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RESUMO 

 

O presente trabalho discute o processo recente da urbanização brasileira e as suas 
relações com as políticas públicas, associadas à expansão do turismo de negócios 
na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) – SP. Em 
específico, investiga-se a ampliação do parque hoteleiro no município de São José 
dos Campos – SP, a partir do início do século XX. A intensificação da urbanização 
no Brasil constitui-se um fenômeno socioeconômico importante, após 1950. As suas 
características são a manifestação de diferentes processos, muitas vezes com o 
incentivo de políticas públicas nacionais como, por exemplo, o Plano Nacional de 
Desenvolvimento (I e II PND), e regionais, como o Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP). Dentro dessa temática, buscou-se 
desenvolver uma abordagem que permitisse analisar e compreender a dinâmica 
socioespacial, relacionando-a a variáveis políticas, culturais, econômicas e físico-
territoriais. Ressalta-se a discussão sobre a relação entre as políticas públicas 
nacionais, regionais e municipais, uma apresentação de dados estatísticos, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do número de 
estabelecimentos de hospedagem e unidades habitacionais, segundo as principais 
capitais do território brasileiro e municípios que compõem a RMVPLN. A metodologia 
adotada para analisar a proposta do presente trabalho caracteriza-se como sendo 
exploratória, de abordagem qualitativa e de revisão bibliográfica, desenvolvida a 
partir de dados multifontes e multi bibliográficos, que permitiram averiguar as 
relações entre a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento da indústria 
do turismo de negócios no município de São José dos Campos. Como resultado, 
constatou-se que a concentração hoteleira em algumas regiões no Brasil, como 
respectivamente apresentados, foi o impulso da modernização de cidades e regiões, 
que passaram a gerar uma maior fonte de receita, fomentando empregos e 
oportunidades de desenvolvimento, crescimento local e produção social do seu 
espaço urbano. 
 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Desenvolvimento Regional. Hotelaria. São José 

dos Campos. 

 



URBAN SPACE AND HOSPITALITY IN SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: A CASE 

STUDY ABOUT NOVOTEL 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation discusses the recent process of Brazilian urbanization and its 
relations with public policies, associated with the expansion of business tourism at 
Region of Vale do Paraíba and Litoral Norte. Specifically investigating the expansion 
of the hotel park in the municipality of São José dos Campos, from the beginning of 
the 20th century. The intensification of urbanization in Brazil is a phenomenon after 
1950. Its characteristics are manifested in many ways, often with the encouragement 
of national public policies such as the National Development Plan (I and IIDP), and 
regional, such as the Vale do Paraíba Integrated Development Consortium 
(CODIVAP). Within this theme, we intend to understand how the Brazilian 
urbanization, connected to these developmental public policies favored the 
expansion of the local hotel space. It is intended to develop an approach that allows 
analyzing and understanding the socio-spatial dynamics, relating it to political, 
cultural, economic and physical-territorial variables, according to the Brazilian 
Institute of Geography and Statistics (IBGE), the number of accommodation 
establishments and the number of housing units, according to the Brazilian Institute 
of Geography and Statistics (IBGE) the main capitals of the Brazilian territory and 
cities that make up the RMVPLN. The methodology used to analyze the questions of 
the present study is characterized as being exploratory, with a qualitative approach 
and a bibliographic review, that is, it was developed from multifonts and multi 
bibliographic data, which allowed to ascertain the relations between the elaboration 
of public policies and the development of the business tourism industry in the city of 
São José dos Campos. As a result, it was found that the concentration of hotels in 
some regions in Brazil, as presented respectively, was the impetus for the 
modernization of cities and regions, which started to generate a larger source of 
revenue, fostering jobs and opportunities for development, local growth and social 
production of its urban space. 
  

Keywords: Public Policies. Regional development. Hospitality. São José dos 

Campos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Para compreendermos o processo de urbanização brasileira é preciso que 

olhemos para o passado, para o processo de estruturação das cidades brasileiras, 

considerando que sua urbanização pode ser explicada ao longo da sua história. 

 De acordo com Maricato (2001), o Brasil, no período colonial, apresentava 

cidades consideradas de grande porte, porém, pode-se notar que foi a partir do 

século XIX que, de fato, o processo de urbanização brasileira se consolida. Alguns 

fatores contribuíram para essa consolidação, dentre eles: as mudanças na política 

econômica, a libertação dos escravos e a proclamação da república, ocorridas no 

final do século XIX. O século XIX, representou um momento de grandes 

transformações na estrutura política, econômica e social, com reflexos no mundo, 

em função da Revolução Industrial que transformava o sistema capitalista e seu 

locus de produção, as cidades. Segundo Maricato (2001), a forma como se 

processaram a abolição e a república no Brasil, no século XIX, esbouçou o caminho 

que as cidades brasileiras trilhariam nas primeiras décadas do século XX.  

  Nota-se que, a partir de meados do século XX, intensifica-se o processo de 

urbanização no Brasil. O sistema urbano, segundo Santos (2008), é transformado 

pela presença de indústrias agrícolas não urbanas, sendo em sua grande maioria 

firmas hegemônicas, atribuídas não somente de capacidade de adaptação à 

conjuntura nacional, como também da capacidade de transformação do suporte, 

pois tem a força da mudança tecnológica e também de transformação institucional. 

Parte dessa força, devido a sua grande influência junto ao Estado, interfere nas 

regras econômicas e sociais. 

  A partir do crescimento e da aquisição desse novo conteúdo e nova dinâmica, 

que envolvem o processo de urbanização brasileira, foram criadas políticas 

desenvolvimentistas no País com o objetivo de conceber condições de expansão 

urbana que fossem favoráveis a novos investimentos, em especial aqueles ligados à 

infraestrutura, que facilitariam o investimento da atividade privada (TINBERGEN, 

1969). Um dos investimentos incentivados pela política brasileira se deu em direção 

a dois grandes eixos: O primeiro associado ao crescimento da indústria do turismo 

de negócio e, o segundo, à expansão de um parque hoteleiro, ainda incipiente no 

Brasil, na década de 1960. Para ALBAN (2006, p. 302, apud PROSÉRPIO, 2007), 
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Seguindo a estratégia de política econômica vigente - segundo a qual o 
setor público incentivava a implantação de novos segmentos da matriz 
industrial ainda não instalados no país - também ao setor de turismo e 
hospedagem eram oferecidos, através da Embratur, incentivos à entrada de 
novos capitais [...], determinando a expansão das redes hoteleiras locais e a 
entrada, por primeira vez, de grandes redes internacionais, atraídas pelos 
incentivos, pelo aumento da concorrência no plano internacional e pelas 
perspectivas de crescimento do turismo interno. 

 

  Segundo Brasil (2016), o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) 

representou um marco na história da administração pública, pois conseguiu a 

concessão de incentivos financeiros, a isenção e diminuição de impostos para os 

segmentos, principalmente para o setor hoteleiro que, à época, era deficitário 

qualitativa e quantitativamente.  

 Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), que 

se estruturou como polo tecnológico após a década de 1970, as políticas nacionais 

foram reforçadas por políticas regionais, que mudaram o perfil desse segmento na 

Região. Nesse sentido, essa dissertação teve como objetivo examinar o processo 

recente da urbanização brasileira e as suas relações com as políticas públicas, 

associadas à expansão do turismo de negócios na Região, em específico 

investigando a relação entre espaço urbano e hotelaria e transformações sócio-

espaciais transcorridas a partir da década de 1970, na cidade de São José dos 

Campos. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

  Considerando o exposto, essa pesquisa teve como objetivo analisar a relação 

entre o processo recente da urbanização brasileira, as políticas públicas e a 

expansão do parque hoteleiro, a partir do I e II PND, tendo como foco o turismo de 

negócios, especificamente o setor hoteleiro do município de São José dos Campos – 

SP, detalhando as análises da instalação da primeira cadeia de hotéis internacionais 

no ano de 1977. 

 

 



20 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreender a relação entre espaço urbano, políticas públicas e hotelaria no 

Brasil; 

 Analisar de que forma o estado produz propostas de proposição de políticas 

públicas, observando setores da economia e da sociedade que favorecem a 

estruturação da indústria hoteleira no Brasil; 

 Relacionar o incentivo de políticas públicas, por meio do I e II PND, que 

estimularam o investimento do capital privado para o surgimento do primeiro 

hotel de rede internacional no município de São José dos Campos – SP; 

 Analisar a criação do parque hoteleiro, em especial a criação da rede 

AccorHotels e seu impacto no espaço urbano de São José dos Campos – SP. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

  É significativa a importância das políticas públicas no Brasil, em especial 

aquelas que são discutidas no presente trabalho, o I e o II PND, pois elas abriram 

portas fundamentais para que o País iniciasse uma mudança em investimentos, 

como, por exemplo, amplificar a base do sistema industrial e aumentar o grau de 

inserção da economia no sistema de divisão internacional do trabalho, assim como 

as políticas regionais, como o CODIVAP, que a partir da sua criação favoreceram a 

aproximação político – administrativa dos municípios, que compunham a Região do 

Cone Leste Paulista, em busca de investimentos para a região.  

  O município de São José dos Campos, nas últimas décadas expandiu a sua 

capacidade hoteleira, sendo que parte desta expansão foi consequência da sua 

estratégica localização às margens da Rodovia Presidente Dutra, um dos principais 

eixos econômicos do Brasil, que liga as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

bem como pela concentração de empresas e indústrias que fomentam na cidade 

uma capacidade para atração de novos investimentos e novos negócios.  

  Nesta perspectiva, se faz necessário compreender como uma rede 

internacional francesa, instalada desde 1977 na cidade, e que, atualmente, possui 

quatro hotéis na cidade de São José dos Campos e mais quatro hotéis na RMVPLN, 
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organizaram a sua distribuição socioespacial, analisando em específico, a unidade 

Novotel São José dos Campos e, por meio desse estabelecimento, entender a sua 

relação com o espaço urbano e seu arranjo socioespacial. 

 

 

1.4 MÉTODO 

 

1.4.1 Tipo de Pesquisa 

 

 A opção pelo tipo de pesquisa que foi utilizado no presente trabalho está 

diretamente ligado aos objetivos estabelecidos para a realização da pesquisa.  

 Segundo Richardson (2007), o ponto de início de qualquer pesquisa científica 

é a sua meta ou objetivo. Posteriormente, pode-se desenvolver um modelo 

processual que deverá ser estudado ou então do fenômeno que será manipulado. 

Na sequência, a coleta de informações para que depois se possa comparar os 

dados e modelos em um processo de avaliação. Sendo assim, o presente estudo 

buscou uma abordagem qualitativa e de revisão bibliográfica, ou seja, essa pesquisa 

foi desenvolvida a partir de dados multifontes e multi bibliográficos, que permitiram 

averiguar as relações entre a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento 

da indústria do turismo de negócios na cidade de São José dos Campos – SP. 

 A decisão pela análise qualitativa de pesquisa deve-se, particularmente, à 

possibilidade de obter informações sobre o modo de sentir, agir e pensar de 

determinadas pessoas ou de grupos sociais de maneira diferenciada (BARRETO; 

HONORATO, 1998). 

  O presente trabalho também se utilizou de Geoprocessamento, 

especificamente para a realização de mapeamentos dos hotéis existentes na 

RMVPLN e na cidade de São José dos Campos, compreendendo, nesse sentido, de 

que forma a sua distribuição urbana espacial ocorreu ao longo dos séculos XX e 

XXI. 
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1.4.2 Levantamento de Dados 

 

  Essa pesquisa foi realizada por meio de dados secundários, sobre número de 

estabelecimentos hoteleiros distribuídos por capitais do País; assim como 

disponíveis para os 39 municípios que compõem a RMVPLN, disponíveis no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INSTITUTO..., 2010). Também foram 

utilizados dados da RAIS, sobre estabelecimentos do setor de serviços, em 

particular hotéis, existentes no País. 

  Por meio da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A 

(EMPLASA), foi obtido um mapeamento dos estabelecimentos de hotéis existentes 

na RMVPLN. Neste sentido, foram levantadas informações sobre os hotéis 

existentes na cidade de São José dos Campos, entre 1900 e 2017. Esses dados 

foram tabulados e propiciaram a obtenção de um mapeamento dos 

estabelecimentos de hotelaria, existentes na cidade, ao longo desse período.  

Para compreender a fundação do hotel Novotel, da Rede AccorHotels, ainda 

em 1977, teve-se acesso aos arquivos fotográficos de inauguração do hotel, entre 

outras informações fornecidas pela rede. Para o presente estudo, também se optou 

por realizar entrevista com dois funcionários que atuam no hotel e que compõem a 

população de profissionais contratados sob o regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). O grupo analisado neste estudo de caso foi composto de dois 

profissionais (entre gerente e chefia), do sexo masculino e feminino, com idades 

entre 25 e 55 anos de idade, respectivamente, que residem no município de São 

José dos Campos. A realização dessa entrevista foi aprovada pelo Comitê de Ética, 

da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), por meio do processo nº 2.202.877 

(anexo I e apêndice I e II). 
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2 REVISÃO CONCEITUAL 

 

2.1 Espaço Urbano e Regional 

  

  É possível que a noção de espaço tenha sido observada e percebida pelos 

seres humanos antes da noção de tempo. Línguas antigas que nos deixaram 

registros como as dos sumérios, os egípcios e outros idiomas antigos, tendem a 

espacializar o tempo (CARDOSO, 1998).  

Ainda de acordo com Cardoso (1998), a orientação espacial expandiu-se 

acompanhando o desenvolvimento do órgão que fornece informações sobre as 

relações espaciais, o olho. Entretanto, a elaboração dessas informações pressupõe 

um modelo específico da realidade, que pode variar de espécie para espécie. 

 Nas análises de Santos (2014), quando analisamos um dado espaço, se nós 

cogitarmos apenas dos seus elementos, da sua natureza ou das possíveis classes 

desses elementos, possivelmente não ultrapassaremos o domínio da abstração. É 

somente a conexão que existe entre as coisas que nos permite realmente conhece-

las e defini-las. Fatos isolados são irrealidades e o que lhes dá concretude é 

justamente a relação que mantêm entre si. 

  Para Bagu (1973), o espaço pode ser considerado o tempo organizado como 

raio de operações. Os diversos fundamentos que agem nos ciclos sociais precisam 

da distância fisicamente mensurável para funcionar. Sendo assim, o espaço social 

torna-se uma realidade relacional que ocupa um espaço no qual é possível medir, e 

delimitar a agregação funcional da realidade social. 

 De acordo com Lefebvre (2006), a produção do espaço conquista um caráter 

de globalidade, uma superestrutura, um verdadeiro conjunto de relações que 

intervêm na própria produção, propriedade que os outros produtos não têm, numa 

acepção ordinária e trivial, apesar de o espaço ser produzido e negociado como 

mercadoria, coisa e objeto. Para o autor, a forma capitalista de produção dispõe 

relações de todo tipo sobre o terreno, o qual reage sobre elas, sem que haja 

correspondência exata, seguidamente definida, entre as relações sociais e 

espaciais.  

  Nos estudos de Santos (1993), podemos observar que o espaço, segundo o 

autor, deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade 

que lhe dá vida. Todavia, considerá-lo assim é uma regra de método cuja prática 
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exige que se encontre, paralelamente, por meio da análise, a possibilidade de dividi-

lo em partes. Sua divisão em partes deve ser operada segundo uma variedade de 

critérios — os elementos do espaço. Esses elementos poderiam ser classificados 

como: os homens, as firmas, as instituições, o chamado meio ecológico e as 

infraestruturas. 

 Ainda, de acordo com Santos (2014), os homens são elementos do espaço, 

podendo ser compreendidos na qualidade de fornecedores de trabalho, seja na de 

candidatos a isso, tratando-se de jovens, de desempregados ou de não 

empregados. A realidade é que tanto os mais jovens quanto os ocasionalmente sem 

emprego ou mesmo aqueles já aposentados, não participam mais diretamente da 

produção, porém o simples fato de estarem presentes no lugar tem como 

consequência a demanda de um certo tipo de trabalho. Sendo assim, esses diversos 

tipos de trabalho e de demandas tornam-se base para uma classificação do 

elemento homem na caracterização de um dado espaço. 

 A busca de cada sujeito como membro da sociedade total é contraditada em 

parte pelas firmas e em parte pelas instituições. As firmas, em sua concepção 

original, têm como função a produção de bens, ideias e serviços. As instituições, por 

seu turno, são responsáveis por produzirem normas, ordens e legitimações 

(SANTOS, 2014). 

 Santos (2014), classifica o meio ecológico como um conjunto de complexos 

territoriais que formam a sustentação física do trabalho humano e, por fim, as 

infraestruturas, que são consideradas o trabalho humano materializado e 

geografizado na forma de casas, plantações e caminhos. 

  Os estudos urbanos inspirados na economia política marxista permitem 

investigar as relações entre as dinâmicas da acumulação de capital, assim como a 

produção do espaço urbano, compreendendo, desta forma, a produção social do 

espaço urbano e a reprodução espacial da sociedade como processos inter-

relacionados (MATZKIN, 2006). Destacam-se, no âmbito desta análise, a teoria do 

conflito de classes, a teoria da acumulação de capital e a teoria da produção do 

espaço. 

  A teoria do conflito de classes busca explicar o espaço urbano como um 

produto da luta de classes, investigando o conflito capital-trabalho nos diferentes 

estágios de desenvolvimento do capitalismo. Nesta teoria, o trabalho é 

compreendido como o principal fator determinante das decisões de localização do 
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capital (MATZIN, 2006). Nos estudos de Gordon (1977), o autor buscou relacionar 

diferentes formas de cidade mediante o estudo daquilo apontado por ele como a 

estrutura social da acumulação nos diferentes estágios do capitalismo. Ainda de 

acordo com o autor, o capital comercial corresponde diretamente à cidade comercial, 

à cidade corporativa, à cidade industrial, ao capital industrial, assim como ao capital 

de monopólio.  

  Corroborando com Gordon (1977), Storper e Walker (1983), apresentam a 

teoria da localização segundo o trabalho, na qual estabeleceram a luta de classes 

como um elemento central da localização do capital. Portanto, essa é associada 

diretamente à vantagem competitiva da força de trabalho em termos da sua 

qualidade, assim como de sua capacidade de ajustar à demanda. 

 Santos (2014), propõe uma análise com base no entendimento que a divisão 

do trabalho pode, também, ser vista como um processo pelo qual os recursos 

disponíveis se distribuem social e geograficamente. Desta forma, os recursos do 

mundo formam, juntos, uma totalidade. Recursos são coisas, naturais ou artificiais, 

relações compulsórias ou espontâneas, ideias, sentimentos e valores e a partir da 

distribuição desses dados que os homens vão transformando-se a si mesmos e o 

seu entorno.  

  Por conta dessa ação transformadora, sempre presente a cada momento, os 

recursos passam a ser outros, isto é, se renovam, criando outra constelação de 

dados, outra totalidade (SANTOS, 2014). 

  Para alguns teóricos da vertente marxista que reforçam a teoria da 

acumulação de capital, a ideia do espaço urbano passa a ser compreendida como 

um produto da especialização dos processos de acumulação. Observa-se, portanto, 

que o espaço urbano é parte integrante dos meios de produção e dos meios de 

trabalho. Harvey (1980), explica a produção do espaço mediante um exame 

minucioso dos modos nos quais o sistema capitalista funciona e se transforma em 

reação às suas crises, explorando o papel de acumulação de capital as possíveis 

consequências para a estrutura de classes e para a cidade. Ainda de acordo com o 

autor é imprescindível criar e inserir o conceito de uma teoria espacial.  

  Diante do exposto, Harvey (1980) pondera que a tarefa atual é elaborar uma 

teoria das relações espaciais e do desenvolvimento geográfico no capitalismo que 

possibilite explicar a evolução e as funções do Estado, do desenvolvimento 

geográfico desigual, das desigualdades inter-regionais, do imperialismo e a 
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urbanização. Para compreender a sociedade atual e a sobrevivência do modo de 

produção capitalista é inevitável atentar para as relações entre espaço e tempo. 

Assim, ele define a importância do conceito de espaço para as ciências humanas e 

sociais discutindo o ajuste espacial. 

 Nas palavras de Harvey (2005, p.118): 

 

O desenvolvimento desimpedido do capitalismo em novas regiões é uma 
necessidade absoluta para a sobrevivência do capitalismo. Essas novas 
regiões são os lugares onde o excesso de capitais superacumulados podem 
mais facilmente ser absorvidos, criando novos mercados e novas 
oportunidades de investimentos rentáveis. 

 

  Segundo Scott (1980), a compreensão dos processos urbanos só é possível a 

partir dos processos de produção que se iniciam sob as relações sociais capitalistas. 

Para o autor, o valor de uso da terra, depende, diretamente, dos efeitos agregados 

das atividades individuais, econômicas e sociais, além da intervenção direta social 

do estado, que é o responsável pelas melhorias de infraestrutura e por serviços 

públicos oferecidos à população. 

  Os autores que enfatizam a produção social do espaço favorecem, em suas 

análises, os aspectos da formação social. Eles buscam examinar as relações 

histórico-sociais que se estabeleceram entre o modo de produção capitalista e o 

Estado, aproximando-se sob uma perspectiva histórica dos distintos aspectos da luta 

de classes, do processo de acumulação de capital, da desigualdade de 

desenvolvimento, da reprodução das relações de produção e da ideologia (MATZIN, 

2006).  

  Nas análises de Lefebvre (2006), percebe-se a concepção de espaço como 

produto das relações de produção, as quais afastam as pessoas no território de 

acordo com determinados padrões. O espaço, neste sentido, é compreendido, de 

acordo com o autor, como um objeto material e um processo que envolve relações 

sociais que se recriam continuamente.  

  Para Castells (2000), o espaço é concebido como produto material de uma 

determinada formação social. Desta forma, para o autor, a produção do espaço 

depende diretamente da articulação espacial entre as estruturas econômicas, 

políticas e ideológicas dessa sociedade. O espaço urbano em si pode ser 

considerado uma unidade espacial de reprodução da força de trabalho, assim como 

outros meios de consumo coletivo que constituem a base da vida cotidiana de todos 



27 

os grupos sociais. Essa ênfase estrutura a abordagem marxista do espaço. Castells 

(2000) propõe uma análise da Escola de Chicago, que, a princípio, considerava 

inválida, mas que afirmava que sua abordagem era provida de uma ideia correta, 

pois considerava o espaço determinado pelas forças produtivas e pelas relações de 

produção que se originam delas. 

 De acordo com Gottdiener (1993), o espaço urbano pode ser compreendido 

como uma unidade espacial da reprodução da força de trabalho humano. O autor 

prossegue analisando a teoria do espaço por meio das seguintes características: 

primeiro, é uma aplicação do pensamento de Althusser (filósofo francês de origem 

Argelina que estruturou o seu modo de pensar, mediante a transformação do 

materialismo histórico numa teoria de organização social e uma explicação da 

produção do ambiente construído). Segundo, em uma tentativa de salvaguardar o 

termo urbano, definindo-o teoricamente como uma unidade espacial dentro de um 

sistema estrutural que produz o ambiente construído. 

Diante disso, descobriu-se que sua especificação da unidade urbana traz à 

tona problemas associados ao processo de consumo coletivo na sociedade moderna 

e sua crise estrutural. Esses processos de consumo coletivo se referem ao suporte 

dado pelo Estado a certos bens públicos que Castells (2000), considerava 

essenciais para a reprodução da força de trabalho. Desse modo, ele se envolve com 

a organização dos meios de consumo coletivo, que estabelecem a base da vida 

cotidiana dos grupos sociais, ou seja, saúde, educação, habitação, comércio, 

transporte, cultura e outros (LUSTOZA, 2012). 

  Para Santos e Silveira (2001), o entendimento dos agentes sociais que 

produzem e consomem o espaço urbano, pode ser observado à medida que o 

território brasileiro se torna fluido, e suas atividades econômicas se associam e uma 

cooperação entre as empresas se impõe, produzindo assim topologias de empresas 

de geometria variável, que cobrem vastas porções do território, ligando pontos 

distantes sob uma mesma lógica particularista.  

