jogos, parque) e também por oferecerem atividades tanto para crianças e jovens, quanto 

para adultos, com música ao vivo, jazz e boate.  

Nota-se para efeitos deste trabalho que a ambientação rural é o tópico menos citado nas 

avaliações. Os elogios tiveram foco mais na beleza, no aspecto bucólico e nas áreas verdes do 

hotel, sendo apenas uma das avaliações um elogio à atividade de caminhada realizada pelo hotel 

até o mirante, onde pode-se ter uma vista panorâmica do hotel e de uma parte de Miguel Pereira. 

 Demarcado com a cor laranja estão as reclamações destacadas nesta mesma pesquisa. 

Apesar do usuário ter classificado o hotel como Excelente, alguns deles (6) fazem a ressalva de 

que, principalmente, a manutenção da estrutura do local está mal feita, mencionando que muitas 

partes do hotel não estão condizentes com os demais padrões de qualidade observados. 

 

 

Gráfico 3 – Elogios e reclamações do TripAdvisor na categoria Muito Bom 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 O gráfico referente à categoria “Muito Bom” mantém o mesmo padrão do anterior tendo 

a Gastronomia e as Atividades de Lazer sendo os tópicos mais elogiados nas avaliações (42 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ambientação
Rural

Atendimento Atividades de
Lazer

Gastronomia Hospedagem Manutenção
do Local

Outros

MUITO BOM

ELOGIOS RECLAMAÇÕES



63 

menções e 39 menções respectivamente), sendo suas reclamações as mais baixas quando 

comparadas as demais. Quanto às atividades de lazer, reclamou-se, embora pouco, da falta de 

atividades para se realizarem no hotel ou de locais muito cheio (piscina, sala de cinema, salão 

de jogos, etc.), essas reclamações foram feitas em períodos como Julho, Dezembro e Janeiro, 

que podem ser considerados períodos de alta temporada para o hotel, portanto, haveria 

realmente uma maior quantidade de pessoas utilizando as opções de lazer. 

 Quanto à ambientação rural, houve uma menção à produção própria do hotel de leites e 

derivados em forma de elogio, fora isto, não houve um aumento na quantidade total de elogios 

recebidos se comparado ao gráfico anterior (excelente), mantidos em 6. Já as reclamações 

começam a aparecer, atingindo uma escala de 4 no total, criticando fortemente a nomenclatura 

de “fazenda” do hotel e a falta de animais, muitos avaliadores inclusive recomendaram que 

consumidores futuros não escolham o hotel, caso seu objetivo seja de se hospedar em um hotel 

fazenda, o que pode ser considerada uma oportunidade perdida pois: 

 
A valorização das condições de vida no campo – como lugar onde predomina o “ar 

puro”, a “simplicidade de vida” e a “natureza”, em oposição à cidade, “cada vez mais 

poluída pelo crescimento industrial” – exerce um poder de atração sobre a população 

urbana. (CARNEIRO, 2012, p. 37). 
 

 Se o próprio hotel, que está atraindo esse tipo de clientela que procura entrar em contato 

com a natureza, não está efetivamente realizando as atividades necessárias ou provendo os 

hóspedes com a qualidade de vida que eles buscam, algo pode estar errado na forma de 

divulgação e apresentação do mesmo. 

 As reclamações começam a trazer dados muito mais preocupantes que o gráfico anterior. 

A manutenção do local que recebera 5 reclamações dentro de 40 avaliações, agora no novo 

montante de 60, recebe 37 reclamações, um aumento muito significativo. A crítica principal é 

que o hotel encontra-se em um estado estrutural muito ruim, necessitando de manutenções 

urgentes em alguns pontos como o boliche, as piscinas e as áreas públicas, com muitas 

reclamações de cheiro forte de mofo ou aparelhos parados no tempo, como televisores antigos 

ou ventiladores barulhentos. Uma das reclamações acerca da manutenção do local mencionou 

que crianças chegaram a se machucar com um piso de azulejo que estava solto, próximo à área 

da piscina.  

 Para Castelli (2016, p. 207),  

 
A boa imagem do hotel depende não só do bom atendimento dispensado ao cliente, 

mas, também, da impressão causada pelo estado geral de limpeza em todas as suas 

dependências. Para melhor execução das tarefas, aconselha-se dividir o hotel por 

setores. 
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A principal responsabilidade de um setor de manutenção é a de garantir que prédios, 

equipamentos e arredores sejam conservados em excelente estado para que o hóspede possa ter 

uma experiência positiva (HAYES E NINEMEIER, 2005). Quando são encontrados instalações 

malcuidadas, pisos ou azulejos quebrados, falta de sinalização adequada, torneiras pingando, 

sanitários com problemas, lâmpadas queimadas, a insatisfação do hóspede aumenta, e o 

potencial de vendas do hotel, diminui (HAYES E NINEMEIER, 2005). A falta de um controle 

de reparos e manutenção no hotel, a princípio, se fez evidente com as avaliações, fazendo 

parecer com que o hotel esteja em um estado de conservação muito ruim, o que será discutido 

com mais profundidade na pesquisa de campo. 

 Reclamações sobre a hospedagem também se intensificaram, chegando a escala de 10. 

O estado físico do quarto com mofo nas paredes e portas, o enxoval sujo ou rasgado (tanto de 

banho quanto de cama), e os aparelhos desatualizados como a televisão e o ventilador foram 

citados em quase todas as reclamações. O quarto mais mencionado nas reclamações é o quarto 

de categoria “Simples”, que fica logo abaixo da Recepção do hotel e bem próxima da entrada 

do hotel, e por isso percebe-se um fluxo maior de pessoas e barulho. 

