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RESUMO: O presente artigo busca analisar o mercado hoteleiro do município de 

Brotas-SP. A partir de referencial teórico, dados oficiais de turismo do município, 

observação direta e entrevistas realizadas com representantes do setor público e 

privado ligados ao turismo, com ênfase nos meios de hospedagem, constatou-se 

que o setor de hospedagem, por não pertencer a nenhuma rede, oferecem seus 

serviços de forma não padronizada, caracterizando um ambiente aconchegante e 

familiar. Contudo, com a visibilidade que o título de Estância Turística poderá trazer, 

os gestores devem aprimorar seus modelos de gestão, atendendo as novas 

exigências do mercado, a fim de alcançar a excelência na prestação de serviços. 

Palavras-chave: Meios de hospedagem. Turismo. Brotas. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the hotel market of the city of Brotas. From 

theoretical reference, official data on tourism of Brotas, direct observation and 

interviews with representatives of the private and public sectors linked to the tourism, 

with emphasis on lodging facilities, it was found that the lodging facilities, not belong 

to any network, they offer services nonstandard, featuring a warm and friendly 

atmosphere. However, with the visibility that the title of Estância Turística might bring, 

managers must improve their management models, meet the new market demands 

in order to attain excellence in providing services. 

Keywords: Lodging facilities. Tourism. Brotas. 
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Introdução 

Dentre os Estados da região Sudeste, São Paulo se destaca por responder por 

43,8% do faturamento com turismo no Brasil além de ser o responsável pela 

emissão de 41,3% dos turistas aos demais Estados do país. Possui 67 estâncias 

turísticas e 300 municípios com potencial turístico (TUR SP, 2014). Além de turismo 

de negócios, o Estado conta com os segmentos de Turismo Sol e Praia, Rural, 

Histórico Cultural, Religioso, Trilhas e Caminhadas, Aventura e Ecoturismo. 

O segmento de Turismo de Aventura, de acordo com o Ministério do Turismo (2010), 

“compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de 

aventura de caráter recreativo e não competitivo”. O Ecoturismo, também segundo o 

Ministério do Turismo (2010), é: 

[...] segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação 
de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem-estar das populações. 

No Estado de São Paulo, onde os segmentos de Turismo de Aventura e Ecoturismo 

está presente em várias regiões, um dos destinos mais procurados é o município de 

Brotas.  

Localizado no interior de São Paulo, a 250 km da capital paulista, Brotas abriga 

diversos atrativos naturais que compõem a oferta de turismo de aventura, rural e 

ecoturismo. Atrelado a tal patrimônio, a localidade apresenta uma oferta técnica 

relevante, contando com agências e operadoras turísticas, restaurantes, 

equipamentos de entretenimento e meios de hospedagem. 

Assim como transporte, alimentação e entretenimento, a hospedagem é um dos 

principais componentes de uma viagem e, diante deste cenário, o presente artigo 

busca analisar a adequação da relação oferta x demanda do mercado hoteleiro do 

município de Brotas-SP. O trabalho também apresenta como objetivos específicos: 

Expor principais aspectos da hotelaria brasileira; Apresentar conceitos de gestão 

hoteleira; Diagnosticar a situação turística do município de Brotas; Descrever e 

analisar alguns meios de hospedagem do município de Brotas em relação à gestão, 

estrutura e serviços oferecidos. 
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A concretização do trabalho se deu a partir de referencial teórico relacionado ao 

tema, dados oficiais de turismo do município de Brotas obtidos junto a entidades 

representativas do Setor Turístico e Hoteleiro, observação direta e de entrevistas 

realizadas em abril de 2014 com representante da Secretaria de Turismo de Brotas, 

da ABROTUR1, e de 10 meios de hospedagem localizados no município. 

Além da afinidade com a área administrativa, o presente tema despertou interesse 

da pesquisadora após a realização de um trabalho interdisciplinar para o curso de 

Gestão de Turismo do Instituto Federal de São Paulo envolvendo a cidade de 

Brotas. Na ocasião, a partir da observação dos diversos tipos de hospedagem 

existentes no município, surgiu o interesse em analisar tal oferta. 

O presente trabalho apresenta sua relevância acadêmica ao agregar um estudo que 

analisa o mercado de meios de hospedagem do município de Brotas sob a ótica da 

gestão, estrutura, serviços oferecidos pelos estabelecimentos e superestrutura do 

município.  

O trabalho está estruturado da seguinte forma: primeiramente serão expostas 

algumas considerações sobre a hotelaria brasileira e gestão hoteleira. Na sequência 

será apresentado o cenário turístico da cidade de Brotas e, por fim, serão expostas 

as informações obtidas na pesquisa de campo realizada seguido das considerações 

finais. 

1. Algumas considerações sobre a hotelaria brasileira e gestão 

hoteleira 

Por se tratar de artigo acadêmico e, tendo em vista a complexidade e abrangência 

dos temas “Hotelaria Brasileira” e “Gestão Hoteleira”, o presente tópico discute 

apenas os aspectos pertinentes ao trabalho. 

1.1. Principais aspectos da hotelaria brasileira 

A hotelaria brasileira, de acordo com o presidente da FOHB (Fórum de Operadores 

Hoteleiros do Brasil), está em expansão, visto que desde 2009 cresceu 13% e até 

2016 o crescimento chegará a 21% (ABEOC, 2014). 
                                                           
1
 Associação das Empresas de Turismo de Brotas. 
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O aumento do número de viagens, dentre outros fatores, contribui para o 

crescimento do setor de hospedagem e, no país, a elevação da renda e das 

facilidades de crédito encontradas no Brasil são os principais fatores que contribuem 

para tal crescimento (Ministério do Turismo, 2012). A “nova classe C” ou “nova 

classe média” está tornando o conceito de viagem mais presente.  

A classe C é composta por famílias com renda domiciliar mensal entre 1,47 e 6,3 

salários-mínimos2 (Secretaria de Assuntos Estratégicos - SAE). De acordo com 

pesquisa realizada pela Serasa Experian3 e DataPopular4, hoje esta classe é 

constituída por aproximadamente 108 milhões de pessoas que consumiram mais de 

R$ 1,17 trilhão em 2013 e está mais condensada no Sudeste do Brasil (43%), 

seguido do Nordeste (26%), Sul (15%), Centro-Oeste (8%) e Norte (8%).  

Conforme o quadro a seguir, pode-se verificar o interesse que a Nova Classe C 

possui em realizar viagens nacionais em 2014. O turismo doméstico está em 

primeiro lugar, apontando que 8,5 milhões de viagens nacionais devem ser 

consumidas no ano de 2014 enquanto que as viagens internacionais ocupam o 

quinto lugar no ranking de desejos de consumo dessa classe (3,2 milhões).  