Segundo Silva (2015), atualmente, é impossível debater a sociedade, por 

exemplo, sem mencionar a importância da organização territorial, na produção de 

novas infraestruturas técnicas, nas relações de trabalho, política, negócios e 

telecomunicações.  

  Desta forma, o processo de urbanização do país explica, em muito, a lógica 

de distribuição das atividades econômicas. Vejamos o exemplo do dinheiro. De 
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acordo com Santos (2014), sabemos que a finança é um grande denominador 

comum, em um mundo em que bancos, tornados globais, integram e unificam a 

mais-valia, a partir de suas mais diversas manifestações, e independentemente do 

seu nível. Os mais diferentes tipos de lucros e de perdas são processados pelo 

sistema financeiro. Cabe-lhes, portanto, recolher, classificar e qualificar tudo o que é 

financeiro, de acordo com a sua própria interpretação da lei do valor, e afinal, por 

meio de reinversões, relocalizar o produto a seu desejo. Santos (2014), pondera 

sobre a representatividade dos bancos, como um fator geográfico a ser analisado, 

quando se observa à sua intervenção sobre a divisão do trabalho no espaço intra-

urbano. 

 Considerando o exposto acima, observa-se, portanto, que a produção do 

espaço urbano está diretamente associada ao jogo de interesses proveniente dos 

seus agentes e parceiros, resultado muitas vezes das relações simbólicas e 

contraditórias do capitalismo em suas múltiplas peculiaridades. O espaço urbano é, 

desse modo, artificial, dependente das articulações econômicas, políticas e 

ideológicas, frequentemente manipulado numa teia de ações sociais, onde as 

relações entre os atores envolvidos nem sempre resultarão na aplicabilidade das 

soluções que visem os anseios da maioria. 

 

 

2.1.1 Peculiaridades do Espaço Intra-Urbano 

 

  Para compreender o espaço urbano é importante analisar e estudar a cidade, 

a forma urbana e o seu crescimento como subsídios às diferentes políticas de 

planejamento. 

 De acordo com Carlos, Souza e Sposito (2011), o entendimento do espaço, 

seja ele da rede urbana ou do intraurbano, não é somente resultado da negligência 

do estado, mas sim, da consequência da ação de agentes concretos, históricos, 

providos de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadoras de 

contradições e geradores de conflitos, podendo ser entre eles mesmos ou com 

outros segmentos da sociedade.  

  Segundo Villaça (1998), o espaço intra-urbano seria o estudo do arranjo 

intenso dos espaços urbanos. Para o autor, o estudo das formas é, 

inquestionavelmente, o estudo do espaço urbano, sendo atributos do espaço como 
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um todo. Todavia, para esclarecer as diferentes formas urbanas, como os bairros, a 

verticalização, as direções de crescimento e a forma da mancha urbana e vazios 

urbanos, é substancial ponderar as relações de determinado ponto, ou conjunto de 

pontos, com todos os demais pontos do espaço urbano. 

 Nas palavras de Villaça (1998 p.18), 

 

A expressão espaço urbano, bem como “estrutura urbana”, “estruturação 
urbana”, “reestruturação urbana” e outras congêneres, só pode ser referir ao 
intra-urbano. Tal expressão deveria ser, pois, desnecessária, em face de 
sua redundância. Porém, espaço urbano – e todas aquelas afins – está hoje 
de tal forma comprometida com o componente urbano do espaço regional 
que houve necessidade de criar outra expressão para designar o espaço 
urbano; daí o surgimento e uso de intra-urbano. 

 

 O espaço pode ser compreendido como um conjunto indissociável, solidário e 

contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não sendo considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. No início era a 

natureza selvagem, constituída por objetos naturais, que no decorrer de sua história 

vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, 

depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como 

uma máquina. Devido à presença de objetos técnicos como fábricas, hidrelétricas, 

portos, estradas de ferro e cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos, que 

lhe dão um conteúdo extremamente técnico (SANTOS, 2014). 

  Os agentes sociais responsáveis pela produção do espaço, estão inseridos na 

temporalidade e na espacialidade de cada formação socioespacial capitalista. Neste 

sentido, refletem dessa forma necessidades e possibilidades sociais, criadas por 

processos e mecanismos que muitos deles criaram. São os agentes, portanto, que 

materializam os processos sociais na forma de ambiente construído, seja a de rede 

urbana, seja o espaço intraurbano (CARLOS; SOUZA; SPOSITO, 2011). 

  Segundo Villaça (1998), os produtos específicos resultantes da produção do 

espaço intra-urbano não são necessariamente os objetos urbanos em si, como, por 

exemplo, as praças, ruas ou edifícios, mas sim as suas localizações. A produção dos 

objetos urbanos apenas pode ser compreendida e explicada se forem consideradas 

a partir de sua localização. A localização propriamente dita também pode ser 

considerada um produto do trabalho e é ela que especifica o espaço intra-urbano, 

uma vez que, está diretamente associada ao todo, pois refere-se às relações entre 

um determinado ponto do território urbano e todos os demais. 
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  Corroborando com a visão de Villaça (1998), Santos (2014), apresenta a 

noção de totalidade como um elemento fundamental para o conhecimento e a 

análise da realidade. Segundo o autor, todas as coisas existentes no universo 

formam uma unidade. Portanto, cada coisa nada mais é que parte da unidade, do 

todo. As partes que compõem a totalidade não são suficientemente capaz de 

explica-las. Ao contrário, explica o autor, pois é a totalidade que explica as partes. 

  Quando a sociedade se renova, o conjunto de suas funções muda em 

qualidade e quantidade. Essas funções acontecem onde as condições de 

instalações se apresentam como melhores. Todavia, essas áreas geográficas de 

realização concreta da totalidade social têm papel exclusivamente funcional, 

enquanto as mudanças são globais e estruturais e abrangem a sociedade como um 

todo, ou seja, o mundo, ou a formação socioeconômica. A totalidade, portanto, é a 

realidade em sua integridade (SANTOS, 2014). 

 As diversas teorias existentes sobre as consequências sociais e 

comportamentais do crescimento urbano, podem ser observadas a partir de suas 

origens nos escritos sociológicos, que observavam a vida rural e urbana no século 

XIX. No progresso do entendimento da mudança de sociedade, os analistas sociais 

supunham que a metrópole industrial marcava um divisor cultural fundamental 

(CLARK, 1982). 

 Segundo Clark (1982), a cidade representou uma nova escala e qualidade de 

organização socioeconômica espacial, que se constituía basicamente em um 

afastamento inerente e inevitável daquela organização estabelecida nas áreas mais 

rurais. Considerações iniciais da vida urbana foram, então, assentadas em termos 

das chamadas teorias de contrate. A despeito das grandes diferenças de 

terminologia, reconheceu-se, portanto, diferentes tipos de sociedade. Aquela 

inserida em um espaço urbano tradicional rural e a moderna urbana, cada uma 

caracterizada por uma ordem comportamental e social diferentes. 

 Na medida que a densidade da população aumenta, há uma especialização 

espacial. Clark (1982), conclui que a competição pelo espaço se torna tão grande 

que cada área na cidade tende a ser destinada aos usos que resultam em maiores 

retornos econômicos. Para o autor, o lugar de trabalho fica separado do lugar de 

residência, e o lugar e natureza do trabalho, renda, hábito, gosto, preferência e 

preconceito se combinam para produzir diversos mundos sociais na cidade.  
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 Portanto, tanto para o exercício súbito do trabalho, como para a reprodução 

da força humana de trabalho, a localização urbana torna-se determinante para dois 

atributos. O primeiro, uma rede de infraestrutura, que compreenda: vias, redes de 

água, esgotos, pavimentação, etc, e o segundo, possibilidades de transporte de 

produtos de um ponto ao outro, de deslocamento de pessoas e de comunicação. 

Dentre essas possibilidades, o deslocamento do indivíduo (para os locais de 

trabalho, serviços, compras e lazer) orientará a estruturação do espaço intra-urbano, 

sendo que entre os deslocamentos de matérias e os do indivíduo, predominará o 

último (VILLAÇA, 1998). 

  De acordo com Villaça (1998), as condições de deslocamento do ser humano, 

relacionadas a um ponto do território urbano, predominarão, sobre a disponibilidade 

de infraestruturas desse mesmo ponto. No pior dos cenários, ainda segundo Villaça 

(1998), mesmo na ausência de infraestrutura, uma terra nunca poderá ser 

considerada urbana, senão for acessível – por meio do deslocamento diário de 

pessoas a um contexto urbano e a um conjunto de atividades urbanas. 

 Analisando as peculiaridades do espaço intra-urbano, essa pesquisa assume, 

portanto, ao longo da discussão instituída, que os processos sociais e as suas 

múltiplas formas sempre serão mediadas por forças que atuam por meio de seus 

agentes modeladores, dos quais são: o estado, seus promotores imobiliários e 

grandes proprietários. Dessa forma, compreender o espaço intraurbano é antes de 

mais nada, compreender o estudo das cidades do ponto de vista das transformações 

que ocorrem a partir dos conflitos de classe e pela dominação política e econômica 

que se reflete no espaço intraurbano propriamente dito. 

 

 

2.1.2 Tendências de Expansão Urbana e Urbanização Brasileira 

 

 Quando analisamos a urbanização e a forma como ocorreu a sua expansão, 

podemos observar o importante papel impulsionado pelo desenvolvimento industrial: 

a própria Revolução Industrial, desencadeada por volta de 1750, que teve como 

cenário o lócus da produção capitalista, a área urbana. A fábrica passa a ser um 

elemento representativo do urbano, visto que a indústria exige em sua proximidade a 

presença de um relevante número de trabalhadores e seu grande volume de 
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produção requer serviços de infraestrutura - transportes, armazenamento, energia 

etc, que constituem o cerne da moderna economia urbana (TRENTIN, 2008). 

 Segundo Geiger (1963), a industrialização, por exemplo, é um importante 

elemento dinâmico e responsável pelo processo de desenvolvimento que influi no 

crescimento urbano por meio da ampliação do setor terciário. Nesse contexto, Carlos 

(1989), ressalta a intensa alteração provocada pela industrialização na divisão social 

e espacial do trabalho, que acarretou mudanças no modo de vida do homem, pois, 

segundo a autora, a aglomeração da população e dos meios de produção e capitais 

em pontos específicos do espaço, concorre justamente para a multiplicação de 

pontos de concentração e produz uma rede urbana articulada e hierarquizada. 

 Na visão de Villaça (1998), as direções preferenciais da expansão urbana 

representam um caro assunto aos geógrafos, urbanistas e empreendedores 

imobiliários. Isso porque é comum a ideia de que os planos diretores devem antever 

as direções para onde as cidades devem crescer, para que em função disso 

propostas possam ser criadas. Porém, estas nem sempre são viáveis em razão de 

muitas vezes não serem objetivas e convincentes. 

  Quando observamos em escala mundial, principalmente após a segunda 

metade do século XX, o processo de urbanização brasileira podemos caracterizá-

los, sobretudo, pela rapidez com que decorreu em países periféricos, independente 

do seu processo de industrialização. De acordo com Campos Filho (1992), naqueles 

países considerados mais desenvolvidos, a transformação ocorreu na medida que 

determinadas inovações tecnológicas amadureceram. O afastamento da população 

residente no campo, devido às condições de vida e sua concentração em grandes 

cidades ocorreu de forma muito mais acentuada naqueles países periféricos do que 

na Europa Ocidental e na América do Norte, por exemplo. 

 Segundo Brito e Souza (2005), a intensa expansão urbana no Brasil é um 

tanto quanto recente. O seu início encadeia-se com um conjunto de mudanças e 

transformações estruturais na sua economia e na sociedade brasileira, a partir da 

década de 1930, porém somente a partir da década de 1970, os dados censitários 

revelaram uma população urbana superior a rural.  

  Isso não quer dizer que as cidades não fizessem parte da paisagem social do 

país, desde os períodos da colônia ou mesmo do Império, apesar de suas restritas 

dimensões demográficas. Na República Velha (1889/1930), por exemplo, com a 

grande expansão da economia cafeeira, e com o primeiro e expressivo impulso de 
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industrialização vivenciado no Brasil, ampliaram-se as relações mercantis entre as 

diferentes regiões brasileiras - até então, meros arquipélagos regionais e 

começaram a se intensificar as migrações, principalmente as internacionais. Muitas 

delas financiadas pelo Estado, impunham limites à expansão dos deslocamentos 

populacionais internos que começavam a dirigir-se, prioritariamente, para os Estados 

onde a economia mais se expandia, sendo eles, São Paulo e Rio de Janeiro (BRITO; 

SOUZA, 2005). 

 É possível observar no território brasileiro que, quando as fronteiras 

econômicas se ampliaram, mais áreas foram ocupadas e percebe-se com isso que o 

território ficou apropriado à expansão do capital. A natureza recuou de maneira 

considerável, enquanto as demais formas de densidade humana ficaram mais 

presentes. Mesmo que a distribuição seja desigual, pode-se observar, em uma 

porção do território brasileiro que há maior densidade técnica, acompanhada de 

maior densidade informacional (SANTOS; SILVEIRA, 2001). Ao acontecimento de 

êxodo rural, soma-se, ainda mais do que no período anterior, o êxodo urbano. Ainda 

segundo Santos (2008), é possível observar que a densidade técnica pode ser 

compreendida pelas suas diferentes formas de apropriação da natureza de modo a 

conceber o espaço pelo artificial, por meio de objetos técnicos. 

 O Brasil antigo, ainda fortemente vinculado a uma estrutura agrária em 

intensa transformação, desarticulava-se até mesmo nas regiões de expansão da 

fronteira agrícola, onde, velozmente, a economia camponesa cedia lugar ao grande 

capital. Basicamente, essa grande mudança da sociedade brasileira, ocorrida na 

segunda metade do século passado, integrava como um dos seus principais vetores 

de transformação, conhecido como o grande ciclo de expansão das migrações 

internas. As migrações internas estabeleceram o elo maior entre as mudanças 

estruturais pelas quais passavam a sociedade e a economia brasileira e a 

aceleração do processo de urbanização (BRITO; HORTA, 2002). Essa tendência, 

segundo os autores, um crescente aumento no grau de urbanização, não 

necessariamente constituiu uma novidade histórica. Os países considerados 

capitalistas de primeira geração, por exemplo, como a Inglaterra e os de segunda 

geração, como por exemplo, os do continente europeu, assim como os Estados 

Unidos e o Japão, todos sem exceção, apresentaram a mesma tendência, ou seja, 

uma densa transferência da população do campo para as cidades. 
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  Essa complexa organização territorial, e principalmente urbana, quando 

olhamos para o Brasil, ainda que intensamente modificada após a metade do século 

XX, apresenta diferenças entre as suas regiões. Segundo Santos (1993), na década 

de 1940, além das taxas regionais de urbanização não serem altas, as diferenças 

entre regiões eram menos significativas do que nos anos seguintes. Nesse período, 

por exemplo, podemos observar que a população urbana brasileira representava 

31,2% da população total, sendo que apenas a Região Sudeste do Brasil 

ultrapassava esse índice, com cerca de 39% de população urbana. As regiões Norte 

e Sul apareciam em segundo lugar, com 28% de população urbana, enquanto as 

regiões Nordeste e o Centro-Oeste apresentavam uma taxa de urbanismo com cerca 

de 23% e 22%, respectivamente.  

  De acordo com Santos (1993), na década de 1980, a Região Sudeste se 

caracterizava como sendo a região mais urbanizada do Brasil, com índices acima de 

82%. Em contrapartida, a Região Nordeste como sendo a menos urbanizada do País 

com 50,44% de população urbana. A taxa de urbanização nacional era de 65,57%. 

  Desta forma, pode-se observar que, no início da segunda metade do século 

XX, o Brasil teve um processo de urbanização acelerado, devido ao esvaziamento 

do campo e o intenso crescimento industrial. Conforme apresenta Santos (2008), o 

Brasil encerrou o século XIX com cerca de 10% de toda a sua população vivendo em 

cidades. Em 1940, a população que vivia no campo representava 68,8%, e no início 

do século XXI, 2000, a população urbana passou a representar 81,2% da população 

brasileira. Essa densa redistribuição da população favorável às cidades e, em 

destaque, às cidades metropolitanas, contribuiu para definir um novo perfil para a 

sociedade brasileira. 

 Segundo Brito e Souza (2005), desde o seu surgimento, no início da década 

de 1970, até os dias mais atuais, as regiões sofreram inúmeras transformações, com 

a incorporação de novos municípios. A tendência à concentração populacional nas 

grandes cidades era bastante evidente, entre os anos de 1970 e 1980, como 

resultado do enorme fluxo migratório verificado no período. Em 1970, por exemplo, 

contabilizava-se uma população de cerca de 93 milhões de habitantes e 

aproximadamente um terço desse total tinha como residência municípios 

pertencentes às aglomerações metropolitanas. Considerando-se somente a 

população urbana, essa proporção chega a quase 50%. Assim, foi somente ao longo 

da década de 1960 que a população urbana superou a rural, e nesse processo 



35 

pode-se declarar que a transformação urbana no Brasil foi tão acelerada que fez 

coincidir, no tempo, a urbanização e a metropolização. 

  Para Reschilian (2005), a dominação política e, principalmente, econômica da 

Região sudeste frente a nordeste está diretamente associada às estratégias de 

acumulação de capital e da manutenção do controle da economia, frente as 

diferentes representações das elites nacionais, junto ao seu processo de 

urbanização. Segundo Ribeiro e Cardozo (1994), foi também a partir da segunda 

metade do século passado que o cenário nacional assistiu a um outro modelo de 

abordagem sobre as questões urbanas.  

  As intervenções nas cidades, nas questões de desenvolvimentismo nacional, 

ocorreram segundo o fato de que o crescimento econômico seria o ponto 

fundamental dessas transformações. O plano de investir massissamente em 

infraestrutura, após a década de 1950, teve um rebatimento no território e 

consequentemente no valor da terra e preço da terra urbana. Uma dessas 

consequências, por exemplo, é o interesse de grandes representantes da indústria 

do turismo de negócios, representadas pelo setor hoteleiro internacional, em se 

instalar no País, devido ao início de sua expansão e crescimento. 

 De acordo com Villaça (1998 p.70): 

 

É um equívoco a idéia de que a terra urbana é dom gratuito da natureza, de 
que por isso não tem valor ou não é possível controlar sua oferta. Tratar a 
terra dessa maneira é equipará-la ao ar, ou mesmo às águas tal como se 
encontram na natureza – mas não aquela água que sai da torneira das 
nossas casas. Com a terra é radicalmente diferente. Considerar a terra 
urbana produto não produzido só porque a sua base material o é, é o 
mesmo que reduzir um produto produzido à sua matéria prima. Reduzir a 
terra urbana a apoio físico é não só reduzi-la à sua condição de matéria-
prima, como também a seu aspecto mais inconsequente e irrelevante. 

  

  Há consenso atualmente, segundo Villaça (1998), de que o espaço urbano é 

produzido pelo trabalho social dispendido na produção de algo socialmente útil. A 

terra urbana é matéria prima natural trabalhada, alta e sofisticadamente, como um 

avião ou mesmo um aparelho eletrônico. O valor do espaço é diferente do valor dos 

elementos que o constituem, pois a terra urbana é mera matéria-prima daquele 

produto, como o alumínio o é do avião. O espaço produzido tem valor e, seu preço, 

como o preço dos produtos produzidos em geral, torna-se a expressão monetária 

desse valor.  
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  Sem dúvida, o território de uma forma geral, e as cidades, acolhem uma 

tipologia de atividades. Ainda segundo Santos e Silveira (2001), muitas dessas 

atividades são mais fortemente relacionadas com o território e, portanto, mais 

dependentes da sociedade próxima e das virtualidades materiais e principalmente 

sociopolíticas de cada área, o que viabiliza certa horizontalização da atividade. O 

papel de comando, entretanto, é alocado às empresas que são dotadas de maior 

poder econômico e político. Em particular, aquelas empresas que de alguma forma 

foram beneficiadas, a partir do surgimento das políticas públicas no Brasil, após a 

segunda metade do século XX e que favoreceram a expansão dos seus negócios e 

suas bases operacionais em todo o território brasileiro. 

 Fundamentados nas discussões estabelecidas até aqui, constatamos que o 

território urbano se encontra envolvido nas disputas coletivas, das quais incluem 

discordâncias sociais e políticas em qualquer cidade do Brasil. Essa complexa 

organização territorial que se formou no Brasil e que vemos em todas as metrópoles 

brasileiras é fruto das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, 

provenientes da passagem de rural para o urbano. Da república velha ao 

desenvolvimentismo, o país viu o seu território expandir, tornando-se propício a uma 

nova divisão do trabalho. 

 

 

2.1.3 A Divisão Territorial do Trabalho 

 

 Segundo Santos (2012), a categorização da divisão do trabalho pode ser 

compreendida e explorada a partir dos estudos geográficos. Para o autor, trata-se de 

combiná-las mais sistematicamente, com as noções de totalidade e de tempo, 

associando a ideia de ordenamento de recursos à própria noção do tempo. O 

desmembramento do trabalho constitui um motor da vida social e da diferenciação 

espacial. 

 Como já observamos anteriormente, o espaço, quando percebido como fonte 

do produto do trabalho social, estabelece a condição de perenidade da sociedade, 

pois a cada nova geração ele sobrevive utilizando-se dos objetos do passado, 

superpondo-lhes ou acrescentando-lhes outras criações. De acordo com Scott 

(1988), sob as pressões da acumulação, o mundo social está incessantemente 

sendo transformado e retransformado. Com a evolução da sociedade, o espaço se 
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complexifica e, com as novas condições de comunicabilidade entre os grupos 

sociais, o espaço ultrapassa o local, tornando-se universal. 

 Dentro desse novo cenário, caracterizado principalmente pelo 

aprofundamento da divisão territorial do trabalho e expresso na especialização 

regional produtiva e na racionalidade que rege o movimento das mercadorias, os 

princípios de circuito espacial da produção e de círculos de cooperação no espaço 

tornam-se fundamentais para a compreensão da organização, da regulação e do 

uso dos territórios (CASTILHO; FREDERICO, 2010). 

 Ainda segundo Santos (2012), ao papel que, no mundo natural, é 

representado pela diversificação da natureza, no mundo histórico é representado 

pela divisão do trabalho. Esta, direcionada pela produção, confere a cada 

movimento, um novo conteúdo e uma nova função aos lugares. Desta forma, o 

mundo humano se renova e diversifica de tempos em tempos, reencontrando a sua 

identidade e a sua unidade enquanto os seus aspectos se tornam outros. 

 A movimentação de mercadorias, dos produtos, dos homens e das ideias, 

ganhou profunda expressão, dentro do processo global de produção, que a 

urbanização passou a ser um dado fundamental na compreensão da economia. 

Quanto mais os territórios são divididos por estradas, tanto mais a produção e os 

homens se concentram em poucos lugares. A cidade, representa um grande meio de 

produção material e imaterial, lugar de consumo, nós de comunicação e trabalho. 

Por isso, a compreensão do desenvolvimento global de produção não se concentra 

somente com a mera economia política, nem se basta com a economia política da 

urbanização, exigindo uma economia política da cidade (SANTOS, 2012). 

 Com o surgimento do capitalismo, como modo de produção dominante de 

uma formação econômico-social, presume-se a existência de formas avançadas de 

divisão do trabalho e a permanente redefinição das proporções e do significado 

social e territorial desta divisão. De acordo com Lipietz (1977), esta divisão pode ser 

tratada sob dois aspectos. O primeiro como uma divisão horizontal, da qual 

pressupõe a divisão de atividade, a divisão cidade-campo, a divisão interurbana, a 

divisão entre comunidades (locais, nacional e internacionais); e a divisão vertical, 

que consiste entre grupos sociais, dominantes e dominados, presentes no processo 

de trabalho dos mais variados setores e que, na sua base econômica podem ser 

compreendidos com base à posse ou não, dos meios de produção. 
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 Para Santos (2012), a economia política da urbanização e a economia política 

das cidades, são indissociáveis, uma vez que elas se distinguem de um ponto de 

vista analítico, mas são, de fato, inseparáveis, porque a urbanização não é apenas 

um fenômeno social, ou econômico, ou político, mas também um fenômeno espacial. 