 Quanto à categoria “outros”, destacam-se reclamações quanto à falta de médico ou 

pronto socorro no local, a falta de treinamento para os funcionários de todos os setores e a falta 

de Wi-fi ou sinal de telefone no hotel e a acessibilidade. Tópicos que serão melhor detalhados 

nos próximos gráficos. 
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Gráfico 4 – Elogios e reclamações do TripAdvisor na categorial Razoável 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 A seguir, o gráfico da categoria “razoável” corrobora com as informações obtidas 

anteriormente: Gastronomia e Lazer – agora empatados com 14 menções, seguem sendo os dois 

principais pontos de destaque dos elogios, para os avaliadores que consideraram o hotel 

mediano ou razoável. Observou-se, entretanto, que o número de reclamações para a palavra-

chave Gastronomia aumentou significativamente, isto se verificou devido ao “sistema de venda 

de bebidas” realizado pelo hotel, muito criticado pelos hóspedes. Como as bebidas não estão 

inclusas na diária do hotel, a venda delas é feita em diferentes pontos de vendas do hotel como 

a recepção, bar americano e o bar da piscina, entretanto, somente na recepção é possível fazer 

a compra das bebidas com o cartão de crédito ou débito, os demais pontos só aceitam pagamento 

em dinheiro, fazendo com que o hóspede tenha que andar até a recepção ou ter consigo dinheiro 

sempre que desejar uma bebida, o que provou ser um grande incomodo, baseado nas avaliações. 

 A ambientação rural teve apenas três elogios, sendo eles específicos à tranquilidade e às 

áreas verdes do hotel e 4 reclamações relacionando o hotel mais a um aspecto de clube ou 

colônia de férias do que um hotel rural, de fazenda. 

 A manutenção do local manteve-se como o tópico mais reclamado pelos usuários nas 

avaliações, principalmente pela estrutura do local, que apresenta muitos sinais de desgaste e 

falta de atualização. A hospedagem continuou a ter muitas reclamações (14), novamente pelo 
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enxoval velho, sujo e manchado, ao cheiro forte de mofo tanto no quarto quanto no banheiro e 

aos aparelhos que, em alguns casos, não funcionavam.  

 A palavra-chave “Outros” para a categoria “razoável” teve parte de seus elogios e 

reclamações sendo feitos sobre o custo x benefício do hotel, enquanto alguns avaliadores 

concordavam que o hotel estava de acordo ao preço exercido, mesmo com todos os seus 

problemas de manutenção e hospedagem, outros apontavam que os pontos negativos superavam 

facilmente os positivos, não indicando a hospedagem mesmo que o preço estivesse realmente 

baixo para os padrões de um hotel com uma grande estrutura de lazer e com uma oferta boa de 

gastronomia. Entretanto, o ponto negativo mais citado nas reclamações foi o da falta de Wi-Fi 

ou conexão de celular pelo hotel. 

 É importante destacarmos a falta de Wi-fi no hotel, pois embora não seja um item 

obrigatório de acordo com as normas do SBClass15 - para hotéis fazenda de 3 estrelas ou menos, 

é muito difícil que não haja uma exigência dessa tecnologia por parte dos hóspedes, já que ela 

vem se tornando um relevante comunicador social em muitas famílias e grupos, sendo presente 

no espaço rural e em meios de hospedagem rural. A falta de uma rede de internet ou sinal de 

telefone que atenda as expectativas dos hóspedes não é algo que possa ser ignorado diante de 

ações que aproximam o meio de hospedagem a um Hotel de Lazer, visto que muitas opções de 

lazer podem ser encontradas online, como vídeos, jogos e músicas. Desta forma o hotel não 

oferece atividades de lazer da atualidade por falta de investimento ou procura por parte dos 

gestores, deixando de considerar o fato de que muitas pessoas utilizam a internet como principal 

meio de comunicação, mesmo em seu tempo de lazer. 

 

 

                                                 
15 Disponível em: 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/programas_acoes/Arquivos/Cartilha_4__HOTEL_FAZENDA.p

df Acesso em: 28/12/18. 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/programas_acoes/Arquivos/Cartilha_4__HOTEL_FAZENDA.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/programas_acoes/Arquivos/Cartilha_4__HOTEL_FAZENDA.pdf
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Gráfico 5 – Elogios e reclamações do TripAdvisor na categoria Ruim 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Nas categorias finais observa-se uma grande presença de reclamações a mais que 

elogios. Novamente temos a Manutenção do Local e a Gastronomia como sendo os tópicos 

mais críticos, sem muitas diferenças a destacar. A gastronomia agora é criticada por oferecer 

uma comida “sem sabor”, com algumas avaliações comparando-a com um bandejão. Criticando 

que, apesar do hotel oferecer refeições em quase todos os momentos do dia, as comidas são 

preparadas para atender muitas pessoas e, por isso, não são muito elaboradas e perdem um 

pouco do sabor e da característica de comida “familiar” que muitos avaliadores estavam 

buscando. 

 A manutenção do local permanece com as mesmas críticas quanto as estruturas precárias 

do hotel e a necessidade de reforma, assim como a Hospedagem, com muitas reclamações de 

estruturas dos quartos, enxovais e falta de atualização dos itens oferecidos. A Ambientação 

Rural foi criticada por um hóspede que já havia visitado o hotel anteriormente, o mesmo agora 

reclamou da falta de animais de fazenda e de atividades típicas de hotéis fazenda, como os 

passeios de charrete. A categoria de “outros” permaneceu com as críticas à falta de Wi-Fi no 

hotel. Percebe-se também que, mesmo com uma quantidade menor, apenas 11 avaliações, as 

críticas totais totalizam mais do que o triplo de avaliações escolhidas (34).  
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Gráfico 6 – Elogios e reclamações do TripAdvisor na categoria Horrível 

 

FONTE: Elaborado pelo autor (2018) 

 

 Na última categoria, horrível, o total de avaliações escolhidas para a pesquisa é o menor 

(5), e os avaliadores, em sua totalidade, criticaram a Gastronomia do hotel, novamente, com a 

justificativa de que a comida servida, embora farta, não era gostosa ou não era pensada e feita 

com carinho, como é em muitos hotéis fazenda. 