Fonte: Serasa Consumidor, 2014. 

Neste cenário de crescimento é importante destacar que o setor hoteleiro nacional é 

composto por diversos tipos de empreendimentos, desde os que fazem parte de 

grandes redes hoteleiras até os de caráter independente e/ou menos formal. No 

                                                           
2
 Salário mínimo nacional 2014: R$ 724,00 (Ministério do Trabalho, 2014). 

3
 Líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das 

empresas.  
4
 Empresa que realiza pesquisas voltadas para as classes C, D e E. 
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Brasil as redes correspondem por menos de 10% dos hotéis, sendo assim, a maioria 

dos meios de hospedagem no país é independente (Revista Guia Hotel Pro, 2014).  

Conforme Mello e Goldenstein (2010), os meios de hospedagem independentes são 

aqueles gerenciados por seus proprietários ou, em determinados casos, por 

terceiros. Diferentemente destes, os hotéis pertencentes às grandes bandeiras, 

como por exemplo, Accor ou Ibis, são administrados pelas redes operadoras, que a 

partir de seu gerenciamento padronizam todas as unidades, determinando um 

padrão de qualidade e serviços.     

No que se refere à segmentação, o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem (SBClass) define os meios de hospedagem em sete grupos5: hotel, 

hotel histórico, hotel fazenda, resort, flat/apart-hotel, pousada, e cama e café. Dentre 

estes grupos há ainda a classificação entre estrelas6, onde os meios de 

hospedagem devem atender a requisitos pré-estabelecidos pelo SBClass de acordo 

com sua categoria para obter a classificação. 

Segundo Mello e Goldenstein (2010), o mercado hoteleiro de cada cidade/localidade 

se relaciona com uma categoria em particular, diferenciando seu mercado dos 

demais e formando um segmento característico que cria uma relação de 

concorrência quase nula entre os tipos de meios de hospedagem existentes. Ao 

tomar o município de Brotas (SP) como exemplo, de acordo com a Pesquisa de 

Satisfação do Turista realizada em 20117, é possível observar que resorts e hotéis 

de luxo não competem com as pousadas de categoria intermediária e médio 

conforto; entretanto, os hotéis de categoria intermediária e médio conforto possuem 

certa concorrência com as pousadas. 

1.2.  Breves conceitos sobre gestão hoteleira 

Para se alcançar a qualidade e a sobrevivência no setor de serviços, de acordo com 

Castelli (2000), o elemento humano é imprescindível: “as empresas prestadoras de 

serviço devem apostar fundamentalmente no elemento humano, já que a excelência 

                                                           
5
 Para explicação de cada tipologia consultar anexo A. 

6
 Hotel: de uma a cinco estrelas; resort: de quatro ou cinco estrelas; hotel fazenda: de uma a cinco 

estrelas; cama & café: de uma a quatro estrelas; hotel histórico: de três a cinco estrelas; pousada: de 
uma a cinco estrelas; e flat/apart-hotel: de três a cinco estrelas (Ministério do Turismo, 2014). 
7
 Pesquisa disponibilizada pela Secretaria de Turismo de Brotas (SP). 
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do serviço [...] depende de como esse elemento humano está interagindo com os 

clientes.”. Castelli (2000) também assegura a importância do treinamento para os 

colaboradores: “O seu sucesso, enquanto empresas, repousa fundamentalmente no 

elemento humano qualificado. Daí a necessidade de se investir na sua educação e 

no treinamento para bem capacitá-lo.”. 

Yázigi (2000) apresenta a informatização como ferramenta para auxiliar na gestão 

do empreendimento. Como exemplo, há a utilização de programas para computador 

(software) e o pagamento das diárias pelos hóspedes em cartão de crédito online, 

que garante o recebimento do dinheiro, contribuindo com o setor financeiro. Ainda 

em relação a este setor, Linzmayer (2002) afirma que é importante que o 

estabelecimento possua uma reserva financeira para cobrir futuros gastos como, por 

exemplo, reparos, reformas, ou despesas habituais. Para Duarte (1996) o registro da 

taxa de ocupação também é importante para o setor financeiro: “[...] esse indicador é 

base para a realização da previsão de receita para a elaboração do orçamento 

anual”. 

O setor de marketing, segundo Castelli (2000), é importante, pois é o responsável 

por sempre assimilar as necessidades, desejos e expectativas dos clientes, além de 

“[…] divulgar os bens e serviços para os segmentos de mercados visados. Pouco 

adianta ter um excelente produto por preços atraentes, se ele não for do 

conhecimento do público.”.  

Yázigi (2000), também em relação à promoção do estabelecimento, comenta que 

“fora das temporadas conviria se lançar mão de grandes promoções”, além disso, 

considera importante “firmar acordos vantajosos com grupos de profissionais e 

religiosos”, e formar associação entre empresas que se beneficiam do turismo, pois 

“Uma associação se pauta por promover os aspectos privados do turismo, assim 

como suas interfaces com o público”. 

O gestor, além de aperfeiçoar o modo de administrar o empreendimento, segundo 

Castelli (2000), deve coletar a opinião sobre a satisfação dos clientes por meio de 

pesquisas para medir a qualidade dos serviços oferecidos, “Afinal, são eles que a 

definem e a julgam.”. 
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Por fim, conforme Yázigi (2000), “No mundo atual, de concorrência cada vez maior; 

de níveis de exigência aumentando em todos os segmentos sociais [...], temos de 

aprender a conviver com novos estilos de trabalho. [...]”. 

2. Contexto turístico do município de Brotas (SP) 

Localizado no interior de São Paulo, a 250 km da capital paulista, Brotas faz divisa 

com os municípios de Ribeirão Bonito, 36km ao norte, Dourado, 40 km ao noroeste, 

São Carlos, 64km ao nordeste, Torrinha, 18 km ao sul, São Pedro, 55km ao 

Sudeste, Itirapina, 31km ao leste e Dois Córregos, 37km ao oeste (Inventário 

Turístico de Brotas, 2012). O município abriga diversos atrativos naturais que 

compõem a oferta de turismo de aventura, rural e ecoturismo. 

 

Figura 1: Mapa - distância entre Brotas e São Paulo.  
Fonte: Google Maps, 2014. 