Sendo assim, pode-se observar que qualquer outra forma e repartição no espaço, é 

dependente da maneira como os instrumentos de trabalho e os fatores de produção 

se compartilham. 

 De acordo com Castells (2000), uma nova economia surgiu nas duas últimas 

décadas. A primeira conhecida como informacional, é assim chamada porque a 

produtividade e a competitividade dependem unicamente de sua capacidade de 

gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em 

conhecimentos. A segunda, nomeada de global, porque as principais atividades 

produtivas, os meios de consumo e a circulação, assim como seus componentes 

(capital, trabalho, território, matéria prima, etc), estão estruturados em escala global, 

diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. 

 Para assimilar a economia de um país, é importante voltar-se atenção aos 

estudos urbanos e buscar compreender a metodologia mais apropriada para captar 

a real significação da cidade, da rede de cidades, do território e da nação. Como a 

história, também é a história da sucessão de divisões do trabalho, cabe discernir os 

níveis da divisão atual do trabalho e os restos das divisões dos trabalhos anteriores. 

Por conseguinte, a análise de uma cidade, do ponto de vista da economia política, 

por exemplo, supõe que os fatores estratégicos sejam levados em conta, o que 

permite analisar melhor o lugar real que tem cada agente ou grupo de agentes, cada 

ação ou grupo de ações, no processo de desenvolvimento urbano, a cada momento 

da história (SANTOS, 2012). 

 As organizações e os Estados que melhor souberam compatibilizar a busca 

pela produtividade e competitividade, possivelmente serão aquelas que melhores 

desempenhos terão nesta nova economia. A produtividade provoca o avanço 

econômico e a divisão territorial do trabalho. O aumento da produtividade, permite 

definir a estrutura e a dinâmica de um determinado sistema econômico. As 

empresas, segundo Castells (2000), estão motivadas não apenas pela 

produtividade, mas, sobretudo pela lucratividade. 

 Ainda de acordo com Castells (2000), o urbano é uma unidade espacial da 

reprodução da força de trabalho. A produção do ambiente construído ocorre através 
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dos processos pelos quais todo o conjunto de estruturas do sistema econômico, do 

sistema político e do sistema ideológico, se articula com essa unidade espacial. 

 Para Santos e Silveira (2001), desde que a produção se tornou social, pode-

se falar em meio técnico. Esse meio vem sofrendo profundas e sucessivas 

transformações, de acordo com os períodos, com diferentes intensidades nas mais 

diversas partes do mundo. Com o sistema capitalista, inicia-se então o processo de 

unificação das técnicas ainda que a diversidade no seu uso continuasse gritante, 

segundo os lugares. O fato de que os interesses do capital tornar-se-iam mais 

universais, conduzia igualmente a que o aperfeiçoamento técnico pudesse ser mais 

rápido e o uso de técnicas emprestadas mais difusos, favorecendo desta forma a 

expansão urbana. 

  O meio técnico científico-informacional, tal como elaborado por Santos (2014), 

e observado em uma de suas obras, é um construto que necessita de 

aprofundamento e considerações de caráter ontológico para transformar-se em 

conceito. Com o avanço do discurso de globalização, na década de 1990, e o 

progresso do espaço urbano, passa-se a agregar, no construto meio técnico-

científico, a palavra informacional. Segundo o autor, este meio técnico-científico-

informacional é a cara espacial da globalização e a informação. 

 Segundo Santos (2012), a divisão do trabalho é uma das categorias 

essenciais da economia política, assim como uma das chaves para a explicação da 

distribuição, sobre a terra, dos homens e das atividades. A história do mundo, e de 

cada nação, pode ser compreendida como a história da sucessão das formas de 

produção e da distribuição social e territorial das tarefas. As frações sucessivas do 

trabalho ensejam uma determinada disposição dos objetos geográficos, fornecendo-

lhes a cada momento, um novo valor. Como a divisão social do trabalho e a divisão 

territorial do trabalho dependem, em porção gradual, de certas decisões políticas, o 

presente e a evolução futura das cidades baseiam-se, em proporções semelhantes, 

do papel que, na economia, compete aos atores do jogo político, segundo seus 

diferentes níveis, e da forma como, respondendo a essas determinações, o espaço 

urbano é, a cada momento, reorganizado (SANTOS, 2012). 

 Concluímos, portanto, que sob a égide do capitalismo, quando analisada pelo 

aspecto da divisão territorial do trabalho, o desenvolvimento das atividades 

econômicas não acontece unicamente de maneira uniforme entre os seus diversos 

ramos e setores. Na divisão horizontal discutida no presente trabalho, está contida 
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uma divisão vertical que subordina a expressão econômica, política e social das 

atividades, e consequentemente dos sujeitos coletivos, sendo eles exploradores e 

explorados, dominantes e dominados. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

3.1 Políticas Públicas nas Primeiras Décadas do Século XX 

 

  De acordo com Araújo (2000), na década de 1920, o Brasil ainda era um país 

rural e agrícola. O censo apontava, em 1920, que cerca de 30% da população 

brasileira vivia nas cidades e 70% vivia no campo. Meio século depois, ocorreria o 

inverso – 70% da população passaria a viver nas cidades e 30% da população no 

campo. Até 1930, a economia do Brasil era predominantemente uma economia 

agrícola. Essencialmente, o que caracterizava o Estado brasileiro no período de 

1920 até 1980, ainda segundo Araújo (2000), era seu traço de caráter autoritário, 

conservador, centralizador, mas desenvolvimentista. O Brasil, definitivamente, não 

era um Estado de Bem-Estar Social. O Estado era o promotor do desenvolvimento e 

não o transformador das relações da sociedade. Um Estado conservador que 

conseguiu promover transformações em praticamente todo o seu território. Nesse 

período, o grande objetivo do Estado brasileiro era consolidar o processo de 

industrialização.  

 Porém, poucas tentativas de planejamento econômico ocorreram no Brasil, 

durante as décadas de 1920 e 1930, em especial aquelas associadas ao 

desenvolvimento industrial e de serviços, com exceção das políticas em defesa do 

café. As poucas tentativas de planejamento neste período, foram basicamente 

marcadas pela ocasionalidade e falta de continuidade. Na década de 1920, o país 

viveu uma profunda crise econômica, só comparável na experiência republicana 

anterior à grande crise da década de 1890. Tem-se, em 1922, uma forte crise do 

café, uma inflação em alta e, especialmente, uma crise fiscal. A crise decorrente dos 

anos de 1920 até 1922, em termos de efeitos sobre os preços em nível de atividade 

internacional, é mais severa do que a Grande Depressão. A enorme variação dos 

preços internacionais e do desemprego é maior em termos de amplitude (Fritsch, 

1993). 

 Para Araújo (2000), o essencial das políticas públicas estava direcionado para 

a promoção e o crescimento econômico, apressando o processo de industrialização, 

o que era pretendido pelo Estado brasileiro, sem a transformação das relações de 

propriedade na sociedade brasileira.  
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 Marcada simbolicamente como à quebra da espinha dorsal das oligarquias 

regionais, a revolução de 1930 teve como principal desdobramento o surgimento do 

estado administrativo no Brasil, por meio de dois importantes mecanismos típicos da 

administração racional-legal: estatutos normativos e órgãos normativos e 

fiscalizadores. A abrangência desses estatutos e órgãos incluía áreas temáticas 

clássicas que, até hoje, se revelam como estruturantes da organização pública 

(LIMA JUNIOR, 1998). 

 Segundo Lima Junior (1998), durante o período compreendido entre 1930 e 

1945 fortaleceu-se a disposição de centralização na administração e, pós 1937, 

delineou-se uma nova particularidade de atuação: além de um estado administrativo, 

centralizador, ele também passou a assumir as feições de um estado 

intervencionista, ou seja, à sua expansão e ação centralizadora adicionou-se, ainda, 

a criação de autarquias e de empresas que criaram a base futura para o estado 

desenvolvimentista. 

  Segundo Matos (2002), a partir da década de 1940, algumas tentativas de 

planejar, controlar e coordenar a economia brasileira puderam ser observadas. 

Todavia, são poucos os exemplos de atividades governamentais de planejamento no 

País, antes do final de 1939. A responsabilidade por esses poucos exemplos de 

atividades, constituem-se de restrições ideológicas impostas principalmente pelas 

correntes liberais e o desconhecimento de técnicas avançadas de política e 

programação. 

 As décadas de 1940 e 1960, foram marcadas por fortes impactos 

responsáveis por quedas até então improváveis para a época, no nível do produto 

real per capita. A primeira, a segunda guerra mundial e a segunda, pelo entorno do 

golpe militar, entre 1963 e 1967. O registro quanto ao nível de atividade agregado 

foi, não obstante, muito bom: as taxas médias de crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) chegaram a ordem de 6% ao ano em ambas as décadas. (BACHA; 

BONELLI, 2005). Em 1940, por exemplo, o aumento da produtividade explica quase 

¾ do crescimento do PIB (Tabela 1). 

 

  Tabela 1 - Distribuição PIB – 1940 /1990. 

Década       PIB      PIB per capita  

1940-1950   5,90%   3,47%  

1950-1960   7,38%   4,20% 

1960-1970         6,01%      3,05% 
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1970-1980   8,72%   6,09% 

1980-1990   1,54%   -0,038% 

  Fonte: Adaptado de Bacha e Bonelli (2005). 

 

  Concluímos nesta etapa do presente trabalho, que o surgimento das políticas 

públicas no início do século XX, atravessou profundas transformações. A partir de 

1930, o Brasil passou por um processo de desenvolvimento econômico, 

modernização social e participação política, acompanhado de períodos autoritários e 

de crises econômicas. O crescimento da economia e as mudanças do 

comportamento demográfico, assim como a melhora nas condições de vida das 

pessoas e o aumento da participação do setor público na prestação de serviços 

sociais, sinalizam, por ora, que os anos seguintes, seriam marcados por novas 

transformações nas políticas públicas do país. 

 

 

3.1.1 A Era JK e o Surgimento das Políticas Públicas 

   

  Após o término do segundo conflito mundial e pautada na Guerra Fria, 

destaca-se em termos internacionais a considerável ajuda dos Estados Unidos 

fornecida para a reconstrução e recuperação da Europa, por intermédio do Plano 

Marshall, assim como a reconstrução econômica de países da Ásia, como o Japão. 

Todavia, os países considerados subdesenvolvidos, por outro lado, não participaram 

da grande tarefa de reconstrução do pós-guerra, vivendo sérias dificuldades 

econômicas principalmente entre os países da América Latina e da África, cujas 

commodities de exportação apresentaram uma tendência de queda em seus preços 

depois de um bom momento, no início da década de 1950, como resultado de uma 

oferta superior à demanda internacional. De fato, tal conjunto de países não era o 

principal alvo de recursos do governo americano, diferentemente da Europa, logo na 

sequência do final da Guerra, e de países do Oriente Médio e da Ásia, em meados 

da década de 1950, que receberam mais atenção em termos geopolíticos, uma vez 

que seriam potencialmente mais suscetíveis ao risco comunista (CAMPOS, 2007). 

 No Brasil, em setembro de 1902 nasce em Diamantina (MG), Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, que anos mais tarde seria conhecido como JK. Com posse 

em 31 de janeiro de 1956, na presidência da república, cerca de vinte anos depois 
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do seu ingresso na política, JK solicitou ao Congresso Nacional a abolição do estado 

de sítio, no que seria logo atendido. Interessado em conferir um cunho democrático 

durante à sua gestão, logo aboliria também a censura à imprensa. JK iniciou seu 

governo com um forte apoio parlamentar, em decorrência da composição de forças 

efetuada entre o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) (CARDOSO, 1978). 

 De acordo com Cardoso (1978), o governo de JK focaria durante a sua gestão 

em uma manutenção estrita da ordem como premissa de atuação do Estado, o que 

significa dizer que toda ação do Estado deveria ser pautada na aplicação e defesa 

da ordem como instrumento – social, político, econômico e cultural – funcional 

imprescindível (fundamental) ao Estado e suas relações – ou seja, indispensável à 

governabilidade. 

 Dois grandes princípios, de acordo com a ideologia desenvolvimentista do 

governo JK, constituem-se: o primeiro o desenvolvimento e o segundo a democracia. 

Nas palavras de Cardoso (1978, p.164), “podemos definir as características básicas 

da sociedade que o desenvolvimentismo almeja: desenvolvimento e democracia”. 

Logo, a ordem é inserida como condição para assegurar a democracia, sendo, 

assim, a ordem é função do desenvolvimento. Desta forma, percebe-se o discurso 

agregador de JK, de que a manutenção da ordem e a disciplina são funções da 

coletividade, coletividade essa como nação, que deve visar o bem-estar-social e o 

bem comum em prol do desenvolvimento e do progresso. 

 Segundo Mourão (2012), o estado da ordem, como premissa da política do 

governo JK, acontece dentro de numa relação de convergência com os pontos que 

são centrais ao Estado. Portanto, a ordem efetiva-se como motriz da garantia do 

Estado como Estado. Desta forma, através da ordem se realiza a relação ordem-

garantia constituída pelo controle popular, através da forças sociais populares, 

democracia e soberania; desenvolvimento e investimentos estrangeiros. Todos 

esses pontos estão intrinsecamente ligados à questão de segurança, seja ela social, 

política, ideológica ou econômica. 

 Na composição sistemática da ordem como possibilidade primária à política 

do Estado, é possível observar três naturezas que se articulam e que são 

fundamentais à manutenção da ordem, sendo elas: a política, a economia e o social. 

Todas elas se desdobram em três ações que se relacionam e caracterizam a 

governabilidade, em sentido estrito conceitual do Estado. Segundo Benevides 
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(1976), no governo JK, no entanto, a manutenção da ordem foi tão importante 

quanto a defesa das liberdades políticas. 

 Um dos temas, inclusive vinculados a política econômica que mais chama 

atenção no que concerne ao período de 1956 a 1961 é o significado da inflação, 

tanto em termos do relevante crescimento no período, bem como de seu papel no 

financiamento da política desenvolvimentista de JK. Com a proposta de tornar o País 

menos dependente da agricultura e colocá-lo como uma nação industrializada, surge 

o Plano de Metas (crescer cinquenta anos em cinco), que tinha como principal 

objetivo a industrialização pela substituição de importações. Nesse período, a 

construção de Brasília foi considerada o ponto máximo da política 

desenvolvimentista (ALBUQUERQUE, 2015). 

 Segundo Benevides (1976), o período do desenvolvimentismo representou a 

ideologia difundida e veiculada pelo governo JK como o instrumento para guarnecê-

lo de mobilização e legitimação, garantindo assim a sua estabilidade política. 

Entretanto, muitos estudiosos na época defendiam a existência de relativa 

estabilidade no período JK, entretanto, não se pode deixar de observar que a 

expansão inflacionária da época explica em certa medida, umas das principais 

dificuldades vividas por JK que foi a incapacidade de fazer um sucessor, mesmo 

levando a cabo sua apreciável e de fato bem-sucedida política de desenvolvimento. 

  Nas palavras de Benevides (1991): 

 

[...] embora se tratasse de uma inflação razoavelmente baixa, 
comparada a níveis posteriores, ela se converteria no principal eixo dos 
ataques ao governo. E facilitou, sobremaneira, a ascensão de Jânio 
Quadros, que se apresentava com a autoridade de quem poria ‘ordem no 
caos’ (BENEVIDES, 1991, p. 19). 

 

  De acordo com Campos (2007), o debate vivido em torno da inflação no 

Brasil foi bastante rico no período que engloba o governo JK, não só no Brasil, 

mas em grande parte do continente latino-americano. Tal debate foi conduzido 

por duas visões. A primeira delas o estruturalismo, surgido principalmente dentro 

do pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), e o monetarismo, visão de cunho teórico convencional que dava a 

tônica estabilizadora do Fundo Monetário Internacional (FMI).  
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  Economicamente, temos neste período a economia como preponderante à 

manutenção da estabilidade do país. Desde a ideologia do Estado – 

desenvolvimentista – ao plano nacional desenvolvimentista, o Estado constrói sua 

política sob a efetivação da ordem. O argumento da premissa do desenvolvimento 

se concentra em dois grandes polos sob a direção do plano nacional-

desenvolvimentista: o primeiro deles vinculado ao plano de combate o 

subdesenvolvimento – miséria e a pobreza; e o segundo à associação do capital. 

O combate ao subdesenvolvimento se processaria por razão de segurança, pois a 

luta contra a pobreza era vista como razão de segurança, vista como fator 

desagregador e subversivo frente à sociedade (MOURÃO, 2012). 

  A política de desenvolvimento econômico de JK consubstancia-se em seu 

programa de metas, de forma a abranger projetos a serem executados com 

recursos públicos e privados. O programa traduz em linhas gerais, um conjunto 

dinâmico e progressivo de obras e empreendimentos realizáveis em diversas 

etapas, algumas das quais foram até o fim do quinquênio do Governo (1961), e 

outras de conclusão prevista entre 5 a 10 anos. Ainda que objetivando a 

realização de novos investimentos em setores-chaves da economia, o programa 

de metas consistiu também na coordenação de diversos projetos de 

investimentos que se vinham processando há algum tempo de maneira 

improdutiva e onerosa, com recursos orçamentários normais. Embora vultosos os 

recursos nacionais previstos em média, representavam apenas 4,3% do produto 

nacional bruto (BRASIL, 1971). 

  O Plano de Metas surgiu como um programa desenvolvimentista e dividia-se 

em 31 metas, distribuídas em 6 grupos, sendo eles: energia, transportes, 

alimentação, indústria de base, educação e a construção de Brasília. De acordo 

com Rodrigues (2015), o objetivo principal do plano de metas era promover a 

industrialização do País, com intensa participação do Estado, do capital privado 

nacional e do capital privado estrangeiro.  

 

o Plano de Metas, pois constitui provavelmente a mais ampla ação 
orientada pelo Estado, na América Latina, com vista à implantação de uma 
estrutura industrial integrada [...]. Pode-se classificar as distintas metas 
perseguidas em quatro grandes grupos. O primeiro, constituído pelas 
inversões diretas do governo no sistema de transporte e geração de 
energia. Um segundo, pelo qual se ampliavam ou instalavam setores 
produtores intermediários, nos quais, pela sua significação, sobressai a 
meta siderúrgica. Um terceiro conjunto visava à instalação das indústrias 



47 

produtoras de bens de capital e, finalmente, a meta da construção da nova 
sede administrativa do país. 

 

  O programa de plano de metas do Presidente JK, foi elaborado com os 

estudos e pareceres das maiores autoridades da época especializadas em cada 

assunto, constituindo-se dessa forma em uma série de programas setoriais de 

investimentos, destinados a orientar a execução de obras e a expandir ou implantar 

indústrias e serviços indispensáveis ao equilibrado desenvolvimento econômico do 

País (BRASIL, 1971). 

 Segundo Lessa (1982), o plano de metas representou a decisão mais sólida e 

consciente em prol da industrialização na história econômica do Brasil. 

Corroborando com Lessa (1982), Orenstein e Sochaczewski (1990), afirmam que o 

plano de metas constituiu o mais pleno e adequado conjunto de investimentos até 

então planejado na economia brasileira. Efetivamente, o período que vai da década 

de 1956 até 1961 se tornou notável pelo expressivo crescimento econômico ocorrido 

no país, principalmente no desenvolvimento industrial concebido pelo plano. A tabela 

2 permite compreender a dimensão dos resultados da política econômica. 

 

           Tabela 2 - Brasil: Taxas de variação (%) em relação ao ano anterior. 
Ano  Produto Interno Bruto Produto Industrial 

1956 2,9 5,5 

1957 7,7 5,4 

1958 10,8 16,8 

1959 9,8 12,9 

1960 9,4 10,6 

1961 8,6 11,1 

Fonte: Abreu (1990). 

 

 Ainda segundo o programa do Plano de Metas, trinta setores foram 

selecionados, considerados prioritários, fixando-se, sempre que possível em termos 

numéricos, para que os objetivos pudessem ser atingidos até o fim de 1960. De 

acordo com Brasil (1971), cada setor do governo foi analisado, inicialmente, 

estudando-se as suas tendências de evolução e suas projeções sobre a 

necessidade de desenvolvimento no quinquênio. A construção e a idealização da 

capital federal, Brasília, embora não aparecesse em princípio como um dos objetivos 

centrais da política de desenvolvimento JK, revelou-se posteriormente como uma 
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das principais realizações do governo na época. Na tabela 3, é possível observar o 

investimento requerido pelo Plano de Metas. 

 

Tabela 3 - Investimento requerido pelo Plano de Metas por setores (em %), de 1957 a 1961. 

Setor  % do Investimento Total 

Energia 43,4 

Transportes 29,6 

Alimentação 3,2 

Indústria de base 20,4 

Educação 3,4 

Total 100,0 

Fonte: Lessa (1982). 

  

  Para Campos (2007), o programa de desenvolvimento logrou um elevado 

nível de êxito na execução de suas principais metas, sendo bem-sucedido em seu 

objetivo central de propiciar a ascensão da industrialização no Brasil. Portanto, 

conclui-se que as metas relativas à infraestrutura e ao setor industrial alcançaram 

elevados índices de cumprimento. 

  Respaldando Campos (2007), Dreifuss (1981), em seu estudo sobre a ação 

de classe que visava a conquista do Estado, o período de JK pode ser considerado 

como essencial para a introdução de uma tendência em relação as políticas públicas 

que privilegiavam a participação do capital estrangeiro, do qual o autor chama de 

“capital multinacional e associado”.  

  Ainda segundo Dreifuss (1981), as estratégias adotadas por JK levaram a 

uma redefinição do papel e função da máquina estatal e de seu relacionamento com 

a sociedade civil. O capital nacional só conseguiria se manter mediante uma forma 

conectada com o capital transnacional, que tinha nas empresas multinacionais sua 

principal forma organizacional, provocando assim um aumento considerável de 

empresas estrangeiras no país e uma desnacionalização industrial, que começaria a 

partir das políticas de desenvolvimento na década de 1960. 

  Inferimos, portanto, ao longo dessa discussão, que foi no governo JK que a 

política de industrialização no país chegou ao seu auge. A preocupação do governo 

em investir em infraestrutura e indústria de base, de modo a garantir o 

desenvolvimento industrial, se concretizaria por meio do Plano de Metas, do qual o 

governo passaria a privilegiar a participação do capital estrangeiro, que décadas 
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mais tarde, seria o principal ativo para o surgimento e a expansão da indústria 

hoteleira no país. 

 

 

3.1.2 Políticas de Desenvolvimento a partir da Década de 1960 

 

  Quando revisitamos a historiografia do Brasil da década de 1960, observamos 

uma enorme dicotomia no retrocesso e no avanço das políticas nacionais. Um 

período em que a liberdade é cerceada e que a política nacional vai em busca de 

investimentos do capital estrangeiro. Em suma, a década de 1960 representa, com a 

posse de Jânio Quadro, em 1961, uma ambígua política externa independente 

utilizada pelo governo, como instrumento de pressão para vantagens e concessões, 

numa tentativa de buscar apoio internacional para um plano nacional de 

desenvolvimento.  Nascido em Campo Grande, estado de Mato Grosso, em 1917, 

filhos de médico, o então presidente Jânio da Silva Quadros teve uma ascensão 

política fulminante, explicada diversas vezes como produto do personalismo de 

Jânio, tido como uma liderança populista (QUELER, 2014). 

 Nas palavras de Weffort (1978, p. 35-36). 