 O segundo tópico mais mencionado, Manutenção do Local (4) corrobora com todos os 

dados já obtidos anteriormente. Há 2 críticas que foram feitas pelos avaliadores que merecem 

destaque e já mencionadas anteriormente. A primeira é da falta de um time ou de conhecedores 

de primeiros socorros no hotel, para auxiliar em alguma emergência, e a segunda faz menção à 

acessibilidade do hotel, que não possui facilidades para cadeirantes ou pessoas com mobilidade 

reduzida. Sobre o tópico da acessibilidade, no primeiro contato obtido com a gerência do hotel, 

foi informado que o estabelecimento estava passando por algumas obras para que mais quartos 

fossem adaptados para atender esse tipo de demanda. Além disso, obras na piscina haviam 

recém finalizado, também visando atender ao mesmo público. 

 Ressalta-se que a reclamação acerca da Ambientação Rural critica fortemente a ausência 

de qualquer característica de fazenda presente no hotel. Informando a todos que não comprem 

o hotel, caso desejem ter uma experiência rural, de fazenda. Observa-se, por fim, que até a 

0

1

2

3

4

5

6

Ambientação
Rural

Atendimento Atividades de
Lazer

Gastronomia Hospedagem Manutenção
do Local

Outros

HORRÍVEL

ELOGIOS RECLAMAÇÕES



69 

elaboração deste trabalho, nenhuma resposta foi dada a qualquer uma dessas críticas ou elogios 

no site do TripAdvisor. 

 

3.2 OS SERVIÇOS E ESTRUTURA DO HOTEL FAZENDA MONTANHÊS A PARTIR 

DAS PERCEPÇÕES DO GERENTE E DOS RECREADORES 

 

Após o levantamento de dados no TripAdvisor, realizou-se uma entrevista com o 

gerente responsável (Apêndice A) e os funcionários da área de lazer – recreadores (Apêndice 

B). Em um primeiro momento pode-se destacar o fato de que nenhum dos funcionários 

entrevistados possuía formação na área de hotelaria ou turismo, o que nos leva inicialmente a 

um debate sobre a interdisciplinaridade, que permita a associação e inter-relação de 

conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas, promovendo o enriquecimento do debate, 

pesquisa, ou trabalho, afinal, “a monodisciplinaridade, ainda vigente e assentada na prepotência 

de que cada área do conhecimento é auto-suficiente, tem de ser transformada.” (SIQUEIRA, p. 

120, 2005). O turismo e a hotelaria por sí só já possuem uma característica multi, inter, 

transdisciplinar, pois tratam de diversas preocupações nos campos de estudo e trabalho (saúde, 

sociologia, etc.), mas para que haja o exercício correto da multidisciplinaridade, é 

imprescindível que a participação seja de um profissional muito bem formado, profundo 

conhecedor da disciplina em sua área de conhecimento, caso contrário, incidirá em 

superficialidades (SIQUEIRA, 2005). 

 As questões pontuadas acima foram evidenciadas na trajetória do gerente Rui16, 

graduado em arquitetura, ao declarar que nunca teve a intenção de trabalhar com hotelaria. O 

mesmo parafraseia a sua condição ao dizer que “caiu de paraquedas” tanto no estabelecimento, 

quanto na função, exercida há 9 anos. Ressaltou que nunca tinha exercido nenhum cargo de 

chefia até o momento, sobretudo em meios de hospedagem. O que a princípio pode ser 

preocupante, pois tanto a gestão quanto a hotelaria requerem uma compreensão de seus 

princípios básicos para que sejam aplicados corretamente e da melhor forma possível 

(KAVANAUGH; NINEMEIER, 2003) e a falta desses conhecimentos pode interferir na 

tomada de decisão eficiente prejudicando o bom desenvolvimento do estabelecimento hoteleiro. 

  O gerente Rui não trabalhou no hotel na época em que o mesmo possuía os serviços 

que o identificava17 como Hotel Fazenda, momento em que o hotel era uma referência na 

categoria. Entretanto, pontuou que a mudança deu-se por causa do extenso trabalho que era 

                                                 
16 Nome Fictício 
17 Segundo os parâmetros do SBClass 
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manejar e organizar os animais típicos de um Hotel Fazenda. Ao longo da entrevista constatou-

se também que os funcionários estão sendo orientados a recomendar o Hotel Fazenda 

Mangalarga, da mesma rede, para todos os hóspedes que desejem uma ambientação mais rural, 

ou típica de fazenda. O Mangalarga, embora em manutenção, já tem alguns quartos e áreas 

funcionando. 

Quando questionado sobre o porquê do nome do hotel ainda ser Hotel “Fazenda” 

Montanhês, o mesmo informou que mudanças estão sendo realizadas para que a troca de nome 

seja efetiva. Entretanto, no site do hotel e na página do Facebook, não há nenhuma mudança 

neste sentido ou indicação de que o meio de hospedagem não oferece mais serviços que 

compõem um imaginário de Hotel Fazenda. Como também, não há nenhuma indicação visível 

dessa recomendação para um hotel com aspecto “mais rural” nos ambientes virtuais já citados. 

Essa recomendação só é efetivada após um desencantamento do hóspede, gerando 

questionamentos ou solicitando explicitamente que deseja ter uma experiência de fazenda. 

Podemos dizer então que pode haver um certo equívoco da área de marketing da empresa 

quanto ao produto divulgado. 