2.1.  História 

Uma capela construída por volta de 1839 originou a povoação local que, em 1841, 

se tornou distrito de Araraquara sendo transferido para Rio Claro em 1853. 
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Posteriormente, em 14 de fevereiro de 1859 tornou-se município (Inventário Turístico 

de Brotas, 2012). 

A sua maior fase de desenvolvimento foi na época de expansão do café, nas 

décadas de 1920 e 1930. Nos dias de hoje, sua economia é predominantemente 

agrícola, se destacando também a agroindústria (cana, laranja, eucalipto) e 

agropecuária. Atualmente, a totalidade dos empregos oferecidos em Brotas é 

dividida entre a agricultura, o comércio e o turismo (Inventário Turístico de Brotas, 

2012). 

Com os recursos naturais do município, o turismo de aventura, rural e ecoturismo foi 

ganhando destaque em meados da década de 1990, se tornando uma alternativa de 

desenvolvimento sustentável. Então, em 1993 foi criada a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente que apresentou o diagnóstico de Patrimônio Natural do Município 

(Inventário Turístico de Brotas, 2012).  

A primeira agência de viagens da cidade foi fundada em 1994 e, em 1996 

começaram a ser oferecidos os passeios de Rafting8. Por volta dos anos 2000 foram 

criados GT’s (Grupos de Trabalho) referentes a cada área prática de esporte de 

aventura e ecoturismo do município que, posteriormente, junto com o Governo 

Municipal, criaram a Normatização das Leis do Turismo Sustentável de Brotas, 

aprovada em 2003 (Inventário Turístico de Brotas, 2012). 

Ao ser pioneira na criação de uma lei de turismo, Brotas inspirou o Ministério do 

Turismo e ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 

Aventura) que, com o Programa Aventura Segura, criaram a normatização do 

turismo de aventura e ecoturismo (Inventário Turístico de Brotas, 2012). Ao atingir o 

número de 120.000 visitantes por ano entre 2002 e 2003 para a prática de atividades 

de aventura, o município recebeu o nome de “Capital Brasileira da Aventura” 

(Projeto Vivências Brasil - Turismo de Aventura, 2010). 

Atualmente, Brotas se encontra em um processo para receber o título de Estância 

Turística. O Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou em 

                                                           
8
 Consiste na descida de rios em botes infláveis. Os integrantes da embarcação remam sob o 

comando de um Instrutor, responsável pela orientação do grupo durante o percurso. 
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outubro de 2013 o projeto de lei que irá oficializar Brotas como Estância Turística 

(Portal do Governo do Estado de São Paulo, 2014). 

2.2.  Acesso, Saúde e Segurança 

O acesso à cidade pode ser feito via terrestre por meio de rodovias como a 

Bandeirantes - SP 348 e Washington Luís - SP 310. A cidade também possui 

transporte coletivo urbano. Referente à área da saúde o município possui um pronto 

socorro e um hospital. Para a segurança conta com a Guarda Municipal, Polícia 

Militar e Polícia Rodoviária (Inventário Turístico de Brotas, 2012). 

2.3.  Infraestrutura e equipamentos turísticos 

Brotas conta com o portal na entrada do município, sinalização turística, um Centro 

de Informações Turísticas, 43 meios de hospedagem, 55 empreendimentos entre 

restaurantes, lanchonetes, pizzarias e lojas de conveniência, 11 sítios turísticos, 17 

agências e operadoras e 11 comércios de artesanatos (Inventário Turístico de 

Brotas, 2012).  

2.4. Vegetação e Hidrografia 

As condições naturais existentes em Brotas permitem a prática de atividades de 

turismo de aventura, ecoturismo e turismo rural. A vegetação do município é 

predominantemente de cerrado com algumas áreas de Mata Atlântica e dentre o seu 

manancial hídrico, se destaca o Rio Jacaré Pepira, um dos afluentes do Rio Tietê 

que “corta” a cidade e possibilita a prática de uma das principais atividades do 

destino, o Rafting (Inventário Turístico de Brotas, 2012).  

2.5. Atividades oferecidas 

De acordo com o Inventário Turístico de Brotas (2012), todas as atividades são 

organizadas em 03 grupos9: 

Atividades de técnicas verticais: Arvorismo, cachoeirismo, canionismo, escalada, 

rapel, tirolesa, pêndulo e slack line. 

                                                           
9
 Para a descrição de cada atividade, consultar o anexo B. 
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Atividades aquáticas: rafting, bóia-cross, banho de cachoeira, KR910, mini 

rafting/floating, pesca e circuito cable. 

Atividades em terra: Caminhadas, cavalgadas, mountain bike, quadriciclo, 

birdwatching e fora da estrada. 

O turismo rural também integra o município. Fazendas e sítios são abertos para 

visitação e também há a oferta de passeios incluindo trilhas que levam às 

cachoeiras.  

2.6. Cultura  

A cultura da população brotense é composta pela rotina interiorana. Na sua 

gastronomia se destaca a culinária caipira e no artesanato os bordados, trabalhos 

em bambu e alimentos como licores, doces caseiros, mel e queijos (Inventário 

Turístico de Brotas, 2012).   

2.7. Concorrência 

A seguir será apresentada uma tabela contendo informações sobre os destinos 

turísticos considerados concorrentes de Brotas. Como critério para a seleção 

utilizou-se a localização geográfica (distância da cidade de São Paulo) e a 

similaridade de atrativos turísticos. Os destinos foram selecionados a parir do portal 

do órgão oficial de Turismo do estado de São Paulo (TUR SP), na seção de Turismo 

de Aventura e Ecoturismo: 

 

Cidade 
Distância 

de São 
Paulo 

Principais atividades 

Águas de Santa 
Bárbara 

299 km 
Boia-cross no rio Pardo, Casa do Artesão, balneário e Parque 

das Águas. 

Altinópolis 360 km 
Arvorismo, water trekking, trilhas, rapel, cascading e 

cavalgada. 

Analândia 236 km 
Cachoeira da Bocaina, arvorismo, morro do Cuscuzeiro e boia-

cross. 

Caconde 288 km 
Praças, Parque Prainha, Usina Caconde, cachoeira Lafaiete e 

rio Pardo (rafting, canoing e boia-cross) 

Capão Bonito 232 km 
Caminhadas, cachoeiras e parques, rafting, canoagem, 

trekking e off road. 

                                                           
10

 Detalhamento da atividade encontra-se no Apendice. 
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Juquitiba 75 km 
Rafting no rio Juquiá, trekking, arvorismo, tirolesa, Represa 

Cachoeira do França e Viva Parque. 

Mairiporã 40 km 
Cabeceiras, morro da Pedreira Mantiqueira, Pico Olho d’Água, 
Prainha. Atividades: rafting, canoagem, arvorismo, tirolesa e 

trilhas. 