 

Nesta ideologia equívoca, indecisa ainda entre seus conteúdos operários e 
pequeno-burgueses, está um dos sinais das ambiguidades políticas de 
Quadros e dos que o seguiram. As massas enquanto se integravam ao 
sistema do assalariado capitalista reivindicam um Estado impessoal, mas 
enquanto se mostram incapazes de reconhecer sua real condição de classe, 
só encontram meio de exprimir-se através do carisma, ou seja, através da 
mais irracional das formas de manifestação política. 

 
  Jânio da Silva Quadros, sucessor de JK, foi o primeiro presidente brasileiro a 

tomar posse em Brasília, em ato ocorrido no dia 31 de janeiro de 1961. Meses 

depois, a sua renúncia, a 25 de agosto daquele mesmo ano, foi tida como uma 

deslealdade aos quase seis milhões de brasileiros que confiaram na ação da 

vassoura, símbolo de sua campanha contra a corrupção e nas promessas de 

redenção nacional. Segundo Benevides (1991), a interpretação deste breve governo 

de sete meses esbarra, de início, em dois tipos de dificuldades: a queda no 

maniqueísmo, pela condenação implícita de qualquer política populista; e a sedução 

de uma análise personalista. 
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  Durante as eleições presidenciais que disputou entre os anos de 1959 e 1960, 

Jânio Quadros sempre manteve a retórica contrária à corrupção e a distribuição de 

cargos públicos. Como candidato do até então Partido Trabalhista Nacional (PTN), 

teve o apoio da União Democrática Nacional (UDN), um dos maiores partidos à 

época. Entre os seus principais adversários estavam o marechal Henrique Teixeira 

Lott, pelo Partido Social Democrático (PSD), e Adhemar de Barros, pelo Partido 

Social Progressista (PSP). Em certo discurso proferido em Nova Iguaçu, baixada do 

Rio de Janeiro, diante das sérias acusações de corrupção envolvendo a 

administração de JK, Jânio reafirmou publicamente, que nunca o acusariam de tais 

leviandades à frente dos problemas nacionais (QUELER, 2014). 

 Segundo Cardoso (1978), Jânio não poupou outras críticas direcionadas ao 

governo de JK, que promovera crescimento econômico acelerado e inúmeras obras 

públicas com seu Plano de Metas. Entretanto, a taxa de inflação do país passou de 

19,2% em 1956, por exemplo, para 30,9% em 1960. Diante disso, Jânio sustentou a 

continuidade do “desenvolvimentismo”, mas impugnou os objetivos a que ele deveria 

servir, ou seja, defendeu o crescimento econômico desde que acompanhado da 

valorização do homem. 

 Em vários dos seus discursos ao longo da campanha presidencial, Jânio 

sempre reiterou a necessidade de realização de uma reforma ampla cambial e de 

uma política de combate à inflação; política esta que envolveria, segundo Loureiro 

(2010), entre outras medidas, corte de gastos públicos e restrições à expansão 

monetária. Não obstante, os círculos empresariais não sabiam nem quando e, tão 

pouco, com que intensidade tais mudanças se dariam.  

  Antes mesmo da intervenção militar no Brasil, durante o governo do 

presidente Jânio, foi criada a Comissão Nacional de Planejamento (COPLAN), que 

coexistiu por um tempo com o conselho de desenvolvimento. Sequencialmente, o 

então ministro extraordinário do planejamento, Celso Furtado, preparou o Plano 

Trienal de desenvolvimento econômico e social no Brasil, para o período de 1963 a 

1965. O Plano foi criado com bases a atender objetivos básicos para promoção do 

rápido desenvolvimento econômico e estabilizar o nível dos preços. As metas 

propostas para este período foram: refinanciamento da dívida externa do país; 

promoção das reformas de bases; redução progressiva da pressão inflacionária; 

redução das desigualdades regionais e melhoria na qualidade de ensino (MATOS, 

2002). 
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 Como já vimos anteriormente, os primeiros anos da década de 1960 

representaram no país, um período de grande efervescência nos campos econômico 

e político. Na economia, o período foi marcado por uma categórica elevação nas 

taxas de inflação, queda das taxas de crescimento e dificuldades no balanço de 

pagamentos. Na política, o país viveu, entre tantas coisas, a renúncia de um 

presidente e um golpe militar que instaurou uma ditadura que duraria décadas 

(BASTIAN, 2013). 

 Desde o momento em que Brasil assinara, em parceria com os governos das 

Américas, a Carta de Punta del Este, na qual se legalizava o programa da Aliança 

para o Progresso, previa-se a necessidade de um plano para o país. Orientado pelo 

pensamento estruturalista e pela ação racionalizadora do ministro Celso Furtado, 

que o concebeu em suas linhas mestres e seus objetivos básicos, além de ter lhe 

dado sua redação final, o plano previa manter a taxa anual de crescimento do país 

em torno de 7%, aumentar a renda per capita de 323 dólares, em 1962, para 363, 

em 1965, e reduzir progressivamente a inflação, dos 50% anuais para próximo dos 

25%, em 1963, e 10%, em 1965 (FURTADO, 1997). 

 O Plano tinha como perspectiva estabelecer um conjunto de metas para a 

economia brasileira para o triênio que iria de 1963 a 1965. A sua origem está 

vinculada ao plebiscito que, no início de 1963, definiria se o país retornaria ao 

presidencialismo ou continuaria no parlamentarismo, sistema implantando no ano de 

1961 como solução política que visava autorizar a posse de João Goulart na 

presidência, após a renúncia de Jânio Quadros. Neste contexto, o Plano Trienal foi 

apresentado como o plano econômico que Goulart implementaria caso a opção pelo 

presidencialismo saísse vitoriosa (FURTADO, 1997). 

 De acordo com Bastian (2013), o Plano Trienal (1962) procurou confrontar os 

principais problemas que acometiam a economia brasileira no conturbado contexto 

da época. Neste âmbito, apresentou, entre outras coisas, as seguintes metas: 1) 

refinanciamento da dívida externa, a qual – apesar de não ser particularmente 

grande – estava concentrada no curto e médio-prazos; 2) estratégia gradual de 

combate à inflação, de modo que a inflação de 1963 não ultrapassasse a metade da 

taxa do ano anterior e que, em 1965, a taxa se aproximasse de 10% ao ano; 3) 

taxas de crescimento da renda nacional da ordem de 7%; 4) salários reais crescendo 

a uma taxa idêntica à taxa de crescimento da produtividade da economia como um 

todo, bem como os ajustamentos em função do aumento do custo de vida. 
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 Contrapondo a proposta dos objetivos do Plano Trienal, Singer (1977), 

considerou que a proposta do plano não era com bases no desenvolvimento 

econômico e social do Brasil, mas sim, somente como uma plataforma de ação do 

governo federal. Corroborando com Singer (1977), Pereira (1999), afirma que o 

Plano Trienal não obteve condições políticas para ser aplicado, devido à enorme 

crise que o país atravessava no início dos anos 1960 que acabou findando-se com a 

intervenção militar, em 01 de abril de 1964. 

  Ainda segundo Bastian (2013), o principal desejo do plano era estabilizar a 

economia sem comprometer o desenvolvimento econômico. A visão manifesta no 

Plano Trienal era de que a inflação do Brasil era basicamente causada pelos 

desequilíbrios da economia do país. Uma primeira fonte de inflação se devia aos 

desequilíbrios no setor público ocorridos em função do “rápido crescimento nos 

investimentos governamentais sem o apoio de um adequado esquema de 

financiamento. 

  Na visão de Sandroni (2000), quando comparado aos planos anteriores, o 

Plano Trienal apresentou a vantagem de partir de uma visão global da economia. 

Entretanto, a sua parte setorial não respeitou um delineamento uniforme de 

apresentação e, portanto, boa parte dos seus objetivos não foram definidos 

quantitativamente, sendo apresentados sob a forma de diretrizes gerais. 

  Para Rossetti (1991), o Plano Trienal não descuidou da correção de 

desajustamentos, ao estabelecer metas para o controle progressivo da pressão 

inflacionária, para a diminuição dos custos sociais do crescimento econômico e para 

a redução das desigualdades regionais de níveis de vida. Todavia, quando 

comparado ao Plano de Metas, o Plano Trienal não logrou êxito, devido às tensões 

exercidas por grupos populistas que impediam a implantação de medidas mais 

rigorosas de controle da inflação e às pressões exercidas por classes 

economicamente dominantes que buscavam impedir as Reformas de Base (MATOS, 

2002). 

  Considerando as políticas de desenvolvimento a partir da década de 1960, e 

o período militar vivido no Brasil, a partir de 1964, verificamos que os planos de 

governo na época tinham como prioridade uma forte expansão econômica no Brasil. 

De 1968 a 1973, por exemplo, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa média acima de 

10% ao ano, enquanto a inflação oscilou entre 15% e 20% ao ano. Esse elevado 

crescimento econômico, que na década de 1970 abriria portas para a chegada do 
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capital estrangeiro e a expansão do capitalismo, só foi possível graças à alta taxa de 

inversão do Estado, que adotou medidas investimento, por meio de políticas 

públicas e de ações de desenvolvimento econômico. 

 

 

3.1.3 Políticas de Estabilização e Desenvolvimento Econômico – 

PAEG 

  

  Com o golpe militar, em abril de 1964, que destitui João Goulart e institui, no 

dia 15 de abril, o marechal Humberto Castello Branco, uma nova fase se instalou no 

Brasil. Naquele mesmo período, Castello Branco nomeou Octavio Gouveia de 

Bulhões e Roberto Campos para os cargos de ministro da Fazenda e do 

Planejamento, respectivamente. Com o Programa de Ação Econômica do Governo 

(PAEG) seria, então, lançado oficialmente, em novembro daquele mesmo ano, as 

principais políticas e reformas pretendidas pela aquela equipe econômica (BASTIAN, 

2013).  

  De acordo com Matos (2002), o PAEG teve um papel importante nas reformas 

que os outros governos não puderam implantar, como, por exemplo: a reforma do 

mercado de capitais, a reforma bancária, com a criação do Banco Central do Brasil 

(BC); a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Banco 

Nacional da Habitação (BNH), além da instituição da correção monetária. Um 

importante fato, que marca o Programa, é o de que este período representou uma 

fase de transição na vida política e econômica do país, sem a pretensão de 

apresentar-se como um plano global de desenvolvimento, mas apenas 

posicionando-se como um programa de ação coordenada do governo no campo 

econômico (MATOS, 2002). 

  Para Bastian (2013), naquele momento, o PAEG buscou assumir um 

posicionamento menos reformista, com traços predominantemente liberais, mas sem 

desassistir a interferência governamental na economia, justificando a ação estatal 

contida no plano a partir das deficiências do sistema de preços. Com isso os 

diagnósticos apontados para as causas da inflação concentravam-se em três 

fatores: os déficits públicos; a expansão do crédito às empresas e os aumentos 

salariais por cima dos ganhos de produtividade (BASTIAN, 2013). 
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 De acordo com Matos (2002), as principais medidas implantadas pelo PAEG 

referem-se ao controle da inflação que vinha aumentando muito desde o final da 

década de 1950, chegando a atingir 90%, em 1963. As medidas abrangeram a 

reforma tributária, com elevação da tributação para reduzir a renda disponível, a 

redução das emissões monetárias, o estímulo às exportações e redução das 

importações e um rígido controle dos pagamentos e dos juros. O diagnóstico da 

economia brasileira como uma economia inflacionária também gerou a criação das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), que permitiu ao governo a 

captação de recursos por via não inflacionária (MATOS, 2002). 

 Mesmo com os altos índices de inflação registrados no momento de sua 

implementação, segundo Bastian (2013), o PAEG não indicava, contudo, um 

tratamento de choque para resolver o tema. Segundo o autor, o PAEG tinha a 

intenção de retomar o desenvolvimento, de modo que a política anti-inflacionária não 

ameaçasse a propensão a investir na economia e, tampouco, provocar a insolvência 

do setor empresarial. 

 De acordo com Oliveira (1981), o PAEG atuou em três frentes para tentar 

diminuir o déficit público: a primeira no corte dos gastos públicos; a segunda na 

criação de um mecanismo não inflacionário do déficit e aumento da carga tributária, 

e a terceira, o combate à inflação em suas próprias raízes. O governo federal 

promoveu, por meio da reforma tributária, consolidada em 1966, o aumento de seu 

poder arrecadatório e a centralização das decisões em detrimento dos Estados, que 

ficaram mais dependentes da esfera federal e de recursos externos.  

  Conforme é possível observar nas palavras de Lopreato (2011, p. 84): 

 

A ampla reforma institucional promovida sob a égide do PAEG elevou não 
só o volume de recursos líquidos à disposição do setor público, como 
também o poder de intervenção estatal na economia, aumentando sua 
capacidade de influenciar as ações dos agentes privados. Além disso, a 
decisão de ampliar a abertura econômica compunha a estratégia de atrair o 
capital de risco estrangeiro para completar o valor da poupança nacional, 
com efeitos positivos sobre o balanço de pagamentos e o nível de preços. 

 

  De acordo com Rodrigues (2015), antes mesmo do Golpe Militar, como 

exemplo desses estímulos ao capital estrangeiro, podemos observar a resolução de 

número 4.131, mais conhecida como a Lei de Remessas de Lucros, cujo objetivo 

central consistia em estabelecer as regras para o capital privado estrangeiro, 

diferenciando-se do capital nacional e, com isso, impondo limites para sua remessa 
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ao exterior. Essa Lei foi aprovada pelo Congresso, em 3 de setembro de 1962, e 

sancionada pelo presidente, em janeiro de 1964. Após o golpe militar, em 1964, 

essa lei foi modificada, para agradar o interesse do grande capital e trazer de 

maneira singular a possibilidade de intermediação direta de liquidez internacional 

pelas multinacionais fixadas no país (CAMPOS, 2009). 

  Para Davidoff Cruz (1999), além dos benefícios quanto a custos e prazos, os 

empréstimos em moeda nos moldes da Lei n. 4.131, mostravam-se especialmente 

atrativos às empresas de capital externo, pois passaram a representar um 

mecanismo de burla das restrições quanto à remessa de lucros originária de 

investimentos estrangeiros realizados no país. 

 Na visão de Matos (2002), o PAEG atingiu seu propósito no que se refere à 

melhoria do saldo das contas públicas e recuperação das exportações agrícolas, na 

redução da inflação, porém não conseguiu evitar a recessão e o aumento do 

desemprego. Pode-se observar por meio da tabela 4, alguns dos resultados 

macroeconômicos durante o período de permanência do PAEG. 

 

Tabela 4 - Variáveis macroeconômicas na década de 1960. 

Ano PIB Taxa de Invest. Inflação Déficit Público 

1961 8,6 13,1 52,32 - 

1962 6,6 15,5 73,81 - 

1963 0,59 17,0 90,65 - 

1964 3,4 15,0 57,09 332,21 

1965 2,4 14,0 38,45 2560,88 

1966 6,7 15,9 28,58 6089,07 

1967 4,2 16,2 24,23 8677,50 

  Fonte: Matos (2002). 

  

  Averiguamos, portanto, que o PAEG, fixado entre o período de 1964 a 1967, 

propôs a adoção de medidas econômicas ortodoxas para enfrentar a estagnação 

econômica e a desaceleração da inflação, como meta no controle fiscal e na 

compressão da massa salarial. A fim de atenuar as desigualdades regionais de 

renda, o PAEG defendeu a priorização de investimentos públicos nas áreas mais 

subdesenvolvidas, como nas regiões Norte e Nordeste, investindo principalmente em 

infraestrutura econômica, pesquisa de recursos naturais, industrialização e 
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agropecuária. Desta forma, o Programa assegurou por intermédio da política de 

investimento, oportunidades de emprego, buscando corrigir a tendência de déficits 

descontrolados por meio da balança de pagamentos, que na época ameaçam a 

continuidade do processo de desenvolvimento econômico do país. 

 

3.1.4 O Plano Decenal e o PED  

 

 De acordo com Almeida (2006), o governo do presidente marechal Costa e 

Silva (1967-1969), nos últimos dias do mandato de Castelo Branco, recebeu em 

legado, um plano nominado de Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e 

Social, elaborado, na época, pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 

como forma de um guia a ser seguido para o período 1967-1976.  

  Como o PAEG caminhava a passos largos, o então ministro Roberto Campos 

encomendou ao presidente do IPEA, a elaboração de um plano estratégico decenal 

que necessitaria comportar duas partes: a primeira, um documento de análise global, 

pensando o país num período de dez anos e, o segundo, um aglomerado de 

diagnósticos setoriais, sob responsabilidade do próprio IPEA, que serviria como 

fonte de base para as ações programáticas (ALMEIDA, 2006). 

  Para Matos (2002), a proposta do Plano Decenal foi muito além dos planos 

executados anteriormente, justamente por conter um sentido macroeconômico 

construído com base em um padrão de melhoria, com projeções e testes de 

consistência. Neste momento, como nunca visto, buscou-se harmonizar os planos 

setoriais em um conjunto mais amplo de políticas cambiais, fiscais e monetárias. 

Todavia, o plano não chegou a ser implementado.  

Em crítica, Ianni (1971), observa que apesar de muito mais audacioso que 

todos os demais planos governamentais surgidos até então, o Plano Decenal nem 

sequer iniciou e já foi arquivado. Para o seu lugar, foi proposto o Programa 

Estratégico de Desenvolvimento (PED), para o período de 1968 até 1970.  

O PED foi idealizado ao longo do governo do presidente Costa e Silva, sob a 

administração de Hélio Beltrão, no ministério do Planejamento e Coordenação Geral, 

em junho de 1968, para o triênio de 68/70. Segundo Matos (2002), o Programa 

abrangia elementos fundamentais: a criação de um programa de investimento nas 

áreas consideradas estratégicas, a programação de instrumentos financeiros e um 
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conjunto de instrumentos de ação indireta sobre o setor privado. A premissa 

apresentada no PED consistia na definição da política de desenvolvimento 

econômico para os anos de 1968 a 1970, tendo como objetivo central o crescimento 

econômico (MATOS, 2002). 

Segundo Almeida (2006), conquanto não avesso a entrada de recursos 

diretos estrangeiros no setor produtivo brasileiro, o PED tinha como um dos seus 

diagnósticos centrais a apuração da necessidade da participação do setor estatal no 

preenchimento dos chamados espaços vagos da economia, como forma de não 

permitir a consolidação do capital estrangeiro em áreas consideradas estratégicas 

para o desenvolvimento, inclusive com uma avaliação setorial de novas 

oportunidades de substituição de importações 

Durante o período de 1968-1973, o PIB brasileiro, por exemplo, teve um 

crescimento cerca de 11,1% a.a., enquanto no período de 1964-1967, durante o 

PAEG, o crescimento havia sido de 4,2% a.a. É possível verificar, na tabela 5, as 

taxas de crescimento de produtos e setores, entre 1968 a 1973, observando uma 

característica visível desse milagre, que consiste a taxas muito elevadas de 

crescimento econômico, caracterizando o período de 1968-1973 por taxas de 

inflação declinantes e relativamente baixas para os padrões brasileiros e por 

superávits no balanço de pagamentos (VELOSO; VILELLA; GIAMBIAGI, 2008). 

 

Tabela 5 - Taxas de crescimento do produto e setores (1968-1973). 

  Ano  PIB  Indústria Agricultura Serviços  

  1968  9,8  14,2  1,4  9,9   

  1969  9,5  11,2  6,0  9,5 

  1970  10,4  11,9  5,6  10,5 

  1971  11,3  11,9  10,2  11,5 

  1972  12,1  14,0  4,0  12,1 

  1973  14,0  16,6  0,0  13,4 

Fonte: Almeida (2006). 

 

  Corroborando com Almeida (2006), Matos (2002), afirma que as principais 

fontes de crescimento econômico da época decorriam do aumento das empresas 

estatais e da retomada do investimento público em infraestrutura. Essa mudança na 

política macroeconômica favoreceu a retomada do crescimento econômico e 

possibilitou o surgimento do período conhecido como Milagre Econômico, com taxas 

médias de crescimento de 11% ao ano (1968 a 1973), e elevadíssimo crescimento 
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industrial, o que favoreceu, anos depois, o surgimento e a expansão das políticas 

públicas em turismo no Brasil. 

  O presente item constatou que o Plano Decenal apontou também a 

necessidade de elaboração de uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 

voltada para combater as disparidades de renda entre as regiões. O Decenal 

também sugeriu a elaboração de Planos Integrados de Desenvolvimento Local, para 

tratar das questões intraurbana, inclusive as sociais, contando com a participação da 

comunidade, por meio do Sistema Nacional de Desenvolvimento Local Integrado. 

   Apesar do Plano sequer ser adotado pelo Governo Federal, devido às 

mudanças ocorridas no comando do Regime Militar, contudo, forneceu elementos e 

serviu de base para a elaboração de Planos Nacionais de Desenvolvimento, 

adotados nos anos seguintes e que ao longo da presente dissertação serão 

analisados como pontos fundamentais para a compreensão do surgimento e da 

expansão da hotelaria no território brasileiro. 

 

 

3.1.5 O Primeiro e Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento – I 

e II PND 

 

  No início da década de 1970, surgiria, então, o Primeiro Plano Nacional de 

Metas no Brasil – I PND. Encaminhado ao congresso nacional em 15 de setembro 

de 1971, o I PND elaborado ao longo da gestão do governo Médici, coincidiu com a 

expansão cíclica do período do Milagre Econômico. De acordo com Furtado (1981), 

o excepcional crescimento da produção manufatureira brasileira, no período do 

Milagre Econômico, ocorreu sem que operassem significativas modificações na 

estrutura do sistema, ou mesmo sem que este alcançasse níveis altos de 

capacidade de autotransformação. Segundo Matos (2002), o I PND foi constituído no 

binômio político ideológico de segurança e desenvolvimento, representando uma 

profusa formulação do modelo brasileiro de organizar o estado e as suas 

instituições. 

 Para Schmidt (1983), a lógica econômica que marca o I PND pode ser vista 

como sendo centralizadora e tecnocrática, pois algumas linhas de orientação do I 

PND evidenciam suas particularidades, dentre elas: o desenvolvimento geral das 

forças produtivas por meio do fortalecimento da competição econômica, 
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assegurando a eficiência; a modernização empresarial privada passou a receber o 

apoio governamental por meio de investimento público, o que aumentou a sua 

competitividade diante do capital internacional; e, por fim, o governo passou a 

estabelecer uma nova política de exportação, aumentando desta forma as divisas 

estrangeiras para abastecer o processo de importação dos bens de capital. 

  De acordo com Matos (2002), o I PND definiu como objetivos nacionais os 

seguintes pontos: inserir o Brasil na categoria de uma nação desenvolvida; duplicar 

a renda per capita do país até 1980; expandir o PIB Cr$ 222,8 bilhões em 1972 para 

Cr$ 314,5 bilhões em 1974; investir nas áreas de siderurgia, transporte, mineração, 

petroquímica, construção naval e energia elétrica; prioridade sociais na agricultura, 

saúde e educação; ampliação do mercado consumidor e o aumento da taxa de 

investimento bruto de 17% em 1970 para 19% em 1974. 

  Destaca Sandroni (2000) que, ao final do triênio de 1972/1974, o I PND havia 

de fato confirmado o seu elevado grau de execução, especialmente na área 

econômica. Todavia, Tavares (1972), expõe severas críticas ao I PND, ao considerar 

que o desenvolvimento ocorrido neste período no Brasil, se fez com severas 

pressões inflacionárias e com o acréscimo do desequilíbrio externo e das 

desigualdades regionais. Entretanto, o mesmo autor reconhece que de fato o Brasil 

também foi um dos poucos países da América Latina que conseguiu, neste período, 

manter um ritmo de crescimento elevado, na época em que o processo de 

substituição de importações dirigiu-se até níveis de integração industrial maiores. 

 Desta forma, é possível observamos o I PND como um programa, sobretudo, 

econômico, derivado das altas taxas de crescimento econômico vivenciados pelo 

país para os encaminhamentos e deliberações assumidas, sequencialmente pelo II 

PND. Vivencia-se aqui um movimento de passagem-amarração em que a economia 

justificaria a ação posterior no campo urbano-regional, o que oportunizou as mais 

efetivas e substanciais políticas de desenvolvimento urbano e regional no Brasil 

vistas até aquele momento (CORREA; FARIA, 2011). 