O intuito de qualquer setor hoteleiro é proporcionar hospedagem, alimentação e/ou lazer 

com o objetivo de atender as necessidades básicas dos seus clientes e buscar superar suas 

expectativas (BADARÓ, 2006). Nesse sentido, é importante que a área de marketing do hotel 

consiga vender um produto que seja, ao mesmo tempo, um excelente hotel que atraia hóspedes 

de todos os lugares, mas que seja fiel ao que o hóspede realmente encontrará quando se 

hospedar. Desta forma, os hábitos dos consumidores têm um papel relevante para a sua tomada 

de decisão de compras. Um hotel com foco em aventura, atividades físicas, trilhas, corridas e 

atividades radicais, procurará seus clientes baseando-se nas características do hotel, não 

excluindo outros possíveis hóspedes que podem não atender o perfil do hotel mas que ainda 

assim querem se hospedar. Entretanto, é importante que esteja bem definido o tipo de produto 

que está sendo vendido, de todas as maneiras possíveis, (KOTLER; ARMSTRONG, 2007) para 

que não ocorram desentendimentos na chegada desse hóspede e na expectativa que antecede a 

esta chegada. 

Desta forma, Giglio (2002) aponta que a satisfação do consumidor após a compra 

decorre da comparação entre o a expectativa criada por ele, sobre o produto e o real desempenho 

observado. Caso o desempenho seja superior à expectativa, o cliente ficará muito satisfeito com 

a marca, relatando e divulgando para amigos, conhecidos e até sites, como é o caso do 

TripAdvisor. Entretanto, caso as expectativas que ele possuía sejam maiores do que o 

desempenho observado, o cliente ficará descontente, possivelmente expondo uma imagem 
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negativa do produto para amigos, conhecidos e divulgando em sites. Logo, o público do Hotel 

Fazenda Montanhês que procura uma vivência rural e de fazenda, baseando-se em suas redes 

sociais, tem uma surpresa desagradável na relação expectativa/desempenho, quando chega e 

percebe que o hotel não se identifica mais como um hotel fazenda. 

Pode-se afirmar que há contradições entre os discursos e ações relacionadas a suposta 

transição de modalidade do meio de hospedagem, de Hotel Fazenda para Hotel de Lazer. Como 

há também uma lacuna temporal que precisa ser resolvida ou que pode estar evidenciando 

tensões nesta transição, uma vez que este processo vem sendo adiado ou construído de forma 

vagarosa ao longo dos anos. Sobretudo, porque o hotel não trabalha com animais há mais de 20 

anos. É claro que este cenário pode estar revelando contradições e interesses em jogo, que 

precisam ser elucidados, mas também um novo olhar sobre a categoria Hotel Fazenda que vai 

além da criação e lazer envolvendo animais. O que pode configurar a criação de novas práticas 

para a categoria, ainda que isto não seja um desejo que estrutura toda esta transição. Mas é uma 

boa pergunta a ser feita a futuros trabalhos com a temática aqui analisada.    

 Outra questão que chama a atenção é a opinião do gerente sobre o município de Miguel 

Pereira enquanto território turístico, “A cidade não oferece um turismo legal.  É necessário que 

o hotel forneça o máximo de atividades e opções possíveis para captar o interesse desse 

hóspede” (Gerente Rui, 2018). Para ele, “o hóspede do Montanhês vem pelo hotel e não pelo 

município”. O que é algo curioso, visto que no capítulo passado foram mencionados diversos 

pontos turísticos que Miguel Pereira tem a oferecer, além do fato de toda a região do Vale do 

Café ser de suma importância histórica para o país. Esse olhar nos faz retomar os problemas 

gerados com a ausência de funcionários com formação em hotelaria/turismo. Tal ausência pode 

impactar a gestão do empreendimento hoteleiro e os níveis de articulação com a comunidade 

local, gerando uma atividade turística que não dialoga com os pilares da sustentabilidade e sem 

a promoção do efeito multiplicador (LAGE; MILONE, 1998) fundamental para a elevação de 

renda e emprego no espaço visitado. O efeito multiplicador é um dos impactos econômicos 

mais relevantes para a comunidade local, por representar um montante de recursos deixados 

pelos turistas a ser reciclado na economia local,  Além disso, a formação do turismólogo e do 

hoteleiro tem um arcabouço teórico que permite aos profissionais reconhecerem 

potencialidades, materiais e imateriais, que podem gerar  produtos turísticos de forma 

sustentável, promovendo novos usos a museus, a grutas e cachoeiras, além de parcerias com 

comunidades, agricultores e fazendeiros locais. 

Na entrevista, o gerente destacou que o reconhecimento positivo que o hotel possui 

deve-se às suas opções de alimentação e lazer, e como contraponto, diz que o hotel recebe 
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muitas reclamações sobre a internet oferecida e sobre o estado dos seus apartamentos, que já 

estão “antigos”, necessitando de reformas. Questão também observada na análise dos dados 

coletados no TripAdvisor. Entretanto, completa dizendo que o hotel possui uma política de 

“reforma corretiva”, onde os objetos, móveis, eletrodomésticos e ferramentas só são trocados, 

ou consertados, caso quebrem por completo, a exemplo, citou que as lâmpadas do hotel são 

quase todas antigas e que a troca delas é realizada somente quando quebram, pois não há 

necessidade de trocar centenas de lâmpadas que ainda estão funcionais só para se adequar às 

novidades. O mesmo vale para os televisores dos quartos, além de outros equipamentos. Muitos 

hotéis implementam o programa de substituição conforme a necessidade, observado no 

Montanhês, que, consiste em um 

 
Plano de substituição de peças ou equipamentos que prorroga a instalação de uma 

peça de substituição até que a peça original estrague ou esteja para estragar. Por 

exemplo, a maioria dos engenheiros-chefes usaria um plano de ‘substituição conforme 

necessidade na manutenção dos compressores de refrigeração (HAYNES; 

NINEMEIER, 2005, p. 307). 