Monte Alegre do Sul 132 km 
Rafting no rio Camanducaia, alambiques, balneário municipal e 

Espaço da Fonte. 

Socorro 135 km 
Balneário, fonte Santa Maria, cachoeiras, Usina Velha e parque 

ecológico, pesqueiros, atividades como: rafting, arvorismo, 
canionismo, off road e tirolesa. 

Quadro 2: Destinos concorrentes de Brotas (SP). 

2.8. Superestrutura 

Como instrumento básico da política de desenvolvimento, o município possui o 

Plano Diretor de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 0012/2006 de 22 de 

novembro de 2006. O Plano Diretor tem como objetivo nortear as ações dos agentes 

públicos e privados que atuam na cidade.  

A promoção do turismo, fiscalização e orientação dos empreendimentos é 

responsabilidade da Secretaria de Turismo que, por meio da união e participação de 

empresários, organiza eventos, promove o calendário de eventos de Brotas, 

participa de feiras, congressos e workshops. 

A representação da iniciativa privada do município é feita pela ABROTUR 

(Associação das Empresas Turísticas de Brotas e Região) criada em 2004 por um 

grupo de empresários que participaram do projeto “Empreender11” do SEBRAE. A 

associação, que procura trabalhar em parceria com o poder público, auxilia na 

divulgação do município, define as normas do modelo de negócio, busca projetos e 

ações que possam elevar o número de visitantes no destino e melhorar a qualidade 

dos serviços oferecidos.  

2.9. Análise da entrevista com Secretaria de Turismo de Brotas 

Foi realizada entrevista com a Cordenadora de Comunicação do setor Turístico da 

Prefeitura Municipal de Brotas, Rita Alves, onde foram abordadas questões 

                                                           
11

 Programa com iniciativa da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil) em parceria com o Sebrae. Visa o fortalecimento da micro e pequena empresa reunindo 
empresários em grupos do mesmo segmento chamados núcleos setoriais. Com o apoio de um 
consultor, o grupo discute os desafios em comum e procuram soluções (Portal CACB, 2014). 
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relacionadas à gestão do turismo na cidade e sobre a transformação de Brotas em 

Estância turística.  

Analisando as respostas obtidas verificou-se que para referenciar o planejamento 

turístico de Brotas é utilizado o Plano Diretor Municipal de Turismo, que possui oito 

diretrizes e doze programas que buscam o desenvolvimento do turismo que atenda 

às esferas sociais, econômicas e ambientais, e também define onde serão 

investidos os recursos provenientes do Projeto de Lei que irá transformar Brotas em 

Estância Turística. A divulgação do destino é realizada de forma pontual com 

divulgação de materiais, contato com mídias locais e participação em feiras. A 

Secretaria ainda não possui um Plano Oficial de Marketing, porém no Plano Diretor 

contém um programa específico para a área que, dentre as ações, busca contratar 

consultoria para arquitetar o Plano de Marketing.  

Ao ser indagada sobre a realização de pesquisa de demanda, a entrevistada 

informou que esta é realizada somente no Ponto de Informações Turísticas por meio 

do livro de visita onde são coletadas informações referentes à cidade de origem e o 

número de acompanhantes. Em relação aos destinos concorrentes de Brotas, de 

acordo com a entrevistada, são consideradas as localidades que possuem turismo 

de Sol e Praia, pois é a primeira escolha da classe C que hoje está gastando mais 

com turismo.  

A entrevistada, ao ser questionada sobre os pontos positivos e negativos para o 

setor de hospedagem da cidade, apontou como ponto positivo a variedade de meios 

de hospedagem que atende todos os “gostos e bolsos”. Em contrapartida, como 

ponto negativo foi considerado o elevado número de visitantes vindos de cidades do 

interior que não pernoitam na cidade.  

A última pergunta aplicada questionou quais os principais desafios e perspectivas 

para o desenvolvimento turístico de Brotas e, de acordo com a entrevistada a 

principal perspectiva é em relação ao Mundial de Futebol de 2014 devido à 

divulgação internacional de Brotas, pois a cidade está dentro dos roteiros de 
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divulgação da Embratur12 fora do Brasil. Como desafio, foi apontado o fomento ao 

desenvolvimento turístico, divulgação institucional e infraestrutura adequada. Foi 

citada também a luta para elevação da cidade à Estância Turística para que, com os 

recursos financeiros, Brotas possa ampliar sua estrutura. 

2.9.1. Análise da entrevista com a ABROTUR (Associação das Empresas 

Turísticas de Brotas e Região) 

Neste item serão analisadas as respostas da entrevista realizada com Lilian 

Barbosa, secretária executiva e representante da ABROTUR (Associação das 

Empresas Turísticas de Brotas e Região). Foram levantadas questões relacionadas 

ao papel da ABROTUR, estratégias utilizadas para alcançar os objetivos e as 

principais perspectivas e desafios para o desenvolvimento turístico de Brotas, as 

quais interferem na dinâmica de desenvolvimento hoteleiro da localidade. 

De acordo com as respostas obtidas, o papel da ABROTUR é discutir projetos e 

ações que elevem o número de visitantes da cidade e que melhorem a qualidade 

dos serviços prestados. A Associação busca promover palestras e levar cursos de 

capacitação para a população de Brotas. Na área de marketing realiza ações para a 

promoção do destino. É representada por cinco diretores e busca trabalhar em 

parceria com o poder público para conquistar seus objetivos. 

Ao ser questionada sobre quais são as estratégias e ações são usadas para 

alcançar os objetivos da entidade, a entrevistada informou que, a cada ano, a 

diretora se reúne para traçar projetos e são realizadas assembleias uma vez por 

mês com os associados para prestar contas, apresentar o planejamento e traçar 

novas estratégias para as próximas ações. 

Por fim, ao ser indagada sobre quais desafios e perspectivas para o 

desenvolvimento turístico de Brotas, a entrevistada ressalta que a maior expectativa 

é em relação ao título de Estância Turística, possuindo como vantagem os recursos 

que irão possibilitar a realização das ações desejadas investindo nos pontos 

levantados no Plano Diretor. 