 No documento do I PND, publicado no Diário Oficial da União de 17 dezembro 

de 1971, um importante aspecto desperta a atenção para a temática dessa nossa 

pesquisa: a forma como as políticas públicas colaboraram para a expansão do 

parque hoteleiro no Brasil. Ao final do documento, é possível observar ressalvas ao I 

PND – 1972/1974, que dão início ao entendimento da importância da expansão do 
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turismo e da hotelaria no Brasil. Ao total, 6 ressalvas são feitas ao longo do 

dispositivo e, em específico, a ressalva de número 3 (BRASIL, 1971, p. 73) diz: 

 
O plano deve incluir medidas que visem ao incremento do turismo, tanto de 
correntes turísticas internacionais como internas, dotando-se as regiões 
propícias de condições favoráveis. 
 

  Desta forma, constata-se que o I PND abriria portas fundamentais para que o 

país iniciasse uma importante transformação, que logo comprovar-se-ia com a 

chegada do II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND. 

  Com base nesse novo contexto de desenvolvimento, é submetido ao 

Congresso Nacional em 29 de janeiro de 1969, com a redação dada pelo Ato 

Complementar nº 76, de 21 de outubro de 1969, o projeto de lei do II PND, para os 

exercícios de 1975 a 1979. Anunciado à população brasileira, pelo 4º presidente do 

regime militar, Ernesto Geisel, o Plano, basicamente, iniciou mudanças nas 

prioridades de industrialização brasileira, do setor de bens de consumo duráveis 

para o setor produtor de meios de produção. Na época, o plano enfatizou a abertura 

de políticas externas, o combate à inflação, o mercado interno e a empresa privada 

nacional.  

  A base de crescimento do governo era a de que, em 1977, o Produto Interno 

Bruto (PIB) ultrapassasse a soma dos US$ 100 bilhões e que o Brasil passasse a 

ser a oitava maior economia do mundo (RODRIGUES, 2015). Corroborando com 

Rodrigues (2015), Sandroni (2000), afirma que o II PND sugeria transformar o Brasil 

em uma política emergente, deixando de ser um país de “terceiro mundo” para 

ocupar o cenário de um país altamente industrializado. As metas estabelecidas pelo 

II PND contavam com uma participação central do Estado no planejamento e 

execução do plano e das empresas estatais, além das empresas do setor privado 

nacionais e estrangeiras, formando o chamado tripé. 

  De acordo com Furtado (1981), os objetivos estratégicos do II PND resumem-

se em dois grandes eixos, sendo o primeiro amplificar a base do sistema industrial e 

o segundo aumentar o grau de inserção da economia no sistema de divisão 

internacional do trabalho. 

 Segundo Froelich (2007), o II PND foi o último plano de desenvolvimento 

econômico idealizado e efetivamente instituido no Brasil. Ao mesmo tempo em que o 

I PND regulou o milagre econômico, por ser considerado um plano de crescimento 
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na medida que não se preocupou com o aspecto distributivo, o II PND além de 

almejar altas taxas de crescimento econômico estava focado em setores de amplo 

espectro, como os de bens de capital, e pretendia, também, estabelecer um 

processo de democratização caracterizado, entre outras coisas mais, por uma 

melhor e mais justa distribuição de renda no país. 

  De acordo com Matos (2002), II PND também destacou a ênfase do 

desenvolvimento para a indústria de bens de capital, todavia, foi visto por alguns 

especialistas da época como um fracasso pois coincidiu justamente com a fase de 

retração cíclica da economia. O plano, entre outras coisas, buscava a preservação 

do modelo de desenvolvimento, pois entendia que a continuidade do crescimento 

exigiria uma reconstrução estrutural com um esforço mais concentrado na 

acumulação por unidade adicional de produto. Desta forma, o II PND foi lançado, 

apesar de o governo reconhecer as dificuldades para manter taxas de crescimento 

da ordem de 10%, face à crise externa (MATOS, 2002). 

Ainda segundo Matos (2002), o II PND realizou importantes alterações nas 

prioridades de industrialização brasileira, dentre alguns deles, pode-se destacar o do 

setor de bens de consumo duráveis para o setor produtor de meios de produção, em 

especial a indústria siderúrgica, equipamentos, máquinas e fertilizantes, sendo as 

empresas estatais o agente central destas transformações. O plano priorizou a 

abertura na política externa, o combate à inflação, a exploração do potencial 

hidrelétrico, o mercado interno e a empresa privada nacional, além da continuação 

do processo de substituição de importações. A principal meta do II PND era a 

manutenção da taxa de crescimento econômico em torno de 10% ao ano, com 

crescimento industrial em torno de 12% (MATOS, 2002). 

 O II PND também representou uma rápida resposta à crise mundial, que, ao 

final dos anos de 1960, apresentava-se como uma crise de superacumulação do 

capital. O sistema monetário internacional, por exemplo, já estava imerso em crise 

desde 1968, pela persistência do déficit estrutural do balanço de pagamentos norte-

americano, causado pelas enormes despesas militares e também pelo movimento 

de exportação de capitais (COUTINHO; BELLUZZO, 1998). 

 Para Rodrigues (2015), o II PND tinha como meta resolver os obstáculos da 

economia brasileira, por meio de uma leitura de que a industrialização nacional 

durante o período do milagre econômico, havia sido comprometida e se fazia 
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necessário completar o parque industrial brasileiro. Segundo Furtado (1982, p.35-36, 

apud RODRIGUES, 2015): 

 

Não se visualizou apenas completar o sistema industrial, ‘enegrecer’ a 
matriz das relações interindustriais. Pretendeu-se ademais alcançar, no 
mesmo salto, outro objetivo não menos ambicioso, qual seja a solução do 
problema do estrangulamento externo, decorrente da não renovação de um 
setor exportador que permanecia na dependência de produtos primários de 
demanda pouco elástica. À nova vaga de industrialização caberia, portanto, 
produzir uma dupla transformação na economia. As indústrias favorecidas – 
inseridas nos setores em que o País estava relativamente atrasado – seriam 
desenhadas de forma a abastecer o mercado interno, em rápida expansão, 
e a poder competir nos mercados exteriores, dando origem a linhas 
dinâmicas de exportação. 

 

  Para Matos (2002), ao cumprir-se com o II PND, o Estado precisou assumir 

um passivo para manter o crescimento econômico e o funcionamento da economia 

brasileira. O endividamento significativo do Estado nesta época, teve como 

consequência a deterioração da capacidade de financiamento do setor público na 

década seguinte, mais precisamente 1980, uma vez que socializaram-se todos os 

custos do II PND (aumento nos gastos sem criar mecanismos adequados de 

financiamento). O endividamento externo do país foi estimulado, paralelamente, ao 

aumento da dívida interna, impossibilitando progressivamente os grandes projetos 

governamentais. Por conta deste fato, exigiu, posteriormente, constantes revisões 

nas metas do II PND. 

 Contrapondo Matos (2002), Reis Veloso (1986), afirma que mesmo que o 

Brasil não houvesse executado os grandes programas de investimentos, alguns 

deles de caráter faraônico, com base na abertura do capital extrangeiro, mas se 

tivesse procurado, como procurou manter em razoável funcionamento a estrutura 

industrial e a expansão urbana que havia sido construída, o endividamento teria 

ocorrido. 

  Segundo Bresser Pereira (1998), o plano não reconheceu que o país e o  

mundo ingressavam naquele momento em uma fase de declínio ou desaceleração 

cíclica, tornando desta forma inviável a maioria de suas metas, no entanto, este 

período foi importante para estimular de forma definitiva a implantação da indústria 

de bens de capital no Brasil. 

 Na tabela 6, é possível observar que devido à desaceleração no crescimento 

da economia mundial, a indústria, no ano de 1977, teve a maior queda, enquanto a 

inflação e a dívida extrena brasileira chegam a números exorbitantes. 
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Tabela 6 - Resultados macroeconômicos durante o II PND. 

Ano PIB Indústria Inflação Dívida Externa 

1973 14,0 17,03 28,6 14,9 

1974 8,2 8,4 27,8 20,0 

1975 5,1 4,9 41,2 25,1 

1976 10,2 11,7 42,65 32,1 

1977 4,9 3,1 38,7 37,9 

1978 4,9 6,4 53,9 52,1 

1979 6,8 6,8 100,21 55,8 

  Fonte: Adaptado de Matos (2002). 

 

   De acordo com Velloso (1998), e Castro (1985), o II PND pode ser 

considerado como uma expressão de elevada racionalidade econômica do Estado, 

pois teria ido além da sabedoria econômica tradicional e dos interesses de curto 

prazo em sua estratégia de sobrepujar, conjuntamente, a crise e o 

subdesenvolvimento do Estado. Fonseca e Monteiro (2008), legitimaram o mesmo 

posicionamento afirmando que o II PND teria sido elaborado a partir de um 

diagnóstico realista da economia brasileira. 

Porém, essa afirmação de Fonseca e Monteiro (2008), incompatibiliza-se 

daquela sustentada por Lessa (1978), para quem o II PND seria uma expressão do 

nacionalismo militarista que sacrificou a racionalidade econômica, subestimando em 

particular as consequências da nova conjuntura internacional. Outros autores, como 

Balassa (1979), Cruz (1984), Fishlow (1986) e Carneiro (1990), também deduziram 

que o II PND teria sido inconsistente em relação às condições internas e externas 

enfrentadas à época no país. 

  Observar o II PND, justifica-se com base na análise do Plano ter sido 

responsável pela abertura de projetos de investimentos de matriz industrial, que 

redistribuiu e até mesmo desenvolveu novos espaços. Para Vainer e Araújo (1992), 

ao nos dedicarmos ao estudo e entendimento dos grandes projetos de 

investimentos, também estamos analisando como a sociedade brasileira ocupou e 

explorou o seu território, distribuindo espacialmente a riqueza e as possibilidades de 

desenvolvimento. 
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  Constatamos, dessa forma, que ao analisarmos os PND e os objetivos 

centrais do presente trabalho, que o I PND incrementou grandes projetos de 

infraestrutura econômica, indústria de base para integração nacional, mas também 

propôs investir, em menor escala, em recursos humanos e tecnologia. O Plano se 

baseou numa estratégia de desenvolvimento fundada em três eixos principais, 

sendo eles: expandir a fronteira econômica, aproveitar ao máximo os recursos 

humanos e, por fim, consolidar a industrialização e o mercado interno.  

  O II PND, seguindo as diretrizes já estabelecidas pelo seu antecessor quanto 

à integração nacional, acrescentou a ideia da capacidade nacional do país como 

supridor de produtos agrícolas dirigidos à exportação e adotou como estratégia, a 

ação concentrada do Governo Federal em Áreas Integradas, a fim de obter 

economia de escala externa e de aglomeração, para os investimentos públicos. 

  Dessa forma, diante do processo de urbanização e dos planos de 

desenvolvimento, passou, então, a estimular novos meios de crescimento em seu 

território, em especial, aqueles associados aos serviços, como, por exemplo, turismo 

e hotelaria. Em meio as essas grandes mudanças, principalmente de espaço e 

urbanização, leis de zoneamento na época sofreram alterações, tornando a 

legislação do país mais flexível e benéfica, favorecendo a construção de novos 

complexos hoteleiros em nível nacional e regional, por meio do surgimento de novas 

políticas públicas em turismo no Brasil. 

    

 

3.1.6 Políticas Públicas em Turismo no Brasil  

 

 Segundo Ferraz (1992), historicamente, as políticas públicas nacionais de 

turismo iniciaram-se com a emissão de um Decreto-lei de nº 406, datado de 4 de 

maio de 1938, do qual o art. 59, dispunha sobre a venda de passagens aéreas, 

marítimas e terrestres, até por volta de 1966, quando ocorreu a promulgação do 

Decreto-lei 55, de 18 de novembro de 1966, que institui a Política Nacional de 

Turismo (PNT). Apesar de, a partir da década de 1930, o Estado valorizar muito 

mais a atividade de planejamento setorial e passar a criar e elaborar os planos 

nacionais de desenvolvimento, esse período é marcado pela emissão de diplomas 

legais voltados para aspectos parciais da atividade, não se caracterizando 

necessariamente como um programa ou política nacional de turismo. Isso ocorre, 
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pois é somente a partir da década de 1930, com a criação da Divisão de Turismo, 

que o setor do Departamento de Imprensa e Propaganda, vinculado à Presidência 

da República, passa a atribuir a fiscalização das atividades relativas às agências de 

viagens. 

 Na visão de Solha (2006), com base nas análises de Hall (2001), é preciso 

ponderar sobre três importantes fases da política de turismo no mundo. A primeira 

entre as décadas de 1950 e 1970, quando se verificava a ampliação do turismo de 

massa, sendo comuns as políticas de fomento, que tinham como principal intuito o 

aumento do fluxo de visitantes. Sequencialmente, entre os anos de 1970 até 1985, 

quando as políticas públicas começaram a focar o turismo como agente de 

desenvolvimento, houve um crescente envolvimento governamental no fornecimento 

de infraestrutura. Por fim, de 1985 até os dias de hoje, quando se observa uma 

maior atenção com as questões ambientais e um grande aumento da 

competitividade, houve estimulo a um posicionamento responsável e profissional do 

setor, no qual o Estado diminuiu sua interferência e passou a assumir um papel 

muito mais de coordenação e estruturação da atividade. 

 Ainda de acordo com Solha (2006), é possível observar duas formas 

diferentes de se entender o papel das políticas de turismo no Brasil: a primeira 

vinculada a uma visão comercial, que acredita que ela possibilita obter resultados 

mais eficazes, e, por outro, a política funcionando como estratégia para o 

desenvolvimento harmonioso, estabelecendo limites e garantindo o atendimento às 

necessidades e expectativas das comunidades receptoras. 

 Na visão de Sanches e Nascimento (2010), um grande problema vivenciado 

no setor turístico e em suas políticas públicas é o fato da atividade turística não se 

apresentar como setor econômico diferenciado, pois os bens e serviços que são 

vendidos aos visitantes e aos turistas podem se originar de vários ramos da 

produção e, além disso, esses produtos possam não ser produzidos exclusivamente 

com a finalidade de venda para o consumidor do turismo, ou seja, uma parte dessa 

produção se destina as outras fontes de demanda final ou usos intermediários. 

 Segundo Beni (2006), o turismo pode se caracterizar em diversas categorias 

do setor público, como ministério de estado, secretaria de estado, escritório público, 

departamento, diretoria e etc. Para Trigo (2003), o turismo é reconhecido como uma 

importante e estratégica atividade econômica de importância global, que, em certos 

casos, ultrapassa os setores convencionais da economia. Portanto, não há como se 



66 

pensar o turismo sem reconhecê-lo nos âmbitos econômico, cultural, social e 

ambiental. 

 Confirmando a visão de Trigo (2003), Vera (1997), justifica que o turismo 

pode ser compreendido como um fenômeno espacial de natureza complexa e 

idealizada como um conjunto de atividades diversas, que a partir do seu crescimento 

constitui-se como um fator de transformação e um componente estrutural de nossa 

sociedade. Estas se concentram em distintas manifestações, podendo ser, segundo 

a autora: econômicas, políticas, sociais e geográficas. 

 Atualmente, o turismo representa uma das atividades mercadológicas com 

maior índice de crescimento. Justamente por isso, uma maior preocupação com o 

setor por parte do poder público que passou a fomentar a partir do surgimento de 

políticas de regulamentação e incentivos à atividade turística. Assim, o Estado 

inseriu o turismo nas políticas públicas, trabalhando-o de forma planejada com 

metas e ações pré-estabelecidas. Para Castro (2004), concerne às políticas públicas 

determinar diretrizes orientadoras por meio do planejamento de estratégias, 

identificar necessidades e problemas nos mais variados segmentos. Para tanto, é 

preciso haver a participação dos diversos atores envolvidos com a atividade turística, 

em especial o Estado. 

 De acordo com Beni (2006), as políticas públicas também são motivadas de 

acordo com as circunstâncias pelas quais elas se encontram, e, considerando as 

transformações ocorridas nas sociedades nas últimas décadas, que apresentam 

uma economia mais globalizada, a competitividade e a qualidade são palavras-

chave, metas a alcançar, devendo ser práticas comuns ao turismo moderno ou a 

nova era do turismo. 

 Segundo Dias (2003), as estratégias que orientam a gestão da atividade 

turística no país atravessaram um longo e espaçado caminho até chegarem à atual 

conjuntura. Corroborando com Ferraz (1992), Dias (2003), afirma que, a partir de 

1938, é que surgem os primeiros sinais de intervenção do Estado na atividade 

turística no país, por conta do surgimento do Decreto-Lei Nº 406, o qual estabelecia 

autorização governamental para a atividade de venda de passagens aéreas, 

marítimas e rodoviárias. No ano de 1939, em 27 de dezembro, foi criado o Decreto-

Lei Nº 1.915, que instituiu a Divisão de Turismo, e que pode ser considerada como 

um organismo oficial de turismo da administração pública federal. 
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 Conforme observamos nos estudos de Vieira (2011), longo das últimas 

décadas, muitas foram as tentativas de ordenar o setor de turismo no Brasil. Porém, 

é somente no ano de 1940, com a promulgação do Decreto Lei Nº 2.440, que 

surgem as primeiras diretrizes para se tratar das agências de viagens do país. Dois 

anos mais tarde, em 1946, a Divisão de Turismo foi extinta. Como resultado, as 

agências ficaram sujeitas ao registro no Departamento Nacional de Imigração e 

Colonização, organismo que assumiu o turismo no país por alguns anos. Somente 

no final da década de 1950, mais precisamente no ano de 1958, por meio do 

Decreto-Lei Nº 44.863, de 21 de novembro, é que foi criada a Comissão Brasileira 

de Turismo (COMBRATUR).  

   De acordo com Dias (2003), as principais incumbências da COMBRATUR 

eram: a) a coordenação das atividades destinadas ao desenvolvimento do turismo 

interno e externo; b) o conteúdo e a supervisão das medidas relacionadas com a 

movimentação de turistas no país; c) a simplificação e à padronização das 

exigências e dos métodos de informação de viagens; d) o incremento e o estímulo, 

por todos os meios a seu alcance, dos planos e equipamentos turísticos, 

especialmente os que se referem à construção e à revitalização de hotéis; e) a 

criação de serviços e instalações que ampliem e completem as zonas turísticas; e 

por fim, f) a realização, com a colaboração dos Estados e Municípios, do inventário 

das áreas de interesse turístico existentes no país, com o propósito de ser levantado 

o patrimônio natural, a fim de protege-lo, por meio de legislação adequada, a 

paisagem e outros motivos considerados como atração turística.  

  Ainda segundo Dias (2003), a COMBRATUR representou um dos primeiros 

esforços para a articulação de uma política nacional de turismo. Extinta no início do 

ano de 1962, quatro anos mais tarde, no ano de 1966, a Política Nacional de 

Turismo foi reorganizada por meio da criação do Decreto-Lei Nº 55, de 18 de 

novembro de 1966, que define a política, criando o Conselho Nacional de Turismo e 

a Embratur. A Embratur assumiria, a partir daquele exato momento, o papel de 

normatizar as empresas prestadoras de serviços turísticos, facilitando incentivos 

fiscais à construção de equipamentos e serviços, além de executar as diretrizes que 

norteiam a atividade de turismo (VIEIRA, 2011). 

 Conforme nos apresenta Silva, Costa e Carvalho (2013), no ano de 1966, a 

Divisão de Turismo e Certames foi extinta e, no ano subsequente, institui-se o 

Sistema Nacional de Turismo, por meio do Decreto-Lei Nº 60. 244, que até então era 
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formado pela Embratur e pelo Ministério das Relações Exteriores. No decorrer dos 

anos seguintes, buscou-se promover recursos financeiros para o setor de turismo no 

país, quanto, então, surge, em 1971 o Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR), 

instituído pelo Decreto-Lei Nº 1.191. O FUNGETUR foi o principal responsável por 

investimentos privados e de infraestrutura. 

 É possível observar, portanto, que o surgimento do FUNGETUR ocorreu em 

um período em que, como já observado no presente trabalho, coincidiu com o 

surgimento dos PND no Brasil. Conforme observamos nas análises de Paiva (2010), 

quando o autor discorre sobre as fases do crescimento do turismo na região 

nordeste do Brasil, por exemplo, o II PND, estabeleceria uma importante diretriz, a 

valorização da orla marítima e do patrimônio histórico cultural da região nordeste, 

elegendo o turismo como uma estratégia de desenvolvimento econômico regional. 

 De acordo com Goldner, Ritchie e Mcintosh (2002), o crescimento harmônico 

da atividade turística no país deve fazer parte da agenda das políticas públicas 

aplicadas ao turismo, sendo responsabilidade do Estado propiciar, construir e 

sustentar a infraestrutura de acesso e a infraestrutura urbana, por isso, a política se 

faz necessária para gerenciar e monitorar a alocação dos recursos em longo prazo 

refletindo benefícios de seu uso para a sociedade. 

 Nas palavras de Solha (2006, p.90): 

 

no turismo, as preocupações de estabelecer políticas para o setor só 
aparecem quando este adquire importância econômica ou quando começa 
a causar transtornos. Antes disso caracteriza-se pela espontaneidade, com 
pouco ou nenhum controle de seu desenvolvimento, obedecendo apenas à 
lei do mercado. O papel da política de turismo, assim como sua abrangência 
varia conforme as necessidades e os objetivos de cada local. 

 

  Concluímos, portanto, que o turismo passou a integrar a vida da população, 

estando o setor em permanente ampliação, pelo fato de ser uma forma rápida de 

expansão do capital, de consolidação de valores verticais (globais) e do consumismo 

nos lugares onde se instala, podendo ser em grandes ou pequenas cidades. O tema 

“políticas públicas de turismo” pode ser compreendido, no presente trabalho, como 

um conjunto de intenções, diretrizes, normas e estratégias estabelecidas no âmbito 

do poder público, com o propósito de alcançar e dar continuidade ao 

desenvolvimento da atividade turística em um determinado território. No entanto, não 

é apenas o Estado o responsável pelo direcionamento das políticas públicas. O setor 
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privado e, em menor proporção, a sociedade civil também têm uma importante 

influência nos rumos das políticas públicas e nos desdobramentos junto ao território. 

 

 

3.1.7 Políticas públicas em turismo no Brasil, pós 1980. 

 

 A partir da década de 1980, devido à importância do papel da Embratur nas 

políticas de turismo no país, muitos novos destinos passam a fazer parte de uma 

agenda que visava disseminar as diferentes regiões do país, buscando identificar 

novos destinos domésticos ofertados durante a década de 1980, tais como: Foz do 

Iguaçu, na Região Sul; Cidades Históricas, na Região Sudeste; Bahia, na Região 

Nordeste e Manaus, na Região Norte (CARVALHO, 2000).  

  De acordo com Ferraz (1992), muitas críticas podem ser apontadas às 

políticas de turismo no Brasil, ao analisarmos que mesmo com todo o esforço do 

Estado para se mostrar presente, o turismo nunca esteve de fato, entre as 

prioridades das políticas federais de desenvolvimento, por representar, de certa 

forma, a fraqueza política do setor, traduzida na oscilação dos organismos oficiais 

encarregados da gestão da atividade.  

  Segundo Pereira (1999), é possível observar que as atividades turísticas no 

País, principalmente na década de 1980, não apresentaram grandes avanços, 

devido, em grande parte, aquela que seria conhecida como a década perdida. Mas, 

essa falta de perspectiva, também ocorreu com os demais setores da economia 

brasileira, em partes, por conta do contexto histórico, marcado pela eleição indireta 

do presidente Tancredo Neves, em 1985, que faleceu, no mesmo ano, e a inflação, 

que foi a responsável pelo fracasso dos planos Cruzado, em 1986 e Cruzado II, em 

1987. A partir das eleições diretas de 1989, quando um ano mais tarde assumiu o 

então presidente da República Fernando Collor de Mello, o cenário político do país 

volta a sofrer várias transformações e o turismo, passa a ser alvo de planos e 

programas do governo federal buscando novos parâmetros na condução do setor 

turístico (HENZ; LEITE; ANJOS, 2010). 