 

 Ao contrário de um plano de substituição total, onde se instalam peças novas ou de 

substituição de acordo com uma programação estabelecida. A maioria dos engenheiros-chefes 

usaria um programa desses na manutenção das lâmpadas das placas externas de um edifício que 

dão para a rodovia ou rua (idem). Também é importante mencionarmos a questão da 

sustentabilidade que não foi abordada nem por Haynes e Ninemeier nem pelo gerente.  

Para Boff (2012) a sustentabilidade é 

 
toda ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físicoquímicas 

que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a 

vida humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração 

presente e das futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido 

em sua capacidade de regeneração, reprodução, e coevolução (BOFF, 2012). 

 

Essa questão é discutida há décadas, e uma das grandes possibilidades que vem sendo 

estudadas é a de unir o desenvolvimento econômico a proteção ao meio ambiente a fim de 

atingir a sustentabilidade (EFING; PAIVA, 2015). A questão das lâmpadas, mencionada 

anteriormente pelo gerente, também relembra o caso do cartel Phoebus, formado por empresas 

europeias e estadunidenses, no final dos anos 1920. O cartel resolveu reduzir deliberadamente 

a vida útil das lâmpadas, não ultrapassando o total de 1000 horas, como comparativo, as 

lâmpadas da época já atingiam 2500 horas de utilização (hoje, as lâmpadas de LED já 

ultrapassam as 20.000 horas de uso), o que obrigava os consumidores a comprar lâmpadas com 

mais frequência, incentivando o consumo e aumentando seu lucro. Entende-se que quase todo 

produto ou serviço tem seu prazo de validade definido de alguma forma, o que se procura coibir 
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é a obsolescência programada desses produtos não-duráveis que abreviam a vida útil, com o 

intuito de aumentar o consumo, numa lógica de “descartabilidade” programada nos produtos 

desde sua concepção (SILVA, 2012). Uma pesquisa de 2017 também deflagrou que as 

atualizações dos produtos da linha Apple, em seus celulares, intencionalmente tornava os 

telefones mais lentos, principalmente em modelos mais antigos, fazendo com que os donos 

sentissem a necessidade de trocar o aparelho (FOXX, 2017). 

Mas o que a obsolescência programada teria em comum com a sustentabilidade e o 

hotel?  O fato de algumas empresas ainda estarem praticando isso de alguma forma em seus 

produtos, faz com que muitas pessoas sintam a necessidade de estarem em constante 

atualização. Os produtos estão sendo desenvolvidos com um prazo de vida mais curto, para 

incentivar o consumo e isso se observa diretamente no hotel, quando os hóspedes percebem 

que, mesmo as lâmpadas estando completamente funcionais, elas são antigas e portanto, 

deveriam ser trocadas. O que pode ser feito por parte da gerência são informativos (cartazes, 

placas, etc.) que ajudem a sensibilizar os hóspedes para essas questões de sustentabilidade, que 

levem o hóspede a entender que algumas trocas serão realizadas quando a funcionalidade do 

equipamento ficar comprometida. Ainda nessa pauta, podem ser divulgados informativos para 

preservação da área verde do hotel, redução do consumo de água nos banhos e na lavagem das 

roupas de cama, fortalecendo a visão de um hotel sustentável. 

Como supervisor, grande parte do tempo e esforço é utilizada no gerenciamento do 

trabalho das outras pessoas, efetivamente lidando com os seus funcionários nos níveis pessoal 

e profissional, assim como a participação na tomada de decisões (KAVANAUGH & 

NINEMEIER), e foi perceptível que o gerente Rui andava muito pelo hotel, sendo sempre 

solícito aos funcionários e procurando verificar todas as principais atividades que estavam 

ocorrendo, mas, poderia ser chamado para auxiliar em outros hotéis da rede, também 

localizados em Miguel Pereira. Nestes casos, outro gerente ficava responsável pelas atividades 

do Hotel Fazenda Montanhês.  

 A segunda entrevista foi realizada com um dos recreadores mais antigos do hotel, 

Neto18. Ele já está há 6 anos na empresa e trabalha com o público infanto-juvenil e adultos. 

Afirma que sempre teve vontade de trabalhar com recreação e, quando surgiu a oportunidade, 

iniciou como funcionário teste por algumas semanas e logo se tornou funcionário fixo do hotel. 

Assim como o gerente Rui, ele destaca que o hotel já não é mais um hotel fazenda como 

costumava ser e sim um hotel com foco nas atividades de lazer. O colaborador também não 

                                                 
18 Nome Fictício 
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participou das atividades do hotel quando o mesmo ainda possuía animais de fazenda circulando 

pelo local. 

Ele acredita que além dos pontos positivos destacados anteriormente (gastronomia e 

lazer), “o atendimento de todos os funcionários é um diferencial do hotel, a gente sempre tenta 

tratar o hóspede da melhor forma possível, ‘pra’ que ele se sinta bem, queira voltar e chame 

outras pessoas ‘pra’ se hospedarem também” (Informante Neto, 2018). O entrevistado 

demonstrou conhecimentos técnicos do hotel como quantidade de quartos e seus respectivos 

tipos, quantidade de atividades de lazer e de disposição de alimentação. A partir da observação 

participante e da entrevista, constatou-se que Neto, ao exercer a função de recreador, tem 

desenvolvido habilidades que traduzem o perfil e exigências deste profissional, tais como: 

facilidade em estabelecer relações interpessoais, respeito à opinião dos outros, capacidade de 

ser mediador, capacidade de tomar iniciativa (NEGRINE, 2001). Além de apresentar outras 

características apontadas por Castelli (2016) e Camargo (1998), como ser educado, sociável, 

entusiasmado, disposto, e responsável, possuindo boa aparência e flexibilidade de horários e 

polivalência cultural, com conhecimentos em diferentes campos de estudos e a capacidade de 

coordenar equipes de profissionais de formação e origem variadas. 