                                                           
12

 Autarquia especial do Ministério do Turismo responsável pela execução da Política Nacional de 
Turismo no que diz respeito a promoção, marketing e apoio à comercialização dos destinos, serviços 
e produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. (Ministério do Turismo, 2014) 
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3. Resultados obtidos: análise da oferta turística de Brotas (SP) 

com ênfase nos meios de hospedagem 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada 

com 10 representantes de meios de hospedagem do município de Brotas. Levando 

em consideração a variedade de meios de hospedagem existentes no município, 

decidiu-se por entrevistar no mínimo um representante de cada tipologia de meio de 

hospedagem existente na cidade. A escolha foi realizada de forma aleatória, os 

meios de hospedagem que aceitaram contribuir com o trabalho foram selecionados. 

Desta forma, foram entrevistados na segunda semana do mês de abril de 2014 

representantes de três hotéis, quatro pousadas, dois hotéis fazenda e um camping. 

O questionário está disponível no Apêndice. 

Para melhor entendimento do leitor, a descrição e a análise dos dados serão 

divididos por assunto: primeiramente serão tratados os dados sobre infraestrutura e 

serviços oferecidos, em seguida dados relacionados à gestão e, por fim, a questão 

sobre a transformação de Brotas em Estância Turística13 e os impactos no turismo e 

no setor de hospedagem. 

A fim de coletar dados sobre a infraestrutura e serviços oferecidos, a partir das 

informações transmitidas pelos entrevistados, foi preenchido pela autora um 

formulário elaborado com base em alguns requisitos exigidos pelo SBClass que se 

aplicam a todas as tipologias de hospedagem abordadas. Com base nas respostas, 

os meios de hospedagem apresentaram o seguinte cenário: 

 
MEIOS DE HOSPEDAGEM 

REQUISITOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Área de estacionamento  X X X X X X X X X X 

Sistema de sinalização interno que permita fácil acesso e 
circulação por todo o estabelecimento 

X X X X X X  -  X  -  X 

Área ou local específico para o serviço de recepção X X X X X X X X X X 

Medidas de Segurança X X X X X  -  X X X  -  

Sistema de ventilação nas Uhs X X X X X X X X X X 

Mini refrigerador em 100% das UH X X X X  -  X X  -  X X 

TV em 100% das UH  X X X X X X X X X X 

Serviço de recepção aberto por 12 horas e acessível por 
telefone durante 24 horas 

X X X X X X  -  X X  -  

                                                           
13

 Título concedido pelo Governo do Estado de São Paulo às cidades que possuem condições de 
lazer, recreação, recursos naturais e culturais de acordo com sua classificação. Com o título, os 
municípios podem recebem recursos financeiros oferecidos pelo DADE (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias) para incentivo ao turismo. (Brotas Online, 2014) 
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Serviço de conexão à internet nas áreas sociais X X X X X X X X X  -  

Serviço de limpeza diária nas UH em uso  X X X X X X X X X  -  

Serviço de troca de roupa de banho em dias alternados  X  -  X X X X X X X X 

Serviço de café da manhã X X X X X X X X X X 

Pagamento com cartão de crédito ou de débito  X  -  X X X X  -  X X  -  

Quadro 3: Infraestrutura e serviços oferecidos por cada meio de hospedagem. 

De acordo com o quadro acima, é possível observar que apenas 30% dos 

entrevistados atendem a todos os requisitos exigidos pelo SBClass.  

Em relação aos demais, 20% não possuem medidas de segurança, mini refrigerador 

nos quartos, sistema de sinalização interno que permita fácil acesso e circulação por 

todo o estabelecimento, e sistema de recepção aberto por 12 horas e acessível por 

telefone durante 24 horas.  

Do total, 10% dos entrevistados informaram que não oferecem conexão à internet 

nas áreas socais, serviço de limpeza diária nas UH em uso e troca de roupa de 

banho em dias alternados. A opção de pagamento com cartão de crédito ou de 

débito não é oferecida em 30% dos estabelecimentos.  

Com o intuito de obter informações referentes à administração dos meios de 

hospedagem da cidade, foi aplicado um questionário composto por questões 

quantitativas e qualitativas.  

A seguir será apresentado um quadro contendo as questões consideradas 

quantitativas, possibilitando a análise a partir de dados estatísticos.  

QUESTÕES Sim Não 
Não 

informado 

1 Os proprietários/sócios são de Brotas? 60% 40% 0% 

2 A empresa possui cadastro no Cadastur? 70% 30% 0% 

3 
A empresa faz parte de alguma rede de meios de 
hospedagem? 

0% 100% 0% 

4 É realizada pesquisa de satisfação do cliente? 80% 20% 0% 

5 
É utilizado algum sistema (software) para realizar o 
controle do fluxo de caixa? 

70% 30% 0% 

6 
O estabelecimento já obteve o retorno do investimento 
inicial? 

70% 20% 10% 

7 Existe planejamento e controle de taxa de ocupação? 90% 10% 0% 

8 Os colaboradores são da cidade de Brotas? 100% 0% 0% 

9 Os funcionários são divididos por departamento? 90% 10% 0% 

10 Existe muita rotatividade de colaboradores na empresa? 10% 90% 0% 

Quadro 4: Respostas às questões quantitativas. 
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A partir quadro acima, é possível traçar um panorama geral dos meios de 

hospedagem de Brotas. Sua maioria pertence a pessoas da própria cidade, 30% não 

são cadastradas no Cadastur14 e, nenhum dos estabelecimentos faz parte de 

alguma rede, podendo ser considerados como independentes segundo Mello e 

Goldenstein (2010). Os colaboradores de todos os meios de hospedagem são 

moradores da cidade e em 90% das empresas são divididos por departamento. A 

rotatividade de colaboradores não se mostrou tão presente, ocorrendo apenas em 

10% dos empreendimentos. A média do número de colaboradores por meio de 

hospedagem é de 5,2 pessoas, com exceção de um meio de hospedagem – hotel-

fazenda – que conta com 60 colaboradores e não foi incluído na média.  

Confirmando a afirmação de Yázigi (2000) sobre a importância da informatização, a 

utilização de sistemas de computador para efetuar o controle de fluxo de caixa é 

feita por 70% das empresas. Mantendo a mesma porcentagem se encontram os 

estabelecimentos que já obtiveram o retorno do investimento inicial, enquanto que, 

10% dos entrevistados não possuem essa informação.  

Os meios de hospedagem que realizam pesquisa de satisfação com o cliente 

representam 80% do total e, os que realizam controle da taxa de ocupação 90%. 

Partindo para a análise das questões qualitativas, ao questionar sobre a oferta de 

mão de obra voltada para o setor de hospedagem, 80% dos entrevistados afirmaram 

que a cidade não dispõe de mão de obra qualificada e apontaram que um dos 

principais motivos é a falta de cursos de capacitação. Outro fator citado é a falta de 

interesse da população em participar dos cursos quando estes são oferecidos. 