  Devido as mudanças promovidas durante a gestão do presidente Fernando 

Collor de Mello, segundo Cruz (2005), iniciou-se um processo de valorização do 

turismo no país, a partir do entendimento de que a atividade poderia ser propulsora 

do desenvolvimento do Brasil, assim como percebeu‐se que investindo no turismo, 
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haveria a possibilidade de redução de desigualdades sociais. Outro aspecto 

importante está associado ao território, pois percebeu-se que por meio do 

investimento em infraestrutura, seriam possíveis a modernização e a construção de 

novas redes de transportes, eixos fundamentais para o desenvolvimento do turismo 

e a organização do espaço, beneficiando também os residentes de destinos 

turísticos.  

 Corroborando com Cruz (2005), Corrêa (1995), analisa que o território é, 

então, o espaço territorializado e apropriado. Essa apropriação pode ser feita de 

forma concreta ou abstrata, por exemplo, pela representação. Desta forma, o turismo 

passa a ser compreendido como um fenômeno espacial de natureza complexa e 

composta a partir de um conjunto de atividades diversas, constituído e que se 

constitui por meio de um fator de transformação e um componente estrutural de 

nossa sociedade. Estas se concentram em diferentes evidências, sendo elas: 

econômicas, geográficas, sociais, políticas e por isso tem sido tratada por diversas 

disciplinas cientificas (VERA et al., 1997). 

 De acordo com Cruz (2001), por meio do marco regulatório do turismo no 

país, iniciado com as reformas do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, 

editou-se o Decreto 448/92 que estabeleceu a PNT, cujo principal objetivo consistia 

em promover o desenvolvimento do turismo e o seu equacionamento como fonte de 

renda nacional. Para isso, seriam atribuídas como diretrizes desta ação a 

preservação do patrimônio natural e cultural e o reconhecimento do homem como 

grande endereçado do desenvolvimento turístico do país (CRUZ, 2001). 

 De acordo com Lobato (2001), os principais objetivos detalhados na PNT 

estavam centrados na democratização do acesso ao turismo nacional, por meio da 

incorporação de diferentes segmentos populacionais; a redução das desigualdades 

socioeconômicas de ordem regional, por intermédio do crescimento do emprego e 

da melhor distribuição de renda; o aumento dos fluxos turísticos, das taxas de 

permanência e do gasto médio de estrangeiros no país, a promoção de novas zonas 

turísticas, e a criação e implantação de equipamentos voltados para as atividades de 

representação cultural e outras atrações com capacidade de prolongamento da 

permanência dos turistas. 

 Segundo Oliveira (2008), durante o ano de 1992, surge o Plano Nacional de 

Turismo (Plantur), instrumento de elaboração da política nacional composto por sete 

programas. Todavia, mesmo contendo algumas ações detalhadas e uma estratégia 
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mais consistente do que as produzidas nas gestões pregressas, o Plantur enfrentaria 

dificuldades para sair do papel, dado o contexto de instabilidade política em que foi 

formulado. Logo após, portanto, o governo Collor, com a estabilização do processo 

de reestruturação da Embratur e as mudanças provenientes do programa de 

estabilização econômica, o Plano Real, estão postas as novas bases para a 

administração e a política do planejamento turístico nacional. Desta forma, em 1995, 

cria-se um documento amplo e detalhado, que constitui um salto na regulação 

pública da atividade, sejam quais forem os seus méritos e defeitos. Trata-se da 

Política Nacional de Turismo (1996-1999), produzida durante o primeiro governo 

Fernando Henrique Cardoso e estendida até o seu segundo mandato (OLIVEIRA, 

2008). 

 A proposta da política nacional de turismo, segundo Brusadin (2005), seguiu 

durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1996-

1999, com base em pressupostos desenvolvimentistas, tais como: o financiamento 

do desenvolvimento e a reforma do Estado, a estabilização econômica do Real, a 

modernização, a eficácia do Estado e a redução dos desequilíbrios espaciais e 

sociais. Seguida pela Política Nacional de Turismo de 2000, como já vista por 

Oliveira (2008), ficou definido como parte de seus objetivos estratégicos a 

descentralização, a partir do: revigoramento das secretarias e órgãos 

estaduais/municipais para a gestão do turismo; delegação de responsabilidade para 

a gestão das atividades turísticas através do Programa Nacional de Municipalização 

do Turismo (PNMT); delegação de atividades a entidades privadas e a terceirização 

de serviços. 

 Para a expansão e desenvolvimento das atividades turísticas no país, surgem 

as primeiras formas de crédito público destinadas exclusivamente para essas ações. 

Durante os anos de 1969 e 2000, foram solicitados e aprovados mais de 1433 

projetos de investimentos em turismo, sobretudo no ramo hoteleiro, e liberados 

incentivos fiscais federais no valor total próximo ao de R$ 700 milhões (BEZERRA, 

2002). Segundo ainda Bezerra (2002), da somatória total de projetos incentivados 

pelo governo federal nas últimas três décadas, aproximadamente 80% 

concentraram-se entre os períodos de 1969 e 1982, todavia, este número 

correspondeu apenas a 31% dos recursos renunciados no período. Para o autor, há 

uma mudança quantitativa e qualitativa na concessão de incentivos fiscais federais. 
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  Na tabela 7, é possível observar o papel do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no financiamento para o setor do 

turismo, entre o início da década de 1990 até 2000. 

 

Tabela 7 - Financiamento BNDES para o setor do turismo 1990/2000. 

Ano   Dispêndio BNDES                     Taxa de Crescimento 

1990          40.436.693                                         - 

1991          27.956.477                                     30,86      

1992          70.067.252                                    150,53 

1993          76.793.427                                         9,60 

1994         130.184.673                                      69,53 

1995         191.755.181                                      47,29 

1996         243.247.315                                      26,85 

1997         293.040.735                                      20,47 

1998         153.936.366                                      47,47 

1999         120.682.968                                      21,60 

2000         109.254.540                                         9,47 

Total        1.457.355.627                                         - 

             Fonte: Adaptado de Bezerra (2002). 

 

  A partir do Governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, pode-se notar o 

maior período de transformação para o turismo no Brasil, quando foi criado o 

Ministério do Turismo (MTur), em 2003, utilizando-se de algumas diretrizes que já 

haviam sido discutidas e apresentadas no governo anterior. A proposta do Ministério, 

como órgão da administração direta, consistia em articular com os demais 

Ministérios, com os governos estaduais e municipais, com o poder legislativo, com o 

setor empresarial e a sociedade organizada, a integração das políticas públicas com 

o setor privado (HENZ, LEITE; ANJOS, 2010).  

  Ainda segundo Henz, Leite e Anjos (2010), com a criação do MTur, em 1º de 

janeiro, o Brasil passou a ter, pela primeira vez em sua história, um ministério 

voltado exclusivamente para a atividade turística. Esse órgão nasce com a missão 

de desenvolver o turismo como atividade sustentável com papel cada vez mais 

relevante na economia do País. O MTur colocou em prática uma política pública 

baseada em modelo de gestão descentralizado e orientado pelo pensamento 

estratégico. 
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  Naquele mesmo ano, precisamente no dia 29 de abril de 2003, o governo 

federal divulga o Plano Nacional de Turismo, contendo instruções, metas e 

programas do setor para o período de 2003/2007, apresentado, ao longo de um 

documento de 48 páginas, uma proposta para consolidar o MTur como articulador do 

processo de integração dos diversos segmentos do setor turístico no país, 

competindo à Embratur voltar seu foco para a promoção, marketing e apoio à 

comercialização do produto turístico brasileiro (NOIA; JÚNIOR; KUSHANO, 2007). 

  É possível observar (figura 1), o lançamento do novo Plano Nacional de 

Turismo, que estabeleceria metas mobilizadoras para o período de 2003 a 2007, 

tendo como princípios orientadores a redução das desigualdades regionais e sociais, 

a geração e distribuição de renda e a geração de empregos e divisas para o País. 

 

Figura 1 - Lançamento do Plano Nacional de Turismo (PNT). 

 
                                           Fonte: Embratur, 2017. 

 

  Segundo o MTur (2013), a partir do desmembramento do Ministério do 

Esporte (ME) e do MTur, por meio da Lei nº 10.683/2003, o governo oficializou o 

reconhecimento do turismo como atividade capaz de gerar ganhos socioeconômicos 

para o País, acarretando a decisão de se criar um ministério para cuidar 

exclusivamente do turismo.  

  A Lei nº 10.683/2003 que dispõe sobre a organização da Presidência da 

República e dos Ministérios, e dá outras providências, foi estabelecida por meio de 
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desmembramento do Ministério do Esporte e do Turismo, de modo a superar-se a 

inadequação conceitual da atual subordinação de ambas as áreas a uma mesma 

pasta, quando se trata de áreas de competência distintas e cujos objetivos merecem 

atenções específicas e políticas direcionadas, por um lado, à promoção da própria 

cidadania, e por outro, do desenvolvimento econômico. A importância de cada área 

se evidencia à medida que investimentos estatais no fomento da atividade esportiva 

e no desenvolvimento do turismo produzirão efeitos positivos e significativos, quer no 

que se refere ao desenvolvimento do desporto em suas várias vertentes, quer no 

que se refere ao incremento do ingresso de divisas oriundos da atração do fluxo de 

turistas para o país e da dinamização do setor de serviços nas áreas de transportes, 

hotelaria e serviços, com grande potencial de absorção da mão-de-obra. 

  Entre os anos de 2003 e 2012, o turismo no Brasil saltou dos 24,3 bilhões de 

dólares, registrados em 2003, para cerca de 77 bilhões de dólares, em 2012 

(BRASIL, 2013). É possível verificar que o planejamento da atividade turística, 

especificamente no que concerne às políticas públicas de turismo, ainda é bastante 

recente no Brasil e o MTur foi elaborado e executado em um momento econômico 

propício e favorável ao desenvolvimento do turismo nacional, regional e local. 

  Portanto, no âmbito das políticas públicas no turismo, a presente dissertação 

pode constatar que cada governo, dentro da sua agenda de investimentos e 

prioridades, privilegiou um determinado aspecto do turismo. No governo Collor, por 

exemplo, há o Decreto n.118/91, a respeito de um acordo para a promoção turística 

firmado na América do Sul, e o acordo de cooperação com a Itália. Posteriormente, 

com o Decreto n.448/92, uma disposição sobre a Política Nacional de Turismo.  

  Na conhecida “era” FHC, por sua vez, também no campo do turismo, 

observamos uma importância maior para os acordos bilaterais. Nesse sentido, é 

possível perceber uma tendência de política pública em turismo com perfil de 

acordos ao longo dos seus dois mandatos. Em um primeiro momento, os acordos 

visavam o estabelecimento de cooperação entre o Brasil e outros países e 

posteriormente a profissionalização do setor a partir da criação de cursos superiores 

de Turismo.  

 Os Planos Nacionais de Turismo, durante os governos dos presidentes Lula e 

Dilma (2003-2016), priorizaram a criação e/ou a revitalização de vários órgãos e 

instância representativas na estrutura de gestão descentralizada, contemplando as 

diferentes esferas de poder (federal, estadual, regional e municipal). Dessa forma, a 
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partir da criação do Ministério do Turismo, em 2003, e com base na elaboração dos 

Planos Nacionais de Turismo, almejou-se uma política pública de Turismo com 

indicativo para o desenvolvimento e para abrandar os problemas sociais, 

promovendo assim, uma maior inclusão internacional do país com base no 

fortalecimento do turismo emissivo e receptivo. 

 

 

3.1.8 A Indústria do Turismo e as Políticas Públicas  

 

  No Brasil, o setor de serviços nos últimos anos, em destaque o turismo, vem 

atraindo de modo progressivo à atenção de autoridades responsáveis pelo 

planejamento de políticas públicas, por justamente se tratar de um setor com grande 

vocação para a geração de emprego, renda e desenvolvimento socioeconômico, 

estabelecendo um efeito importante em termos de política econômica. 

  Para Rodrigues e Rodrigues (2009), a indústria do turismo, o negócio 

turístico, o produto turístico, o atrativo turístico ou as destinações turísticas, se 

apresentam como um dos principais alavancadores do desenvolvimento de regiões, 

cidades, estados e países. Na visão de Pearce (2002), esta atividade está 

amplamente consagrada como setor maior da economia nacional, regional e local de 

várias partes do mundo, ou sendo indicada como uma opção de desenvolvimento.  

  Neste sentido, Ignarra (2000, p.24), esclarece que turismo pode ser 

compreendido como: 

 

o estudo do homem longe do seu local de residência, da indústria que 
satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, 
geram sobre os ambientes físico, econômico e sociocultural da área 
receptora. 

 

 Na visão de Putnam (2005), para uma região desenvolver-se em relação à 

outra, é fundamental considerar um fator essencial que é a representação de seus 

atores locais, uma vez que quanto maior for a articulação regional com políticas 

públicas, em busca do progresso, maior será a possibilidade da região ter um 

desenvolvimento mais assertivo e consistente. Entretanto, estes não podem atuar 

separadamente, uma vez que eles dependem que alguém faça as amarrações 

necessárias. 
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 De acordo com Silva (2008), em regiões e cidades das quais tenham um 

elevado número de empresas, escritórios de firmas nacionais e internacionais, ou 

mesmo atividades associadas aos mais diversos setores, como, por exemplo, 

tecnologia da informação, telecomunicações e pesquisa científica, a prática do 

turismo se desenvolve e participa da reprodução do espaço urbano em virtude da 

sua relevância, não somente econômica e financeira, mas também pela 

representatividade que estas corporações imprimem na cidade. Isto é, o turismo, 

nestas regiões e cidades, aparece como atividade econômica oportunista para criar 

e disponibilizar aos agentes econômicos atuantes pertencentes ao local, 

infraestrutura necessária para simplificar as atividades de trocas econômicas que aí 

se estabelecem, ou seja, os negócios da economia capitalista moderna. 

  Segundo o Estudo de Economia do Turismo – Uma Perspectiva 

Macroeconômica, publicado pelo IBGE (2012), no ano de 2009, as Atividades 

Características do Turismo no Brasil geraram um valor bruto de produção de R$ 

213,3 bilhões. Como são atividades de serviços, é possível medir sua participação 

no total do valor bruto da produção de serviços no País. Essa participação foi de 

7,3%. Quando comparado com o total da economia brasileira, a produção das 

Atividades Características do Turismo representou 3,9%. A atividade de serviços de 

alimentação apresentou a maior participação na produção das Atividades 

Características do Turismo: 41,9%, com R$ 89,5 bilhões. Em segundo lugar, está o 

transporte rodoviário, com R$ 34,7 bilhões, 16,3% do valor bruto da produção das 

Atividades Características do Turismo. 

  Ainda segundo o IBGE (2012), a heterogeneidade dos diversos segmentos 

que constituem as Atividades Características do Turismo pode ser observada, 

similarmente, a partir da relação entre o consumo intermediário e o valor bruto da 

produção. O consumo intermediário corresponde ao valor dos bens e serviços 

consumidos como insumos no processo de produção. O valor do consumo 

intermediário em uma atividade econômica é afetado pela quantidade e pelo preço 

dos insumos usados na produção. Em 2009, por exemplo, o consumo intermediário 

total das Atividades Características do Turismo foi de R$ 109,6 bilhões. 

 Um outro dado importante que corrobora para o crescimento econômico e a 

expansão do turismo, são constituídos por meio de redes. Na rede do turismo, por 

exemplo, os atores mantêm uma relação intensa de dependência, fomentando desta 

forma uma interdependência de todos os seus componentes, resultando assim em 
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um grupo denominado de rede turística (CHON, 2003). O turismo e seu 

desenvolvimento em diversos países é feito por meio de parcerias, com a intenção 

de obter melhores resultados tanto no campo social, como econômico, e muitas 

dessas parcerias são formadas a partir do conceito de redes. 

 

 

3.1.9 Redes e Alianças na Formação do Turismo 

   

  De acordo com Tremblay (1998), a perspectiva de rede é observada como o 

modelo teórico mais apropriado para a compreensão da indústria do turismo. Ainda 

segundo o autor é possível observar que as características dessa indústria enquanto 

um sistema dinâmico, é basicamente constituído por atividades heterogêneas, 

interdependentes e, na sua maioria, suplementares. 

 Para Castells (1999), as sociedades no período contemporâneo, estão 

vivendo cada vez mais em um espaço caracterizado por uma profusão sem 

precedentes dos fluxos, conhecendo uma economia que o mesmo autor denomina 

de global, e um capitalismo informacional, o que o leva a compreender a sociedade 

atual como sociedade em rede.  

  Deste modo, Pereira e Kahil (2006) destacam uma tipologia de redes que 

atualmente compõem o espaço geográfico, tendo sempre em vista a existência de 

elementos fixos no território, e também dos fluxos que o animam, entendendo as 

redes como formas, mas também como normas, que juntas possibilitam a realização 

dos movimentos no território. Desta forma, os diferentes tipos de redes transportam 

objetos e informações, comunicam dados, compartilham posições políticas e ordens 

no espaço geográfico, entre diferentes pontos e agentes  

 Tais confirmações discutidas por Tremblay (1998), no início do texto, nos 

permite trazer a compreensão de que as empresas turísticas estão cada vez mais 

gerenciando as incertezas por meio do estabelecimento de redes de ligações que 

englobam trocas de informação, construção de canais de comunicação confiáveis e 

planejamento conjunto. 

  Segundo Santos (2011), isso de certa forma tem a ver com a globalização, 

pois ela representa o ponto mais alto do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. Todavia, para compreende-la, assim como em qualquer outra fase da 
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história, é preciso observar dois elementos fundamentais, que são: o estado das 

técnicas e o estado da política. 

 Nesta perspectiva, Santos (2011), observa uma certa tendência em separar 

uma coisa da outra, daí muitas interpretações da história a partir das técnicas. E, por 

outro lado, interpretações da história a partir da política, que na realidade nunca 

estiveram separadas. Portanto, as técnicas são oferecidas como um sistema e 

realizadas combinadamente por meio do trabalho e das formas de escolha dos 

momentos e dos lugares de seu uso. 

 Na visão de March e Wilkinson (2009), a criação de valor para os clientes no 

turismo acontece por meio de uma complexa rede de interações entre atores 

interdependentes, e elas se complementam ao observarem que o destino turístico é 

formado por um grupo de fornecedores independentes, porém articulados 

espontaneamente para entregar o produto turístico. Portanto, dentro desse contexto, 

os produtos do destino turístico são constituídos pela aglomeração de diferentes 

elementos no momento do consumo para providenciar a experiência total do cliente 

(WANG; KRAKOVER, 2008). 

 No mundo da globalização, o espaço geográfico e o espaço reservado ao 

turismo, ganha a cada dia novos contornos, novas formas e novas definições. Mas, 

não somente isso. Ele ganha também uma nova importância, pois a eficácia das 

ações está estreitamente associada à sua localização. Os territórios, por exemplo, 

tendem a uma compartimentação generalizada, onde se associam e se chocam com 

o movimento geral da sociedade planetária e o movimento particular de cada fração, 

regional ou local, da sociedade nacional (SANTOS, 2011). 

 De acordo com Wang e Krakover (2008), as características do turismo 

reforçam a necessidade do desenvolvimento de relações de cooperação entre 

empresas e organizações, todas com fins a agregar recursos e desenvolver um 

comprometimento mútuo com o objetivo comum de atrair mais visitantes para o 

destino, tornando aquele território propício para o seu uso nas suas mais diferentes 

modalidades. 

 Para Whitaker (2002), as redes se tornaram mais evidentes nas últimas 

décadas como mais uma significativa inovação humana no campo da organização 

social. De acordo com o autor, as organizações do terceiro setor, por exemplo, têm 

sido pioneiras na criação e manutenção das redes, que operam desde o nível local 
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até o nível internacional, seja para a troca de informações, articulações políticas ou 

simplesmente para implementação de ações conjuntas. 

 Constatamos, nas discussões estabelecidas na presente dissertação, uma 

tendência mundial à reestruturação do setor público em relação à atividade turística, 

a começar pela formação de parcerias e alianças para colaboração no 

desenvolvimento das atividades turísticas no país. Embora, muitas vezes, essa 

temática seja discutida quase que puramente no âmbito privado, pode ser estendida, 

prontamente, para a gestão pública. E para que possamos compreender a 

importância e o papel das redes no turismo, é essencial, inicialmente, discutir o 

significado da indústria hoteleira no país e seus arranjos sócio produtivos. 

 

 

3.1.10 A Indústria Hoteleira – Discussões Gerais 

 

  Ao longo da história da hotelaria, o mais antigo registro de hospedagem é 

datado da época dos jogos Olímpicos, na Grécia Antiga, do qual consistia de um 

grande abrigo, denominada Ásylon ou Asulo que tinha como finalidade a 

privacidade, a proteção e o repouso daqueles atletas que foram convidados a 

participarem das cerimônias esportivas e religiosas da época (ANDRADE, 2002). 

Segundo Walker (2002), a origem da palavra hospitalidade, antiga palavra francesa 

deriva de hospice, que traz em seu bojo a ideia de “ajudar/abrigar viajantes”.  

  De acordo com La Torre (1982), os primeiros meios de hospedagem com o 

propósito tão somente comercial, apareceram próximos do final da Idade Média na 

Europa. Conhecidas como tabernas e pousadas, cada qual com a suas 

especificidades, as tabernas localizavam-se nas estradas ou fora dos povoados, a 

uma distância que poderia ser percorrida a cavalo durante o dia, enquanto as 

pousadas, eram públicas com fins lucrativos, localizadas em povoados onde se 

ofereciam alimentos, bebidas e albergues a viajantes, cavaleiros e carruagens.  

 O desenvolvimento e a expansão das estradas pelo continente europeu, 

assim como o crescimento do comércio entre os países da região, fez com que a 

hospedagem começasse a representar parte significativa da economia local. No 

século XII, as viagens na Europa voltavam a se tornar mais seguras, e prontamente 

as hospedarias se estabeleceram ao longo das estradas, aperfeiçoando, 

compreendendo e aplicando novos conceitos de hospitalidade. Leis de 
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regulamentação de preços, aumento na qualidade dos serviços, na higiene e na 

alimentação foram itens que foram acontecendo paulatinamente. Pouco a pouco, 

países da Europa passavam a implantar leis e normas para regulamentar a atividade 

hoteleira, especialmente a França e a Inglaterra (CAMPOS; GONÇALVES, 1999). 

  No Brasil, conforme os registros oficiais da Confederação Brasileira de 

Comércio, até 1808, ano da chegada da família Real Portuguesa ao Brasil, não 

existiam meios de hospedagem específicos, ou seja, aqueles que fossem 

exclusivamente destinados para a hospedagem de viajantes propriamente ditos, em 

estabelecimentos construídos para tais fins (SILVA, 2008). 

 Corroborando com Silva (2008), Belchior e Poyares (1997), ratificam a ideia 

de que antes mesmo da chegada da família real ao Brasil, as cidades brasileiras, 

sobretudo aquelas litorâneas e capitais de capitania, possuíam limitados locais para 

albergar os viajantes. Aqueles que desafortunadamente não possuissem amigos ou 

parentes na cidade que lhes oferecessem abrigo, recomendação de conhecidos ou 

da própria administração da capitania, ou mesmo tão pouco prestígio econômico ou 

político é que se hospedavam nestes meios de hospedagem de infra-estrutura 

simples. 

  Segundo Solha (2002), no início da segunda metade do século XX, a hotelaria 

brasileira era de razoável proporção e concentrava-se nas principais capitais do 

País. Neste período, ainda segundo a autora, foi possível observar o aumento das 

frotas das companhias aéreas. Agências de viagens brasileiras começaram a se 

organizar, criando associações regionais e participando de eventos internacionais, 

com fins a promover o turismo e a hotelaria no Brasil. Foi também na década de 

1950, que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC), começou uma campanha para oficializar o turismo no País, iniciando com a 

organização dos Congressos Brasileiros de Turismo, realizados nos anos de 1956 e 

1957, conforme já apresentado ao longo da discussão do capítulo 3 do presente 

trabalho. 