 Para o recreador Neto, o hotel poderia passar por algumas reformas, principalmente nos 

quartos, mas acredita que não é de extrema importância, pois o objetivo do hotel é fazer com 

que os hóspedes não fiquem nos quartos e sim nas áreas do hotel. Embora esse possa ser o 

objetivo do hotel na visão do funcionário, é preciso destacar que o descanso e o relaxamento, 

também são formas de se repor as energias gastas ao longo da semana ou durante a estadia, 

portanto, um quarto de hotel adequado, que forneça esse tipo de conforto para o hóspede é de 

extrema importância para o estabelecimento. Pode haver, neste caso, a falta de sensibilidade do 

funcionário para enxergar todo o processo hoteleiro que culmina em uma estadia agradável 

oportunizando tempos para o lazer e para o ócio criativo. Tempos essenciais em uma estadia.   

Além destes aspectos físicos (tamanho das Uh´s, manutenção e mobiliário), a segurança 

e a limpeza do estabelecimento são aspectos de grande importância para o hóspede, assim como 

a atenção dos funcionários e a qualidade dos serviços prestados, elementos fundamentais para 

o hóspede durante a avaliação do hotel (HAYES; NINEMEIER, 2005). Questões observadas 

durante o meu trabalho de campo, através das observações, da minha hospedagem e de 

entrevistas informais com hóspedes.    

 A forma como o recreador executa suas tarefas e como cria laços com os hóspedes 

mirins, o permite captar reclamações ou elogios com mais facilidade e trabalhar a partir deles 

para que sejam devidamente correspondidos. Como exemplo, é possível citar o momento em 
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que as crianças reclamam de atividades repetidas ou falta de algum material para realizar tal 

atividade (bolas para sinuca ou totó), o mesmo tenta resolver da forma que lhe é cabível e, caso 

não consiga, comunica a recepção ou a gerência o mais rápido possível para que possa ser 

resolvido. Ele informou também receber reclamações sobre a internet do hotel e acredita que 

ao desenvolver e motivar atividades recreativas que promovam contatos sociais com outras 

crianças e adultos, pode minimizar o uso da tecnologia (celular e tablet) como atividade de 

entretenimento durante o período da hospedagem. 

A fala do recreador não aponta tão somente uma estratégia para resolver o problema 

com a internet, pois reconhece que mesmo diante de suas atividades não se resolve a 

necessidade do uso da internet gerada a partir de outras demandas dos hóspedes. Mas denuncia 

também a crise nas relações sociais, que neste contexto está associada ao uso da tecnologia. 

Entretanto, tal crise vai para além da questão que está sendo posta pelo entrevistado como, por 

exemplo, a diminuição da subjetividade humana que se intensifica com a dinâmica imposta pela 

sociedade capitalista, como aponta Guatarri (1990):  

 
Os modos de vida humanos individuais e coletivos evoluem no sentido de uma 

progressiva deterioração. As redes de parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a 

vida doméstica vem sendo gangrenada pelo consumo da mídia, a vida conjugal e 

familiar se encontra freqüentemente ‘ossificada’ por uma espécie de padronização dos 

comportamentos, as relações de vizinhança estão geralmente reduzidas a sua mais 

pobre expressão.  (p.7-8) 

 

É evidente que a leitura deste autor não é uma reflexão central desta monografia, no 

entanto, a lembrança se fez diante de sua contribuição sobre a crise nas relações sociais, uma 

questão posta pelo entrevistado. A fala do entrevistado também reforça a importância do 

recreador de um hotel conhecer seu papel como catalisador de seu público alvo visando o 

desenvolvimento do corpo e da mente de maneira mais social e conjunta. Assim, o seu trabalho 

tende a ser mais preciso e cuidadoso já que se observa que os hóspedes possuem um apego 

muito forte ao celular, procurando acolhê-los em atividades diferentes, que exijam 

comunicação, conhecimento e dinâmica pautadas nas relações sociais. Com sorte, entretendo-

as o suficiente para que quando voltem à sua rotina normal, sintam também vontade de repetir 

as atividades realizadas no hotel.  

Percebe-se então que a atividade de recreador é de extrema relevância para o hotel no 

sentido de que ela será, muitas vezes, determinante para que o hóspede volte ou não. É 

necessária também uma grande sensibilidade por parte desses profissionais para que saibam 

agir da forma certa, no momento certo, sempre zelando pelo bem estar dos outros e coordenando 

de forma que todos possam participar de maneira harmônica. 
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 O funcionário também apontou na entrevista que já ouviu pedidos para uma tirolesa no 

hotel, que é uma atividade encontrada em muitos hotéis fazenda ou que tem contato com a 

natureza, e informou não ser possível realizá-la, pois o hotel não tem estrutura para isso. Nestes 

casos, ele também recomenda que façam uma visita no hotel Mangalarga, que possui uma 

tirolesa e outras atividades de aventura. Como sugestão, o entrevistador mencionou o slackline 

como uma alternativa a esses pedidos, sendo uma atividade que não exige um custo muito 

elevado e pode ser executada em quase todos os locais com árvores ou suporte. 