Conforme as respostas obtidas, a média da porcentagem dos hóspedes que 

retornam ao mesmo meio de hospedagem é de 45%. A divulgação dos 

estabelecimentos é realizada, principalmente, por meio de: internet (e-mails, site do 

próprio estabelecimento ou de terceiros como www.brotas.com.br), boca a boca e 

parcerias com outras empresas do setor. A parceria com empresas do setor ocorre 

em 70% dos meios de hospedagem pesquisados e, de acordo com os entrevistados, 

são feitas com agências e operadoras de turismo da cidade que estabelecem uma 

                                                           
14

 “Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. Executado pelo 
Ministério do Turismo, em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo nos 26 Estados do Brasil e no 
Distrito Federal.” (Cadastur, 2014) 
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relação de troca, onde os meios de hospedagem vendem os produtos das agências 

e operadoras, e estas por sua vez, vendem e indicam a hospedagem. Toda essa 

relação é estabelecida em cima de uma comissão acordada entre ambas as partes.  

Referente à sazonalidade, de acordo com a pesquisa, foram elencados os principais 

meses apontados como pertencentes à alta ou baixa temporada. Para a seleção, 

levou-se em consideração a indicação dos meses por mais de 50% dos 

entrevistados. Os meses considerados como alta temporada foram: janeiro, 

fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro. Os meses considerados 

como baixa temporada foram: maio, junho e agosto. O número de colaboradores em 

70% dos meios de hospedagem aumenta na alta temporada, e de acordo com 

pesquisa, os setores que demandam mais pessoas são limpeza, cozinha e 

lavanderia, camareiras, serviços gerais e recreação. 

A descrição das respostas a seguir será pelo método fenomenológico. Os dados 

foram analisados da seguinte forma: primeiramente, as respostas dos entrevistados 

foram transcritas nas partes principais, em seguida houve a redução das unidades 

de significado, que possibilitou destacar as ideias fundamentais de cada resposta e, 

posteriormente, a seleção das asserções articuladas no discurso. Por fim, são 

reduzidas as categorias assertivas de cada questão. 

As três respostas que seguem complementam o tema de gestão e, por fim, a última 

resposta se refere aos impactos que o título de Estância Turística pode trazer para o 

município de Brotas. Seguem os dados obtidos: 

De acordo com a pergunta “Há treinamento para os colaboradores? Quem aplica?”, 

foram obtidas as seguintes respostas: 

1 Os gerentes ensinam as funções quando os colaboradores começam a trabalhar. 

2 
Há uma explicação básica das funções pela gerente quando o colaborador começa a 
trabalhar. 

3 Proprietária explica as funções quando começam a trabalhar. 

4 Proprietária explica as funções para os colaboradores quando começam a trabalhar. 

5 
São realizadas reuniões a cada três meses entre o proprietário e colaboradores para 
verificar pontos a serem melhorados. 

6 Proprietário aplica o treinamento. 

7 
Realiza atividades dentro do hotel e, quando possível, envia os colaboradores para 
cursos de capacitação em outros lugares. 
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8 Não. As tarefas são simples e aprendem quando começam a trabalhar. 

9 
O gerente e colaboradores aplicam o treinamento porque Brotas não oferece cursos de 
capacitação. 

10 
As funções são ensinadas pelo proprietário quando os colaboradores ingressam na 
pousada. 

Quadro 5: Asserções articuladas no discurso para a questão “Há treinamento para os colaboradores? 

Quem aplica?”. 

 

 

Categorias assertivas: 

● Proprietário aplica o treinamento (entrevistas 3, 4,6 e 10). 

● 
Proprietário ou gerente explica as funções quando os colaboradores ingressam no 
trabalho (entrevistas 1, 2, 3, 4, 9 e 10). 

● Não aplica treinamento (entrevista 8). 

● São realizadas reuniões entre proprietários e colaboradores (entrevista 5). 

● 
Realiza atividades dentro da empresa, e quando possível, envia os colaboradores para 
cursos de capacitação (entrevista 7). 

Quadro 6: Redução das categorias assertivas da questão “Há treinamento para os colaboradores? 

Quem aplica?”. 

Referente à pergunta “Quais as estratégias utilizadas para captar clientes” foram 

obtidas as seguintes respostas: 

1 
Parceria com as agências de receptivo. Venda dos passeios na pousada torna a 
organização da viagem mais fácil. 

2 Divulgação via internet e parcerias com agências de receptivo. 

3 Atendimento humilde, de igual para igual, para que os hóspedes se sintam em casa. 

4 
Por meio do boca a boca - um bom atendimento para que os hóspedes divulguem o 
hotel. 

5 Utilização do site onde o cliente conhece a estrutura do hotel. 

6 A localização, a oferta de serviços, os descontos e valores praticados. 

7 
Representação para eventos corporativos, monitoria, promoções e participação em 
feiras.  

8 
Simplicidade e bom serviço prestado fazem os clientes divulgarem os serviços mais do 
que a internet. 

9 
Parcerias com empresas do setor e oferta de bons serviços para que os hóspedes 
divulguem o hotel. 

10 Divulgação pelo site. 

Quadro 7: Asserções articuladas no discurso para a questão “Quais as estratégias utilizadas para 

captar clientes”. 

Categorias assertivas 
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● Parcerias com empresas do setor (entrevistas 1, 2 e 9). 

● Divulgação pela internet (entrevistas 2, 5 e 10). 

● Bom atendimento (entrevistas 3, 4, 8 e 9). 

● Localização, oferta de serviços e valores praticados (entrevista 1). 

● Participação em feiras e representantes em eventos (entrevista 7). 

Quadro 8: Redução das categorias assertivas da questão “Quais as estratégias utilizadas para captar 

clientes”. 

Em relação à pergunta “Nos meses em que há mais despesas do que receitas a 

empresa recorre a alguma linha de crédito (FUNGETUR, etc)? Quais medidas são 

adotadas?”, foram obtidas as seguintes respostas: 

1 Não sabe informar. 

2 Não utiliza linha de crédito porque deixa dinheiro em caixa. 

3 Não recorrem à linha de crédito porque fazem reservas para quitar futuras despesas. 

4 Não recorrem a linha de crédito porque fazem reservas na alta temporada. 

5 Não recorrem a linha de crédito pois fazem reservas na alta temporada. 

6 
Não recorre à linha de crédito, pois sua estrutura é pequena. Utiliza o cartão de 
crédito. 

7 Recorrem às reservas do hotel. 

8 Não, utiliza o que tem disponível. 

9 
Poupa uma parte do lucro nos meses com mais ocupação no hotel para cobrir 
despesas em baixa temporada. 

10 Não precisaram recorrer à linha de crédito porque os lucros superam as despesas. 

Quadro 9: Asserções articuladas no discurso para a questão “Nos meses em que há mais despesas 

do que receitas a empresa recorre a alguma linha de crédito (FUNGETUR, etc)? Quais medidas são 

adotadas?”. 