  Para Nogueira (1983, p. 176), “a preocupação governamental com o 

financiamento de hotéis expressou-se, em 1966, com o Decreto nº 55, que 

direcionava os primeiros incentivos à rede hoteleira nacional, ao mesmo tempo que 

definia a política nacional de turismo e criava a Confederação Nacional do Turismo 

(CNTur), e o Instituto Brasileiro de Turismo, conhecido como EMBRATUR”. 
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no Decreto lei nº 1.439/75, Decreto nº 78.379/76, que o regulamenta, e nas 
Resoluções nº 365, do Banco Central do Brasil, e nº 878, do CNTur18 - que 
imprimiu nova orientação aos financiamentos estatais para pequenos e 
médios hotéis, cujo imposto de renda passa a sofrer uma redução de até 
70%, por 10 anos, como promoção do turismo interno, e culminou com a 
classificação dos estabelecimentos hoteleiros. (NOGUEIRA, 1983, p. 177). 

 

  Para Solha (2002), o desenvolvimento do turismo no País, entre os anos de 

1950 a 1969, deu-se em decorrência da ligação de diversos fatores, dentre eles: 

urbanização e crescimento das cidades, expansão dos sistemas de comunicação; 

avanço nos equipamentos e no sistema de transportes e crescimento de uma classe 

média propensa a viajar. Embora ainda bastante incipiente, comparado à velocidade 

dos acontecimentos mundiais, todos esse fatores estimularam o início da 

organização da atividade nos setores público e privado no País. Corroborando com 

Solha (2002), Carvalho (2000), aponta que o turismo, como atividade econômica 

organizada, teve seu grande salto com a chegada da revolução industrial, que 

disparou os avanços nos transportes, técnicas mercadológicas e comunicações e 

assim como com a conquista, pelos trabalhadores, de um tempo livre cada vez 

maior, contribuindo para o desenvolvimento desse setor. 

  Para Gorini e Mendes (2002), no Brasil, no início da década de 1970, 

financiamentos a longo prazo, por meio da Embratur, do Financiamento de Máquinas 

e Equipamentos (FINAME) e incentivos fiscais da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Superintendência de 

Desenvolvimento do Amazônia (SUDAM), também colaboraram para construção de 

novos hotéis. A partir desses incentivos e financiamentos, promovidos durante o II 

PND, as empresas hoteleiras nacionais duplicaram a sua capacidade e empresas 

internacionais se instalaram no Brasil. De acordo com Gorini e Mendes (2002, 

p.117), “algumas redes internacionais entraram no País por meio de investimentos 

imobiliários e administrando seus hotéis, outras ficaram somente com a operação, 

enquanto os imóveis eram construídos com recursos de investidores nacionais“. 

 De acordo com  Silva (2008),  constata-se que a referência de localização dos 

hotéis inseridos em boa parte das metrópoles contemporâneas, nada mais é do que 

resultado da centralidade que as atribuições políticas e econômicas produzem no 

processo de reprodução do espaço urbano. Na visão do autor, no caso daqueles 

municípios em que a concentração das decisões no âmbito da política e da 
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economia são mais direcionados para o turismo, a hotelaria se desenvolve com 

maior velocidade e grande capacidade de adaptação às mudanças. 

 Em conformidade com Carlos (2011), a ideia de produção do espaço nos 

conduz a considerar o Estado o principal sujeito da ação. E o Estado, como sendo 

aquele da dominação política; o capital, com suas estratégias direcionadas para a 

reprodução continuada às frações do capital, o industrial, o comercial e o financeiro, 

por meio de suas articulações com os demais setores da economia. Ainda segundo 

a autora, esses níveis correspondem àqueles da prática sócio-espacial real, que 

ganha forma e sentido como produtoras dos lugares, encerrando em sua natureza 

um conteúdo social dado pelas relações sociais que se realizam num espaço-tempo 

determinado, como forma de processo de produção, apropriação, reprodução da 

vida, da realidade e do espaço em seus descompassos. 

 Segundo SAAB (1999, p. 300), “o BNDES, associado à Embratur, teve um 

papel fundamental no processo de expansão da rede hoteleira“. De acordo com a 

tabela 8, observa-se que até 1995, predominavam os investimentos para os projetos 

voltados à implantação, expansão e modernização de hotéis. A partir desse 

momento, há uma nítida variação nos tipos desembolsos efetuados pelo Sistema 

BNDES para o setor turístico, quando começaram a aparecer os financiamentos 

para os projetos destinados à implantação de parques temáticos e aquáticos. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos Desembolsos do Sistema BNDES para o Setor de Turismo Nacional, por 
Tipo de Investimento – 1990/98 (Em %). 

SEGMENTOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Hoteleiro 99,2 99,7 100,0 99,5 96,0 85,9 62,8 54,6 61,6 

Parques – 0,3 – 0,3 2,4 14,0 23,3 32,6 20,7 

Outros 0,8 – – 0,2 1,6 0,1 13,9 12,8 17,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: SAAB (1999). 

 

  A primeira cadeia internacional a operar no Brasil foi a Hilton International 

Corporation, que passou a administrar, em 1971, um hotel com 400 apartamentos na 

Avenida Ipiranga (Hilton São Paulo). Em 1974, começaram a operar no Brasil as 

redes internacionais Holiday Inn (Campinas), Sheraton (Rio de Janeiro) e 

Intercontinental (Rio de Janeiro). Em 1975, foram inaugurados o Le Méridien (Rio de 

Janeiro) e o Club Med (Itaparica). Nos anos seguintes, em 1977 o Novotel (São 
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Paulo) e o Novotel São José dos Campos, primeiro hotel de rede internacional na 

RMVPLN e segundo hotel da rede AccorHotels no Brasil. 

  Com a proposta de fomentar e prover recursos para o financiamento de 

obras, serviços e atividades turísticas que fossem consideradas de interesse para o 

desenvolvimento do turismo nacional, o FUNGETUR foi fundamental no fomento do 

turismo como negócio e estratégia para o desenvolvimento social e econômico – 

geração de emprego e renda, inclusão social e melhoria da qualidade de vida 

(SAAB,1999).  

 Por meio da tabela 9, verifica-se a evolução no número de meios de 

hospedagem que surgiram entre 1968 e 1979, mesmo diante da crise mundial de 

1973, motivada pelas variações do preço do petróleo. Neste período, a quantidade 

de hotéis no Brasil continuava crecendo, devido às Políticas Públicas criadas pelo 

Governo Federal. A década de 1970, registra-se o crescimento do número de 

viagens decorrente do desenvolvimento da infraestrutura dos transportes aéreo e 

rodoviário. Ainda de acordo com Santos (2012), no início da década de 1970, não 

havia qualquer tipo de exigência quanto à estrutura física e de serviços dos hotéis 

independentes para determinar o padrão referente aquela categoria hoteleira, pois 

somente oito anos depois, mais precisamente em 1978 é que o sistema de 

classificação hoteleiro foi instituído pelo Conselho Nacional de Turismo (CNTur).  

  É nessa fase que os hotéis passam a ser classificados de acordo com o 

número de apartamentos privativos, com banheiros ou salas. Aqueles hotéis que 

possuíam apartamentos com cozinha e sala passaram a ser classificados como 

hotéis-residência, enquanto as instalações com valor histórico foram classificados de 

pousadas, e os estabelecimentos simples com banheiros coletivos foram nomeados 

como hospedaria de turismo (SANTOS, 2012). 

 

Tabela 9 - Evolução dos meios de hospedagem no Brasil de 1968 a 1979. 

  

Categoria dos 

hotéis       

Outros 

Estabelecimentos   Total 

Ano Luxo 1ª 2º 3º Pensões Motéis 

Meios de 

Hospedagem 

1968 28 136 517 7.889 4.052 38 12.660 

1969 43 244 811 7.226 4.090 183 12.597 

1971 22 154 621 8.277 4.055 204 13.333 

1972 18 168 673 8.720 3.929 256 13.764 
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1973 30 208 729 9.315 4.058 293 14.633 

1974 70 333 801 9.495 3.575 507 15.356 

1976 94 384 902 9.434 3.603 654 16.345 

1977 105 468 949 9.572 3.462 787 16.807 

1978 111 482 1.088 9.978 3.585 901 17.751 

1979 112 497 1.176 9.618 3.341 1.023 17.683 

Fonte: SANTOS (2012). 

    

 Decádas seguintes, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 

2005), no início dos anos 2000, o Brasil estava entre os 30 países com o maior fluxo 

turístico do mundo, apresentando um grande potencial de crescimento, tendo 

recebido cerca de 4,72 milhões de turistas estrangeiros. Segundo Luchiari (2000), a 

urbanização turística pode ser considerada como uma das expressões mais 

marcantes do turismo na nossa sociedade.  

  De acordo com o IBGE (2011), dados apresentados no ano de 2011, mostram 

a composição do cadastro de informantes da pesquisa de serviços de hospedagem 

no Brasil. O presente cadastro de informantes foi elaborado a partir da base no 

Cadastro Central de Empresas, atualizado pela RAIS, no ano de 2010 e pelo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), ambos ligados ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme é possível observa na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Composição do cadastro de informantes da pesquisa de serviços de hospedagem no 
Brasil, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). 

 

CNAE 2.0 

 

Descrição 

Número de 

estabelecimentos 

5510-8 Hotéis e similares 8 913 

5590-6 
Outros estabelecimentos de 

hospedagem 

1.960 

TOTAL   10 873 

                  Fonte: IBGE, (2011) 

 

  Ainda de acordo com o IBGE, por meio da Pesquisa de Serviços de 

Hospedagem, realizada em parceria com o Ministério do Turismo, é possível 

identificar a evolução e os tipos e categorias de estabelecimentos desse segmento e 

mensurar o número de unidades habitacionais e leitos existentes, fornecendo, assim, 

um quadro atualizado da capacidade de hospedagem disponível.  
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Na tabela 11, observa-se, por exemplo, por meio dos estados da Federação o 

número total de hotéis, apart-hotéis, pousadas, motéis, pensões de hospedagem, 

hostels, albergues turísticos e outros. 

 

Tabela 11 - Número de estabelecimentos de hospedagem, por tipos, segundo as Unidades da 
Federação – 2016. 

Unidades da Federação 

Número de estabelecimentos de hospedagem, por tipos 

Total 
Hotéis 

(1) 

Apart-

hotéis / 

flats 

Pousadas Motéis 

Pensões de 

hospedagem 

(2) 

Hostels/ 

Albergues 

turísticos 

Outros 

(3) 

Brasil   31 299   15 005    589   9 968   4 460    609    480    188 

Rondônia    307    227    0    30    46    4    0    0 

Acre    110    76 (X) (X)    24    0    0    0 

Amazonas    359    199 (X)    79    47    23 (X) (X) 

Roraima    60    31    0    19    10    0    0    0 

Pará    742    511 (X)    93    116    10    7 (X) 

Amapá    72    37 (X) (X)    19    0    0    0 

Tocantins    317    217 (X)    59    32    7    0 (X) 

Maranhão    531    262 (X)    147    105    8    5 (X) 

Piauí    376    152 (X)    113    79    25 (X) (X) 

Ceará   1 162    307    24    566    237    7    17    4 

Rio Grande do Norte    669    173    31    347    99    5    14    0 

Paraíba    381    131    8    169    61    5    7    0 

Pernambuco    978    315    16    397    224    10    13    3 

Alagoas    449    135    0    243    62    4 (X) (X) 

Sergipe    285    83    4    138    54    3 (X) (X) 

Bahia   2 552    972    48   1 275    178    28    44    7 

Minas Gerais   3 867   2 010    53   1 078    575    97    38    16 

Espírito Santo    688    307    10    277    75    12    3    4 

Rio de Janeiro   2 680    863    33   1 354    225    59    130    16 

São Paulo   5 858   3 012    135   1 531    918    135    85    42 

Paraná   1 760   1 066    36    263    303    57    24    11 

Santa Catarina   1 782    798    71    657    169    27    34    26 

Rio Grande do Sul   1 915   1 006    52    455    326    32    18    26 

Mato Grosso do Sul    710    429    3    142    104    11    13    8 

Mato Grosso    953    670    5    138    119    12 (X) (X) 

Goiás   1 457    834    23    346    211    23    10    10 

Distrito Federal    279    182    19    28    42    5    3    0 

Fonte: IBGE, (2016). 
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  Verifica-se, portanto, que o estado de São Paulo, concentra o maior número 

de estabelecimentos de hospedagem, bem como de unidades habitacionais. Ainda 

de acordo com a Pesquisa de Serviços de Hospedagem, realizada em parceria com 

o Ministério do Turismo, a Região de Minas Gerais conta com um total de 3.867 

estabelecimentos, acompanhada respectivamente, na sequência pelos estados do 

Rio de Janeiro, com 2.680, Bahia com 2.552, Rio Grande do Sul 1.915, Santa 

Catarina 1.782, Paraná com 1.760, Goiás com 1.457, Ceará com 1.162, 

Pernambuco com 978, Mato Grosso com 953, Pará com 742,  Mato Grosso do Sul 

com 710, Espírito Santo com 688, Rio Grande do Norte com 669, Maranhão com 

531, Alagoas com 449, Amazonas com 359, Piauí com 376, Paraíba com 381, 

Tocantins com 317, Rondônia com 307, Sergipe com 285, Distrito Federal com 279, 

Acre com 110, Amapá com 72 e Roraima, estado classificado como sendo a região 

com menor quantidade de estabelecimentos no país, com 60. 

  Na tabela 12, é possível observar a quantidade de estabelecimentos de 

hospedagem, por localização, que estão classificadas conforme a pesquisa por: 

zona urbana, centro da cidade; zona urbana, fora do centro da cidade; orla marítima, 

praia ou ilha e zona rural, reserva ambiental, parque ecológico. 

 Assim como na tabela 11, nota-se que o estado de São Paulo, seguido de 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, representam aqueles 

estados com o maior número de estabelecimentos de hospedagem, por localização, 

com um destaque maior para os meios de hospedagens que estão inseridos nas 

zonas urbanas (centros das cidades) e zonas urbanas (fora dos centros das 

cidades). 
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Tabela 12 - Número de estabelecimentos de hospedagem, por localização – 2016. 

 

Fonte: IBGE, (2016). 

  

Unidades da 

Federação 

Número de estabelecimentos de hospedagem, por localização 

Total 

Zona urbana/ 

centro da 

cidade 

Zona urbana/ 

fora do centro da 

cidade 

Orla 

marítima/ 

praia/ilha 

Zona rural/ 

reserva ambiental/ 

parque ecológico 

Brasil   17 033   7 272   6 085   2 194   1 482 

Rondônia    162    74    78    0    10 

Acre    65    41    23    0 (X) 

Amazonas    154    86    46 (X) (X) 

Roraima    35    12 (X)    0 (X) 

Pará    381    227    123    19    12 

Amapá    49    29 (X) (X) (X) 

Tocantins    134    80    46 (X) (X) 

Maranhão    246    111    99    26    10 

Piauí    161    52    91    7    11 

Ceará    544    139    168    194    43 

Rio Grande do Norte    361    90    95    153    23 

Paraíba    191    56    53    69    13 

Pernambuco    609    177    234    156    42 

Alagoas    256    50    83    102    21 

Sergipe    157    39    56    47    15 

Bahia   1 266    523    326    355    62 

Minas Gerais   2 134   1 085    759    0    290 

Espírito Santo    358    147    97    78    36 

Rio de Janeiro   1 631    546    568    397    120 

São Paulo   3 529   1 465   1 400    271    393 

Paraná    965    510    355    24    76 

Santa Catarina    952    386    262    254    50 

Rio Grande do Sul   1 037    516    423    36    62 

Mato Grosso do Sul    368    191    140    0    37 

Mato Grosso    454    244    161    0    49 

Goiás    658    295    296    0    67 

Distrito Federal    176    101    65    0    10 
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  Recorrendo aos dados do IBGE, observa-se também o número de 

estabelecimentos de hospedagem, por categoria, distribuídas por: Segmento 

econômico; luxo; simples; superior/muito confortável e turístico/médio conforto.  

  Os hotéis de segmento econômico e de turístico/médio conforto, são aqueles 

com o maior destaque no País. 

  

Tabela 13 - Número de estabelecimentos de hospedagem por categoria – 2016. 

Econômico 
Luxo Simples Superior/Muito 

confortável 

Turístico/Médio 

conforto 

5 626 666 2 736 1 699 6 284 

 Fonte: IBGE, (2016). 

 

 Por fim, na tabela 14, vemos o número de estabelecimentos de hospedagem 

por característica, considerando: Hotéis independentes; aqueles que integram 

alguma categoria internacional de hotéis e aqueles que integram alguma categoria 

nacional de hotéis.  

  Nota-se, um grande destaque para aqueles hotéis que são independentes, ou 

seja, não integram nem uma cadeia internacional de hotéis, tão pouco integram 

alguma categoria nacional de hotéis. 

 

Tabela 14 - Número de estabelecimentos de hospedagem por característica – 2016. 

Independentes 
Integram uma cadeia 

internacional de hotéis 

Integram alguma categoria 

nacional de hotéis 

15 687 276 1 048 

Fonte: IBGE, (2016). 

 

 Conclui-se, portanto, que a expansão da indústria hoteleira no Brasil está 

diretamente associada a dois importantes elementos, discutidos na presente 

pesquisa: o primeiro sendo as políticas públicas destinadas ao segmento do turismo 

e da hotelaria, surgidas a partir da década de 1970, em especial aos PND; o 

segundo, por meio do Decreto lei nº 55, destinado ao financiamento de hotéis que 

permitiram com que a expansão da atividade hoteleira no espaço urbano fosse uma 

realidade brasileira, e que as regiões e municípios pudessem por meio desses 

incentivos, ocuparem esses espaços, trazendo investimento e desenvolvimento. 
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3.1.11 O Lugar e a Centralidade Inseridos em um Contexto 

Hoteleiro Metropolitano 

 

  Quando iniciamos a busca pela compreensão sobre os conceitos de lugar e 

de centralidade, dentro de um contexto urbano metropolitano, constituímos também 

uma tentativa pela aproximação/articulação entre dois importantes conceitos no 

âmbito da produção do conhecimento geográfico. O primeiro, sendo sobre as 

relações entre agentes, escalas e conflitos, como forma de salientar a importância 

do conceito de produção do espaço e, o segundo, compreendendo como as 

condições objetivas dos lugares são subjetivamente vividas pelos diferentes agentes 

produtores de espaço. 

 De acordo com Relph (1979), no campo fenomenológico, o lugar pode ser 

compreendido, como um fenômeno da experiência humana. Para o autor, os lugares 

clamam nossas afeições e obrigações, pois conhecemos o mundo, através daqueles 

nos quais vivemos. Sendo assim, lugares são existenciais e uma fonte de 

autoconhecimento e responsabilidade social. 

 O lugar ainda pode ser compreendido, a partir de três componentes que se 

inter-relacionam: traços físicos, atividades e funções observáveis, assim como os 

significados e símbolos. Investigar os lugares, significa examinar um fenômeno 

específico do mundo vivido, elucidando a diversidade e a intensidade de nossas 

experiências (RALPH, 1976, apud Holzer, 1997). 

 Para Augé (1994), um espaço que não se pode definir de tal modo deve ser 

encarado então como um não lugar. Neste sentido, o não lugar nunca existe sob 

uma forma pura, pois lugares se recompõem nele e relações nele se constituem. 

Portanto, o lugar e o não lugar, são, antes polaridades fugidias, pois o primeiro 

nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente. 

 Sendo assim, os lugares são reflexo e condição para a reprodução das 

relações políticas, sociais e econômicas, nas suas mais diversas escalas de análise, 

possibilitando sempre dialetizar a relação sociedade-espaço. 

 Segundo Lefebvre (1983), a compreensão sobre centralidade constitui, o que 

o autor chama de fenômeno urbano. Para ele, a centralidade é considerada a partir 

do movimento lógico que a constitui e a destrói, e que, ao mesmo tempo, a cria e a 

extingue. A centralidade sempre reivindica um conteúdo. Portanto, a cidade não cria 
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nada, ela apenas centraliza as criações. Nesta acepção, nada pode existir, portanto, 

sem intercâmbio, sem aproximação, sem proximidade e sem relações. 

  A ótica da produção espacial dos serviços e do comércio, por exemplo, surge 

no espaço urbano-regional, a partir de uma hierarquização de centros e subcentros, 

algo trivializado pela aplicação da Teoria das Localidades Centrais em diferentes 

contextos espaciais. Por este olhar, portanto, podemos repensar a Teoria das 

Localidades Centrais a partir de diferentes proposições. Uma delas, é a da 

existência de uma matriz pré-capitalista com centros de mercado que se constituem 

embriões das localidades centrais, os quais irão compor no futuro-presente 

capitalista, a rede hierarquizada de centros urbanos.  

 Para Santos (2004), as localidades centrais deverão funcionar de modo 

diverso para as diferentes classes sociais, uma vez que essas consomem de 

maneira distante os bens e serviços oferecidos pelos diferentes centros e 

subcentros, seja na escala regional, metropolitana ou intraurbana, como já vimos no 

presente trabalho, por meio dos estudos de Villaça (1998). 

 A compreensão de centro ou localidade central, pode ser compreendida por 

meio das atividades terciárias, por exemplo, que favorecem sua 

formação/consolidação. Portanto, quando se fala em centros e subcentros, fala-se 

também em áreas de fácil acesso e circulação.  

 Neste sentido, quando observamos as transformações estruturais urbanas no 

contexto metropolitano/regional, por exemplo, conseguimos identificar algumas 

centralidades espaciais que foram e estão sendo produzidas, a partir do surgimento 

e da expansão da hotelaria no território, através da intervenção dos setores públicos 

e privados que representam o interesse do grande capital. Borja (2001), nos alerta 

que a criação de um conglomerado de atividades do setor terciário qualificado, não 

produz automaticamente centralidade, e sim somente a existência de espaços e 

equipamentos públicos, acessíveis, seguros e polivalente. 

Por este aspecto, podemos relacionar a indústria hoteleira, apresentada e 

discutida no item anterior, com uma grande ancora para o desenvolvimento de novas 

centralidades no território, pois por meio dela, surge o capital privado como o grande 

investidor e o estado como agente facilitador dessa nova expansão. 
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4 A REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E AS ATIVIDADES TURÍSTICAS 

 

  Esse item da dissertação tem como objetivo apresentar uma discussão sobre 

a atividade turística no Vale do Paraíba. Para Rodrigues e Rodrigues (2009), a 

indústria do turismo nessa Região representa um grande potencial a ser explorado 

em suas mais diferentes áreas. Pelo lado Paulista, por exemplo, o turismo religioso, 

que contempla cidades como Aparecida do Norte, Cachoeira Paulista e, mais 

recentemente, Guaratinguetá, com a canonização do Frei Galvão. O turismo 

ecológico, e cultural, nas cidades de Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Campos do 

Jordão, Cruzeiro, Cruzeiro, Cunha, Monteiro Lobato, Paraibuna, Pindamonhangaba, 

Queluz, Santo Antonio do Pinhal, São José do Barreiro e São Luis do Paraitinga.  

  O turismo de sol e praia em Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 

Ubatuba, e por fim, o turismo de negócios em cidades como Taubaté e São José dos 

Campos (RODRIGUES; RODRIGUES, 2009). 

 

 

4.1 Vale do Paraíba – SP: Um breve olhar histórico 

 

  Na visão de Vitale (2000), para compreender a definição de uma Região é 

necessário reconhecê-la e não apenas inventá-la, principalmente se ela for utilizada 

como um objeto de ação governamental. E para reconhecê-la é necessário 

constatar, no espaço, as características que identificam os seus elementos 

regionais, como os aspectos físicos e ambientais e os sistemas construídos, entre 

eles: ocupação e uso do solo urbano e rural, sistemas de circulação, e de 

equipamentos. 