 A terceira entrevista foi realizada com a funcionária Vanessa19, que trabalha há 6 anos 

na recreação da área kids, de crianças até 6 anos de idade. Ela informou ter “vindo por acaso” 

na função, não sabendo bem o que queria fazer até que experienciou trabalhar no hotel, “se 

apaixonou” e não pensa em mudar. Para ela, um hotel fazenda deveria ser algo familiar, 

tranquilo, com atividades em conjunto, agricultura e bichos para as crianças conhecerem como 

vacas, cavalos e carneiros. Na visão da funcionária o montanhês seria considerado um hotel 

familiar, e não um hotel fazenda, tendo como justificativa o fato de muitas famílias sempre 

retornam no mesmo período com os filhos para se divertirem no hotel. 

 Ela admite que o hotel precisa de reformas principalmente em sua parte estrutural e 

atualização de algumas televisões e minibares, mas diz que o hotel é extremamente cativante e 

acolhedor, de forma que acredita que a estrutura pode passar desapercebida em alguns casos 

graças a quantidade de ofertas de lazer que o hotel proporciona e do atendimento diferenciado 

e excepcional de todos os funcionários. 

 Para ela, a atividade mais perto do aspecto rural é a caminhada até o mirante do hotel e 

admite que gostaria que o hotel oferecesse mais opções de lazer em conjunto, para toda a 

família. A funcionária informa que há muitas atividades para crianças, jovens e adultos, mas 

ainda faltam atividades que reúnam as famílias, alguma brincadeira como mímica, por exemplo, 

poderiam ser realizadas entre famílias, para que houvesse um contato familiar e social maior 

no hotel, criando assim um ambiente ainda mais agradável. 

 Observou-se que nas entrevistas há pontos em comum: todos os entrevistados 

concordaram que o hotel não é mais considerado um hotel fazenda, mesmo tendo percepções 

diferentes quanto essa classificação. Nenhum dos funcionários estava presente durante a época 

que o hotel possuía atividades e características rurais, então para eles sempre foi algo normal o 

hotel ter mais características de lazer do que de fazenda. Talvez uma pesquisa futura possa 

procurar funcionários que trabalham ou trabalharam há mais de 20 anos para colher suas 

                                                 
19 Nome Fictício 
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percepções sobre as mudanças que ocorreram no hotel com o tempo e como elas modificaram 

o hotel. 

 Outro ponto destacado pelos entrevistados é o de que o hotel realmente precisa de 

reformas na área de hospedagem, onde até os recreadores observam reclamações. Talvez seja 

necessária uma avaliação melhor da prática de “substituição conforme necessidade” aplicada 

atualmente no hotel para que possa atender melhor às necessidades dos hóspedes nesse aspecto. 

 Por fim, algumas atividades como plantio de feijão, slackline, e brincadeiras 

comunitárias foram discutidas, para caso o hotel deseje atender a algum hóspede que procura 

ou reclama da falta de atividades ou vivências mais rurais, ou até mesmo recuperar um pouco 

do aspecto de fazenda que outrora possuía, seriam indicações a serem experimentadas.  
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4 CONCLUSÃO  

 

A preocupação com a qualidade do serviço prestado já existe há muito tempo, 

entretanto, com a crescente globalização, desenvolvimento tecnológico e concorrências cada 

vez mais acirrados, essa preocupação se evidenciou ainda mais. O diferencial dessa qualidade 

prestada é exposto justamente nas questões relativas ao cliente e ao atendimento que é dado 

para o mesmo. 

O Hotel Fazenda Montanhês tem uma preocupação muito grande em receber o hóspede 

de forma acolhedora, provendo-lhe de todos os recursos que ele possa necessitar como 

equipamentos para jogos, alimentação, práticas de lazer e hospedagem, mas deixa a desejar no 

oferecimento de atividades rurais ou de fazenda. O que se imagina ser um dos pontos principais 

do hotel, na verdade quase não existe mais. 

Como demonstrado na pesquisa do TripAdvisor, ainda há uma quantidade – mesmo que 

pequena – de hóspedes que vão para o hotel querendo encontrar uma vivência típica do que a 

nomenclatura do hotel pudesse sugerir, e acabam se deparando com um hotel com grandes 

opções de lazer e alimentação, mas quase nenhuma que os remetessem ao rural. 

O hotel ainda possui uma enorme área verde, pontos de encontro bem localizados e um 

clima agradável em qualquer estação do ano, características que, caso bem aproveitadas, 

poderiam novamente relacionar o hotel à sua característica primeira, de fazenda, entretanto, 

parece não ser de interesse da gerência esse retorno às raízes do hotel e é preferível investir em 

uma dinâmica diferente, focado no lazer, na recreação, na alimentação e nos eventos. 

Pensando nisso, o hotel deveria, primeiramente, modificar ou retirar a palavra 

“Fazenda” do nome, evitando, assim, que hóspedes tenham uma experiência desagradável ao 

descobrirem a proposta do hotel, e, então, para se manter sempre constante no mercado, 

continuar investindo em melhorar a qualidade dos serviços ofertados, buscando a satisfação dos 

desejos e necessidades dos consumidores.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GERENTE RESPONSÁVEL DO 

HOTEL 

 

PARTE 1: PERFIL SOCIAL CULTURAL DO ENTREVISTADO. 

1. Fale um pouco sobre você 

(Apanhado inicial, idade, escolaridade, anos na empresa, onde mora, etc.) 

 

2. Como surgiu a iniciativa de trabalhar com serviços de hospitalidade? Houve 

alguma influência de amigos/parentes/região? 

(Conhecer se foi por necessidade, facilidade, paixão, etc.) 