Categorias assertivas: 

● Não sabe informar (entrevista 1). 

● Não recorre à linha de crédito (entrevistas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). 

● Poupam dinheiro nas épocas com maior taxa de ocupação (entrevistas 3, 4, 5 e 9). 

● Utiliza o dinheiro disponível (entrevistas 7 e 8). 

● Lucros superam despesas (entrevista 10). 

Quadro 10: Redução das categorias assertivas da questão “Nos meses em que há mais despesas do 

que receitas a empresa recorre a alguma linha de crédito (FUNGETUR, etc)? Quais medidas são 

adotadas?”. 

Após análise das informações fornecidas pelos entrevistados, referente à pergunta 

“No que a transformação do município de Brotas em Estância Turística pode 

colaborar com o turismo e, em especial, com o setor de hospedagem?” é possível 

compor o seguinte quadro de respostas: 
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1 
Brotas vai atrair mais visitantes e o fluxo de pessoas será maior. O setor de hospedagem 
vai ganhar e consequentemente irá investir em melhorias para atender a demanda. 

2 
A verba que será recebida beneficiará a cidade e poderá auxiliar numa maior divulgação 
que, consequentemente atrairá mais visitantes, e contribuirá para o setor de 
hospedagem. 

3 
Com a verba, a infraestrutura da cidade irá melhorar e com isso, o setor de  
hospedagem será beneficiado pelo aumento de visitantes. 

4 
Será ótimo, porque irá ajudar a cidade e vários setores ligados ao turismo, pois as 
pessoas procuram visitar Estâncias Turísticas. 

5 
Pode ser bom para o turismo, mas não para a cidade, pois o turismo não consegue 
manter uma cidade inteira. 

6 
Melhorando a infraestrutura e legislação, a cidade poderá contribuir para a melhora na 
taxa de visitação. 

7 
Tem tudo para contribuir com o desenvolvimento da cidade que irá beneficiar não só o 
turismo, mas também a população. 

8 
É bom, porque terão obrigação de preservar a natureza, visto sem ela Brotas não seria 
nada, e quem está na cidade busca a natureza, logo, os meios de hospedagem ganham. 

9 
Tem muito a ganhar, pois será mais divulgada e passará a constar no catálogo da 
Embratur, desta forma irá aumentar o número de visitantes ao atrair pessoas do Brasil 
inteiro. 

10 
Uma parte da verba será desviada e a outra utilizada em prol da infraestrutura da cidade 
que irá atrair mais visitante contribuindo com o setor de hospedagem. 

Quadro 11: Asserções articuladas no discurso para a questão “No que a transformação do município 

de Brotas em Estância Turística pode colaborar com o turismo e, em especial, com o setor de 

hospedagem?”. 

Categorias assertivas 

● Irá atrair mais visitantes (entrevistas 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10). 

● Aumentarão os investimentos na cidade (entrevistas 2, 3, 6, 7 e10). 

● Irá melhorar na divulgação do destino (entrevistas 2, 4 e 9). 

● Irá ajudar outros setores ligados ao turismo (entrevista 4). 

● Será bom para o setor de turismo, mas não para toda a cidade (entrevista 5). 

● Irá aumentar a preservação da natureza (entrevista 8). 

Quadro 12: Redução das categorias assertivas da questão “No que a transformação do município de 

Brotas em Estância Turística pode colaborar com o turismo e, em especial, com o setor de 

hospedagem?”. 

Considerações finais 

O presente artigo buscou analisar a oferta de meios de hospedagem do município 

de Brotas (SP) e, após analisar a bibliografia consultada, as entrevistas realizadas e 

a observação direta com base em alguns requisitos exigidos pelo SBClass, foi 

possível verificar que os meios de hospedagem oferecem, em média, um nível 

razoável de conforto aos hóspedes em relação à infraestrutura e serviços 
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disponíveis, porém devem estar atentos a certas comodidades e facilidades que se 

tornaram fatores determinantes para a escolha dos clientes sobre onde se hospedar, 

como, por exemplo, o pagamento por cartão de crédito e a conexão à internet.  

As parcerias comerciais e as associações existentes entre os meios de hospedagem 

e demais empresas ligadas ao turismo apresentam uma vantagem para os gestores 

da cidade, pois contribui com a divulgação do estabelecimento e pode auxiliar no 

aumento da taxa de ocupação. 

O que chama a atenção na questão administrativa é o baixo investimento no 

elemento humano, pois em quase todos os meios de hospedagem entrevistados não 

é oferecido treinamento para os colaboradores. Tendo em vista a natureza do setor 

de hospedagem, onde o bom atendimento é fundamental, fica explícita a importância 

da participação do setor público e privado a fim de promover e incentivar a 

população brotense a participar de cursos profissionalizantes, uma vez que 80% dos 

entrevistados não consideram a mão de obra da cidade qualificada para o setor de 

hospedagem e, para um município que possui uma forte atividade turística, este 

número não deveria ser tão alto. 

O setor público, por sua vez, com o título de Estância Turística que a cidade está 

prestes a receber, poderá investir em melhorias na infraestrutura da cidade, na 

ampla divulgação do destino e na qualificação da mão de obra brotense. Com o 

título, a associação da cidade (ABROTUR), por atuar em parceria com o poder 

público, também poderá contar com o auxílio financeiro para colocar em prática 

projetos que aprimorem os serviços na cidade, incluindo o setor de hospedagem. 

Por fim, foi possível concluir que a hotelaria da cidade, por não pertencer a nenhuma 

rede de meios de hospedagem, oferece seus serviços de forma não padronizada, o 

que pode caracterizar um ambiente familiar para seus hóspedes. Contudo, com a 

visibilidade que o título de Estância Turística poderá trazer, os gestores devem se 

atentar às novas exigências do mercado, melhorando a infraestrutura e serviços 

oferecidos, e tomando ciência da importância do treinamento para os colaboradores 

a fim de alcançar maior excelência na prestação de serviços. 
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APÊNDICE A Questionário aplicado aos meios de hospedagem de Brotas (SP). 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista com Secretaria de Turismo de Brotas (SP) 

1. Existem documentos que referenciam o planejamento turístico de Brotas (ex: 

Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico). Se sim, quais são as diretrizes, 

programas e ações desenvolvidas e/ou prioritárias? Se não, qual o motivo? 