 

3. Você sempre se imaginou onde está agora? 

 

4. E onde se imagina em 5 anos?  

(Verificar metas do entrevistado) 

 

5. O que, para você, é um hotel fazenda? 

 

PARTE 2: IDENTIDADE DO HOTEL 

 

6. Como surgiu o Hotel Fazenda Montanhês? 

(Pegar a história geral e o motivo da construção do hotel) 

 

7. O plano original para o hotel permanece até hoje ou sofreu mudanças? 

 

8. Qual seria a melhor tipologia para definir o Hotel? Por que? 

 

9. Qual o papel do Turismo Rural para o município de Miguel Pereira? E para o 

hotel? 

 

10. Quais os tipos de atividades de lazer são oferecidas no hotel? 

 

11. Quais possuem foco no aspecto rural? 

 

12. Quais características de Ruralidade o hotel possui?  

 

13. Como que essa identidade rural contribui para o desenvolvimento econômico do 

Hotel Fazenda? 
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14. Quais os pontos fortes e fracos (a serem melhorados) do hotel na sua percepção? 

 

15. Quais são as maiores reclamações e elogios realizados pelos hóspedes quanto ao 

hotel? E especificamente no setor de lazer? 

 

16. O que acha da possibilidade do hotel deixar de ser um hotel fazenda? 

 

17. Quantos empregados ou trabalhadores fazem parte do quadro de funcionários do 

hotel e do setor de lazer? Como são as relações de empregabilidade mantida com 

os mesmos? 

(Verificar se são empregos esporádicos, temporários, fixos, registrados, entre outros) 

 

PARTE 3: FUNCIONAMENTO DO HOTEL 

 

18. Qual é a demanda principal de um hóspede que vem ao hotel?  

(Saber o objetivo principal do hóspede regular do hotel e se o hotel está conseguindo 

captar essa informação) 

 

19. Como essa demanda é verificada? 

 

20. Como essa demanda é atendida? 

 

21. Há alguma procura que não foi atendida? 

 

22. Quais outros hotéis da região competem diretamente com o Montanhês? 

 

23. O que o Hotel Fazenda Montanhês possui, que o diferencia de outros hotéis da 

região? 

 

24. De acordo com sua perspectiva, quais são os elementos que tornam seu serviço 

especial?  

 

25. E o que há de comum entre esse hotéis, nesta mesma região? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIOS DO SETOR 

DE LAZER DO HOTEL 

 

PARTE 1: PERFIL SOCIAL CULTURAL DO ENTREVISTADO. 

 

1. Fale um pouco sobre você 

(Apanhado inicial, idade, escolaridade, anos na empresa, onde mora, etc.) 

 

2. Como surgiu a iniciativa de trabalhar com serviços de hospitalidade? Houve 

alguma influência de amigos/parentes/região? 

(Conhecer se foi por necessidade, facilidade, paixão, etc.) 

 

3. Você sempre se imaginou onde está agora? 

 

4. E onde se imagina em 5 anos?  

(Verificar metas do entrevistado) 

 

5. O que, para você, é um hotel fazenda? 

 

PARTE 2: IDENTIDADE DO HOTEL 

 

6. Qual seria a melhor tipologia para definir o Hotel?  

 

7. Qual o papel do Turismo Rural para o município de Miguel Pereira? E para o 

hotel? 

 

8. Quais os tipos de atividades de lazer são oferecidas no hotel? 

 

9. Quais possuem foco no aspecto rural? 

 

10. Caso você fosse o gerente, que tipo de atividade você proporia? 

 

11. Caso você fosse o gerente, qual seria a primeira medida a ser tomada no hotel? 

 

12. Quais características de Ruralidade o hotel possui?  

 

13. Quais os pontos fortes e fracos (a serem melhorados) do hotel na sua percepção? 

 

14. O que acha da possibilidade do hotel deixar de ser um hotel fazenda? 
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PARTE 3: FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LAZER 

 

15. Qual é a demanda principal de um hóspede que vem ao hotel?  

(Saber o objetivo principal do hóspede regular do hotel e se o hotel está conseguindo 

captar essa informação) 

16. Qual tipo de lazer os hóspedes normalmente buscam? 

 

17. Como essa demanda é verificada? 

 

18. Como essa demanda é atendida? 

 

19. Há alguma procura que não foi atendida? 

 

20. De acordo com sua perspectiva, quais são os elementos que tornam seu serviço 

especial?  

 

21. Quais as reclamações e elogios mais percebidos sobre o setor? 

 

22. Como as atividades rurais são inseridas no setor de lazer? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Aluno: Nícolas Souza Magioli 

Instituição de origem: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro  

 

Sr(a). Participante,  

 

Com esse projeto de pesquisa, pretende-se estudar e conhecer o Hotel Fazenda 

Montanhês, assim como um pouco do Município de Miguel Pereira. Desta forma, conto com 

sua participação para responder algumas perguntas que serão gravadas em áudio e/ou vídeo 

com seu consentimento. A sua participação é livre e se mudar de ideia pode desistir a qualquer 

momento, mesmo sem ter respondido todas ou algumas perguntas. O teor das informações que 

constarão na comunicação deverá ter sua validação. Além disso, todas as observações obtidas 

serão utilizadas somente para fins científicos e de acordo com os objetivos desse projeto.  

A pesquisa tem procedência acadêmica e destina-se a elaboração de trabalho de 

conclusão de curso de graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sob a 

orientação da Professora Ms. Salomé Lima Ferreira de Almeida.  

Colocamo-nos disponíveis para os esclarecimentos que forem necessários. Garantimos 

aos participantes o acesso aos resultados do estudo. Reforçamos que as informações obtidas por 

meio das entrevistas não terão nenhum tipo de implicação legal ou trabalhista que possa lhe 

trazer prejuízos.  

 

 

________________________________________ 

Nícolas Souza Magioli 

Pesquisador e entrevistador 

 

 

De acordo, _____________________________, ____/____/____. 

 

 

 

________________________________________ 

Participante 