2. Quais ações de marketing e promoção são realizadas para a captação de 

visitantes ao município? 

3. São realizadas pesquisa de demanda periodicamente? Se sim, qual a 

metodologia e/ou principais informações levantadas? Se não, qual o motivo? 

4. Quais são os principais destinos concorrentes de Brotas? Por quê? 

5. Quais são os principais pontos positivos/oportunidades e pontos 

negativos/ameaças em relação aos meios de hospedagem do município?  

6. Como pretendem investir os recursos provenientes do Projeto de Lei que 

transforma Brotas em Estância Turística?  

7. Quais são os principais desafios e perspectivas para o desenvolvimento 

turístico de Brotas? 

 

APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com ABROTUR (Associação das 

Empresas de Turismo de Brotas). 

1. Qual é o papel da Abrotur?  

2. No site da Associação está escrito “existe informalmente desde 2004”. Hoje a 

associação está atuando formalmente?  

3. Quais são as estratégias e ações usadas para o alcance dos objetivos da 

entidade? 

4. Quais são os principais desafios e perspectivas para o desenvolvimento 

turístico de Brotas? 
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ANEXO A - Classificação dos meios de hospedagem segundo o SBClass: 

Hotel: Empreendimento que oferece serviço de recepção e alojamento temporário 

(alimentação inclusa ou não) de uso particular do hóspede em acomodação 

individual por meio de cobrança de diária.  

Hotel Fazenda: situado em meio rural, possui exploração agropecuária e oferece 

vivência e entretenimento no campo. 

Hotel Histórico: estabelecimento acomodado em edificação conservada na sua 

forma original ou restaurada, ou que tenha sido cenário de fatos histórico-culturais 

com sua importância reconhecida.  

Resort: além da acomodação, oferece serviços de lazer e entretenimento, estética, 

recreação, atividades físicas e convívio com a natureza no empreendimento. 

Flat ou Apart-hotel: unidades habitacionais que oferecem dormitório, banheiro, sala e 

cozinha equipada com serviço de recepção, limpeza e arrumação. 

Cama e Café: hospedagem e café da manhã em residências familiares com serviço 

de limpeza.  

Pousadas: estabelecimentos com características semelhantes às de um hotel, 

porém com um tamanho menor e instalações mais simples. Oferecem serviços de 

recepção, alimentação e alojamento temporário.  

De acordo com o Ministério do Turismo o setor de hospedagem ainda conta com: 

Hostels: alojamentos de baixo custo, partilhados geralmente para jovens de idades 

específicas. Além da acomodação, também pode oferecer serviços de recreação e 

refeições.  

Campings: empreendimentos comerciais para locação de espaços instalações e 

serviços voltados à instalação de barracas ou estacionamentos para trailers e motor 

homes.  
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ANEXO B - Atividades oferecidas no município de Brotas: 

Atividades de técnicas verticais:  

Arvorismo: percurso acrobático aéreo entre árvores utilizando equipamentos de 

técnicas verticais. 

Cachoeirismo: Prática de rapel em cachoeira. Há a possibilidade de descer a 

cachoeira em rapel mais de uma vez. 

Canionismo: Exploração de cânions encachoeirados utilizando diversas técnicas, 

dentre elas o rapel. Natação, flutuação, marcha aquática, tobogã, saltos. 

Escalada: Esporte praticado para ascensão de paredes rochosas ou artificiais 

(escalada indoor). 

Rapel: Técnica de descida vertical, usada pelos praticantes de canionismo, 

espeleologia e escalada, que consiste em descer desníveis predominantemente 

verticais, utilizando equipamentos de técnicas verticais. 

Tirolesa: Prática que consiste em fazer a travessia de um lado a outro sobre: vales, 

encostas, cânions, rios, cachoeiras e lagos, utilizando técnicas verticais. 

Pêndulo: Atividade vertical que consiste num balanço de corda pendulando sobre a 

coluna d´água de 30m da Cachoeira Cassorova. 

Slack Line: Travessia em fita sobre vales. Utilizando equipamentos de escalada. 

Atividades Aquáticas:  

Rafting: Prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando bote 

inflável e equipamentos de segurança. Em Brotas é feito no Rio Jacaré Pepira 

variando entre classe II e IV. Há também o rafting noturno, realizado em noites de 

lua cheia. 

Bóia-Cross: Prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando 

uma bóia especial em formato redondo com alças de segurança e equipamentos de 

segurança. 

Banho de cachoeira: Caminhada por trilha até a cachoeira para contemplar e nadar. 
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KR9: Prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, usando 

“caiaques” infláveis e equipamentos de segurança. 

Mini Rafting/Floating: Prática de descida em rios com quedas d'água e corredeiras, 

usando bote inflável e equipamentos de segurança. Praticado no trecho básico do 

Rio Jacaré Pepira com corredeiras classe I e II. Indicado para crianças pequenas e 

Melhor Idade. 

Pesca: Prática mais comum no bairro de “São Sebastião da Serra”, onde se localiza 

a “Represa do Rio Jacaré” permitida a pesca em barco. Obs: local aberto ao público. 

Circuito Cable: wakeboard, kneeboard, skiboat são praticados em um circuito com 

150 metros de extensão e 300m no total. As pranchas e a boia são puxadas por 

cabo motorizado, comandado por profissionais que aceleram e desaceleram de 

acordo com o conhecimento do participante. Brotas é o terceiro destino do Brasil a 

receber um circuito cable. 

Atividades em terra:  

Caminhadas: Prática de passeios individuais e coletivos feitos a pé por trilhas e 

caminhos que cruzam ambientes naturais. 

Cavalgadas: Prática passeios equestres, individuais ou coletivos, percorrendo 

trilhas, caminhos e pequenas estradas que cruzam ambientes naturais. 

Mountain Bike: Prática de passeios de bicicletas adaptadas para percorrer terrenos 

acidentados de terra como trilhas, caminhos e pequenas estradas. 

Quadriciclo: Passeio em motos com 4X4 para uma ou duas pessoas, passando por 

estradas e trilhas, contemplando as paisagens da região podendo ter travessia de 

rios e acessando ou não atrativos naturais. 

Birdwatching: Atividade de observação de aves no seu meio natural, atividade 

turística resultante da vertente contemplativa do ecoturismo. 

Fora de estrada: passeios feitos em veículos 4x4 em estradas de terra. 

 