  Para Corrêa (1986), o entendimento sobre o termo região tem sido 

amplamente utilizado por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, 

isto porque, o conceito de região está comumente ligado à noção fundamental de 

diferenciação de área. 

  Localizada a Leste do Estado de São Paulo, a Região do Vale do Paraíba 

Paulista–SP caracteriza-se como sendo uma das mais antigas áreas de povoamento 

e fundamental ponto de acesso dos Bandeirantes entre os estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro durante o ciclo do ouro. Compreendida pela bacia 
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hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, o início de sua ocupação ocorreu a partir do 

século XVII (COSTA, 2007). 

 Ainda de acordo com Costa (2007), o primeiro núcleo urbano do Vale do 

Paraíba, surgiu do ano 1645, tendo a Vila de São Francisco das Chagas de Taubaté 

como sendo o ponto de partida de sertanistas regionais e colonizadores das terras 

vizinhas. É possível observar que, a partir do século XVII, a Região do Vale do 

Paraíba inicia o seu processo mais intenso de urbanização, com a sua população 

concentrada, basicamente, no vale do Rio Paraíba, onde se encontravam as terras 

mais férteis para a agricultura. 

 De acordo com Costa (2005), ao final do século XVIII, chega a Região do 

Vale do Paraíba a cultura do Café, e com ela, a Região se torna um dos mais 

importantes centros políticos e econômicos do Brasil império. Entretanto, no início do 

século XX, encerra-se o mais importante período econômico vivenciado na Região, 

naquele momento, e inicia-se a fase de industrialização. A estrada de ferro Central 

do Brasil e a abertura da ligação rodoviária entre as cidades de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, impulsionaram essa aceleração. 

 Segundo Costa (2005), dois aspectos foram significativos para o início do 

processo de industrialização na Região do Vale do Paraíba. O primeiro está 

associado a situação geográfica, sua localização entre os dois maiores centros 

econômicos do País – São Paulo e Rio de Janeiro. Com o surgimento da Rodovia 

Presidente Dutra se ampliaram as possibilidades de expansão industrial da Região. 

O segundo aspecto é dado pela facilidade de transportes e comunicação, ao longo 

desse importante eixo de circulação econômica. 

 Confirmando a visão de Costa (2005), Ricci (2006) observa que o processo 

de industrialização na Região do Vale do Paraíba ocorreu por meio de três fases 

dissemelhantes. A primeira delas aconteceu entre o fim do século XIX até 

aproximadamente a primeira década do século XX, a qual foi caracterizada por um 

crescimento econômico lento, com a presença de pequenos estabelecimentos, 

predominantemente, fábricas de produtos alimentares, cerâmicas e têxteis. A 

segunda fase, entre a metade da primeira década do século XX até a metade do 

século XX, como sendo um período de enorme ascensão econômica, durante o qual 

algumas cidades ganham notoriedade, tais como Guaratinguetá e Taubaté, devido 

ao exímio desempenho de estabelecimentos de transformação de produtos 

agropecuários, têxtil e minerais não metálicos. Por fim, a terceira e última fase, 
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ocorre após o término da Segunda Guerra Mundial, com a construção da Usina 

Siderúrgica de Volta Redonda, localizada no estado do Rio de Janeiro e criada em 

abril de 1941, no governo de Getúlio Vargas. 

  Para Ronca e Vitale (2004), entre o período que corresponde a 1950 até 

1990, a porção paulista da região do Vale do Paraíba foi direcionada por uma 

concepção de desenvolvimento basicamente econômica, ignorando-se o 

desenvolvimento sustentável do território, em especial da bacia hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. Na região, estabeleceu-se um moderno e aprimorado processo de 

planejamento rodoviário para suportar e interligar o intenso processo de 

industrialização e de urbanização que se localizou entre os dois principais polos 

nacionais: São Paulo e Rio de Janeiro. Gradualmente, a região foi-se modificando 

em uma das mais prósperas e industrializadas do Brasil. 

 Reiterando a visão de Vitale (2004), Costa e Maria (2010), explicam que a 

região passou por um processo de industrialização intensa, ocorrida no período 

compreendido entre 1960 a 1980, justamente por conta dos reflexos de políticas de 

desconcentração industrial, adotadas pelo governo brasileiro. 

  Inserida na Região Administrativa (RA) de São José dos Campos, a região do 

Vale do Paraíba, em sua divisão paulista, corresponde à área das sub-regiões 

administrativas de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Cruzeiro. Essa 

região administrativa inclui também a Sub-região Administrativa de Caraguatatuba, 

abrangendo a área do Litoral Norte de São Paulo. Assim como as áreas da Região 

Metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista, a RA de São José dos Campos é 

uma das 15 que subdividem o Estado de São Paulo, configurando seu território, 

conforme é possível observar (figura 2), (RONCA; VITALE, 2004). 
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Figura 2 - Regiões Administrativas e Metropolitanas do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: IGC (2017). 

 

  Quando observamos a RMVPLN (figura 3), notamos que a Região está 

subdivida em 5 Sub-Regiões, compreendendo 39 municípios. O município de São 

José dos Campos, mantem a função de sede sub-regional e da Região 

Administrativa de mesmo nome, sendo considerada a Capital Regional do Vale. 
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Figura 3 - Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). 

 
Fonte: Emplasa (2017). 

 

 Segundo Vieira (2009), após a década de 1950, a Região do Vale do Paraíba 

recebeu consideráveis investimentos, muitos deles provenientes de estatais, como 

também de empresas privadas de capital internacional. Parte desses novos 

investimentos ocorreram devido ao sistema rodoviário implantado sobre uma 

estrutura viária existente desde os tempos coloniais, com base em um eixo principal 

ao longo do corredor natural da região, o vale médio do rio Paraíba do Sul. 

Conhecida como Rodovia Presidente Dutra, o principal eixo viário regional uniu Rio 

de Janeiro a São Paulo, estruturando o desenvolvimento à sua margem, em especial 

das principais cidades da Região que se localizam em sua extensão. Sua 

implantação seguiu a lógica estratégica de integração nacional e fortalecimento das 

ligações entre importantes cidades do país, promovendo uma acessibilidade que 

auxiliaria o desenvolvimento socioeconômico de importantes áreas nacionais.  

  O sistema rodoviário priorizou o fator da acessibilidade como um suporte na 

organização territorial regional e nacional e como infraestrutura básica atrelada ao 

projeto de industrialização moderna do país, com isso, novos investimentos 
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passaram a surgir concentrando-se em duas grandes cidades da Região: São José 

dos Campos e Taubaté (RONCA; VITALE, 2004). 

 A rodovia possui 402,4 km e percorre os centros industriais dos dois Estados, 

Rio de Janeiro e São Paulo, compreendendo uma região altamente desenvolvida, 

que responde por cerca de 50% do PIB brasileiro, dentre as quais se destacam as 

cidades de: Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, no Rio de Janeiro; e 

Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos e Jacareí, em São Paulo. Ressalta-

se as regiões metropolitanas das duas capitais, onde grandes indústrias se 

instalaram nas suas margens originando centros geradores de emprego e renda 

(SILVA et al, 2007). 

  De acordo com Matos (2002), durante a década de 1960, o governo do 

estado de São Paulo e suas instituições aderiram ao conceito de polos de 

desenvolvimento na definição de diretrizes de políticas econômicas e de áreas 

prioritárias para industrialização e desenvolvimento regional, com o estabelecimento 

do Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED).  

No início da década de 1970, os prefeitos do Cone Leste Paulista foram 

fortemente influenciados pelas políticas do Governo Federal e Estadual e criaram o 

CODIVAP, em 10 de outubro de 1970. O objetivo de sua criação foi a aproximação 

político - administrativa dos municípios, que compunham a Região do Cone Leste 

Paulista. Seus idealizadores buscavam caminhos para a superação dos problemas 

comuns entre os municípios consorciados, tornando os municípios mais próximos, 

politicamente, uns dos outros (MAMEDE, 2008).  

Segundo Vieira e Santos (2012), o CODIVAP surgiu com a proposta de 

fortalecer a relação de parceria entre o poder público e o setor privado. Essa relação 

estabeleceria um relacionamento de parceria entre os municípios e a sociedade civil 

organizada na esfera local. 

 O CODIVAP abrangia 44 cidades na Região administrativa de São José dos 

Campos (figura 4), a saber:: Aparecida do Norte, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, 

Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, 

Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, 

Lavrinhas, Lorena, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Nazaré 

Paulista, Paraibuna, Pindamonhangaba,  Piquete, Potim, Queluz, Redenção da 

Serra, Roseira, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel, Santo Antônio do Pinhal, 
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São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luis do 

Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 

 

Figura 4 - Localização do Estado de São Paulo e da Região do Vale do Paraíba. 

 
  Fonte: Google Mapas, 2017. 

 

  Ao longo do período entre 1970 e 2000, segundo Vieira (2009), muitos 

acontecimentos, principalmente de ordem econômica, interferiram no crescimento do 

PIB brasileiro e regional. Durante a década de 1970, mesmo com as duas crises do 

petróleo, a economia passou por um intenso crescimento, principalmente na primeira 

metade da década, com o II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, como já 

vimos anteriormente ao observamos os impactos dos PND no País. Na década 

seguinte, 1980, conhecida por muitos como a década perdida, e nos três primeiros 

anos da década de 1990, a economia brasileira vivenciou grandes dificuldades 

econômicas, e a partir de 1994, com a mudança para o Plano Real, a economia 

voltou a crescer, em ritmo menor do que aquele da década de 1970, porém com 

uma maior estabilização da moeda. 

 Conforme é possível observar na tabela 15, o crescimento do PIB brasileiro, 

entre as décadas de 1970 a 2000, foi de 285,90%. Na mesorregião do Vale do 

Paraíba, a variação do PIB, no mesmo período foi de 589,97%. Esse crescimento 

representou o dobro do ocorrido no Brasil e praticamente duas vezes e meia maior 

que o desempenho do Estado de São Paulo. Portanto, Vieira (2009) conclui que 

mesmo com um desempenho econômico de São Paulo abaixo da média nacional, a 

região do Vale do Paraíba cresceu de forma mais pujante que a média nacional. 
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Tabela 15 - Crescimento do PIB Total, em mil reais de 2000. 
           1970         1985           2000        Variação, em % 

Fonte: Adaptado de Vieira (2009). 

  

 De acordo com Francesconi (1978), no Vale do Paraíba Paulista, por 

exemplo, a industrialização foi acelerada em algumas poucas cidades que 

demonstraram elevado crescimento econômico na terceira fase da industrialização. 

Como o crescimento integrado regional não ocorreu, pode-se observar, neste 

período, um intenso fluxo migratório em direção às cidades com mais oferta de 

emprego e melhor qualidade de vida. Isso foi reflexo de um crescimento econômico 

fortemente concentrado em porções do território regional, como em São José do 

Campos, por exemplo (BECKER; EGLER, 1994). 

  É a partir deste crescimento e das políticas públicas nacionais e 

principalmente regionais, que consórcios como o CODIVAP e a criação das regiões 

metropolitanas ganharam força na região. A Lei Complementar 1.258/2015, é um 

bom exemplo, pois por meio dela, criou-se a Agência Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte (AGEMVALE), que tem por finalidade integrar a organização, 

o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da região 

metropolitana. De acordo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2016), a RMVPLN, é a mais extensa do Estado de São Paulo, 

com 16.179,95 km2, sua área territorial corresponde a 6,52% do estado e 0,19% da 

superfície nacional. É a terceira maior região metropolitana do estado em número de 

habitantes, com 2.264.594 moradores (dados de 2010), 5,49% da população 

estadual e 1,19% da nacional. A taxa de crescimento anual no período 2000-2010 foi 

de 1,29%, valor acima do registrado pelo estado (1,10%). 

  Dessa maneira, os investimentos motivados pelos incentivos fiscais e as 

políticas públicas incitadas, a partir da década de 1970, tratadas anteriormente na 

presente dissertação, constituem-se como pilares fundamentais para o surgimento e 

posteriormente a expansão da indústria do turismo na RMVPLN. 

 1970/85 1970/00 

São José dos Campos 2.541.446 14.251.745 22.610.287 460,77 789,66 

Vale do Paraíba 3.861.795 17.255.692 26.645.275 346,83 589,97 

São Paulo 122.107.479 305.881.358 370.818.991 150,50 203,68 

Brasil 285.371.930 834.135.629 1.101.254.907 192,30 285,90 
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4.2 A Regionalização do Turismo na RMVPLN 

 

 Como parte da política estratégica que norteia o desenvolvimento turístico no 

país, a partir de 2013, inicia-se o processo de Regionalização do Turismo, como 

resultado de um processo de planejamento descentralizado e compartilhado, com 

enfoque territorial. O Programa foi lançado em abril de 2004 e passou por uma série 

de avaliações participativas em âmbito nacional, o que possibilitou sua reformulação. 

No ano de 2013, suas novas diretrizes foram instituídas pela Portaria MTur nº 105, 

de 16 de maio de 2013. O Programa de Regionalização do Turismo é um programa 

estruturante do Ministério, que trabalha a convergência e a interação de todas as 

ações desempenhadas pelo MTur com estados e municípios brasileiros. Seu 

objetivo principal é o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção 

do turismo no País, a partir de 8 eixos estruturantes com vistas à promoção do 

desenvolvimento regional. Os eixos são: Gestão descentralizada do turismo; 

planejamento e posicionamento de mercado; qualificação profissional dos serviços e 

da produção associada; empreendedorismo, captação e promoção de investimentos; 

infraestrutura turística; informação ao turista; promoção e apoio à comercialização e 

monitoramento. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). 

  O Programa teve início com a participação ativa dos representantes dos 

órgãos e colegiados de turismo municipais e estaduais, bem como de 

representantes da iniciativa privada, das instituições de ensino e também do terceiro 

setor. O debate, por meio de oficinas e reuniões setoriais e nacionais, marcou um 

importante momento de reflexão e possibilitou a compreensão de conceitos a 

definição das estratégias de implantação nas 27 Unidades da Federação, o 

planejamento das ações e, particularmente, a construção de critérios, a partir de um 

processo plural e democrático, para a definição do conjunto de municípios que 

constituíam a “região turística”, de forma a promover a sustentabilidade, a inclusão e 

a diversidade de cada uma das 219 regiões turísticas identificadas, à época, que 

agregavam no seu conjunto 3.319 municípios. O processo gerou uma ferramenta de 

trabalho – o Mapa da Regionalização do Turismo – que tinha como objetivo nortear 

ações de programas e processos no âmbito do Ministério do Turismo (MINISTÉRIO 

DO TURISMO, 2013). 

 Ainda de acordo com o Ministério do Turismo (2016), o Mapa do Turismo 

Brasileiro é o dispositivo instituído pela Portaria MTur nº 313, datada de 3 de 
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dezembro de 2013. Por meio desse Mapa, define-se o recorte territorial que deve ser 

trabalhado prioritariamente pelo Ministério. Em respeito ao modelo de gestão 

descentralizada, o Mapa do Turismo Brasileiro é determinado pelas próprias 

Unidades Federadas, ou seja, o órgão estadual é incumbido pela atualização do 

Mapa em seu Estado. Para apoiar essa importante tarefa, o Ministério do Turismo 

desenvolveu um Sistema de Informações do Programa de Regionalização (SISPRT), 

ferramenta para inserção dos dados de cada município. Por fim, esses dados são 

aprovados pela UF’S e publicados pelo MTur. Para fazer parte do Mapa, o município 

precisa possuir um órgão responsável pela pasta de turismo. É necessário, também, 

ter um orçamento para investir no turismo e assinar um termo de compromisso com 

o Ministério do Turismo. Vale lembrar que municípios de uma mesma região turística 

devem possuir características similares e/ou complementares e aspectos que os 

identifiquem enquanto região. 

 Na região da qual compreende o presente trabalho, o Mapa do Turismo 

Brasileiro, aponta a macrorregião Sudeste por meio dos estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com mais de 800 regiões turísticas. A 

partir do recorte que utilizamos para o presente trabalho, quando analisamos o 

estado de São Paulo, e especificamente, as cidades que compõe a região RMVPLN, 

auferimos 36 regiões turísticas, classificadas de A até E. Tais variáveis foram 

cruzadas em uma análise de cluster (agrupamento) e deram origem a cinco 

categorias de municípios. Desta forma, os municípios que possuem médias 

semelhantes – nas quatro variáveis analisadas - foram reunidos em uma mesma 

categoria (A, B, C, D ou E). 

    Poderemos notar, por meio das tabelas 16 e 17, os resultados obtidos na 

análise do Mapa do Turismo Brasileiro 2016, nacionalmente e metropolitanamente. 

Na leitura nacional, temos 51 municípios na categoria A, que representa os 

municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e 

estabelecimentos no setor de hospedagem; 155 municípios na categoria B; 

424 municípios na categoria C; 1219 municípios na categoria D e, por fim, 

326 municípios na categoria E, que representa os municípios que não possuem fluxo 

turístico expressivo e nem empregos e estabelecimentos formais no setor de 

hospedagem (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016). 
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       Tabela 16 - Resumo da seleção Nacional 

Categoria Nº de Casos % de Casos 

A 51 2.34% 

B 155 7.13% 

C 424 19.5% 

D 1219 56.0% 

E 326 15.0% 

Total 2175 100,0 

Fonte: Ministério do Turismo, 2013. 

 

 Em uma análise regional, sobre o Vale do Paraíba, conforme observamos na 

tabela 17, há 4 municípios na categoria A, que representa os municípios com maior 

fluxo turístico e maior número de empregos e estabelecimentos no setor de 

hospedagem; 4 municípios na categoria B; 11 municípios na categoria C; 13 

municípios na categoria D e, por fim, 4 municípios na categoria E, que representa os 

municípios que não possuem fluxo turístico expressivo e nem empregos e 

estabelecimentos formais no setor de hospedagem (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2016). 

 A partir desses dados, elaboramos 5 tabelas, respectivamente, utilizando a 

escala da classificação, segundo o Mapa do Turismo, de cada uma das regiões 

apresentadas a seguir. Elas foram classificadas pelo Mapa do Turismo, da seguinte 

forma: Região Fé; Região Litoral Norte de São Paulo; Região Rios do Vale; Região 

Vale Histórico e Região Mantiqueira Paulista. Todas as cidades que compreendem 

essas regiões, pertencem a RMVPLN. 

 

 Tabela 17 - Resumo da seleção Metropolitana. 

Categoria Nº de Casos % de Casos 

A 4 11,11 

B 4 11,11 

C 11 30,55 

D 13 36,11 

E 4 11,11 

Total 36 100,0 

Fonte: Ministério do Turismo, 2003 

 

  A região classificada como Fé, compreende os municípios de: Aparecida 

(Categoria A); Cachoeira Paulista (Categoria C); Canas (Categoria E); Cunha 
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(Categoria C); Guaratinguetá (Categoria C); Lorena (Categoria C); Piquete 

(Categoria D); Potim (Categoria E) e Roseira - Categoria D. Conforme é possível 

observar na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – Região Fé. 

Nº de macroregiões Nº de Uf Nº de Municípios Nº de regiões Turísticas 

1 1 9 1 

Uf Município Região Turística Categoria 

SP Aparecida Fé A 

               SP        Cachoeira Paulista Fé C 

SP Canas Fé E 

SP Cunha Fé C 

SP Guaratingueta Fé C 

SP Lorena Fé C 

SP Piquete Fé D 

SP Potim Fé E 

SP Roseira Fé D 

Fonte: Ministério do turismo, 2003. 

 

  É possível observar, por meio do resumo da seleção, disponibilizado no Mapa 

do Turismo Brasileiro, a cidade de Aparecida como sendo a cidade de maior 

destaque no circuito do Turismo da Fé. Segundo o IBGE (INSTITUTO..., 2010), com 

uma população estimada de 35.007 pessoas, no ano de 2015, o salário médio 

mensal da população era de 2.0 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 37.1%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 499º de 645 e 73º de 645. O 

comércio e o setor hoteleiro, associados ao turismo religioso gerido ao redor da 

Basílica de Nossa Senhora Aparecida, representam as principais fontes de renda da 

cidade. 

 A região classificada como Litoral Norte de São Paulo compreende os 

municípios de Caraguatatuba (Categoria B); Ilhabela (Categoria B); São Sebastião 

(Categoria A) e Ubatuba (Categoria A), conforme é possível observar na tabela 19. 
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Tabela 19 - Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – Região Litoral Norte de São Paulo. 

Nº de macroregiões Nº de Uf Nº de Municípios Nº de regiões Turísticas 

1 1 4 1 

Uf Município Região Turística Categoria 

SP Caraguatatuba Litoral Norte de São Paulo B 

          SP      Ilhabela Litoral Norte de São Paulo B 

SP São Sebastião Litoral Norte de São Paulo A 

SP Ubatuba Litoral Norte de São Paulo A 

Fonte: Ministério do turismo, 2003. 

 

 As cidades de São Sebastião e Ubatuba, respectivamente, aparecem como 

categoria A, portanto, representam municípios com maior fluxo turístico e maior 

número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem, que neste caso 

estão diretamente associados ao turismo de praia, e não tanto, ao turismo de 

negócios. Segundo o IBGE (INSTITUTO..., 2010), com uma população estimada de 

73.942 pessoas, no ano de 2015, São Sebastião, possuia o salário médio mensal de 

3.2 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 33.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, a cidade 

ocupava as posições 53º de 645 e 100º de 645. O setor de turismo e hotelaria, 

representam as principais fontes de renda da cidade, assim como em Ubatuba, que 

segundo o último censo IBGE (INSTITUTO..., 2010), conta com uma população 

estimada de 78.801 pessoas. No ano de 2015, o salário médio mensal era de 2.2 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total 

era de 25.6%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 353º de 645 e 231º de 645, respectivamente. 

 A região classificada como Rios do Vale engloba os municípios de Caçapava 

(Categoria C); Jacareí (Categoria C); Jambeiro (Categoria E); Lagoinha (Categoria 

D); Natividade da Serra (Categoria D); Paraibuna (Categoria D); Redenção da Serra 

(Categoria D); Santa Branca (Categoria D); São Luís do Paraitinga (Categoria C); 

Taubaté (Categoria B) e Tremembé (Categoria D), conforme é possível observar na 

tabela 20. 
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Tabela 20 - Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – Região Rios do Vale. 

Nº de macroregiões Nº de Uf Nº de Municípios Nº de regiões Turísticas 

1 1 9 1 

Uf Município Região Turística Categoria 

SP Caçapava Rios do Vale C 

          SP        Jacareí Rios do Vale C 

SP Jambeiro Rios do Vale E 

SP Lagoinha Rios do Vale D 

SP Natividade da Serra Rios do Vale D 

SP Paraibuna Rios do Vale D 

SP Redenção da Serra Rios do Vale D 

SP Santa Branca Rios do Vale D 

SP São Luís do Paraitinga Rios do Vale C 

SP Taubaté Rios do Vale B 

SP Tremembé Rios do Vale D 

Fonte: Ministério do turismo, 2003. 

 

 A maioria das cidades representadas podem ser consideradas como de baixo 

impacto para o desenvolvimento do turismo local. Isso não significa que esses 

municípios não possuam devida representatividade, porém, podemos afirmar que 

com exceção de Taubaté, que aparece como sendo uma cidade de classificação B, 

o fato de dispor de uma representatividade turística maior, lhe concede destaque, 

principalmente, por dois importantes aspectos: o primeiro, após ser intitulada a 

Capital Nacional da Literatura Infantil, conhecida basicamente por fazer parte da 

história de dois importantes artistas brasileiros: o escritor Monteiro Lobato e o 

cineasta Amácio Mazzaropi, e o segundo, por ser considerada uma cidade de 

turismo de negócios, devido a quantidade expressiva de indústrias na região. 

Segundo o IBGE (INSTITUTO..., 2010), com uma população estimada de 278.686 

pessoas, no ano de 2015, Taubaté, tinha o salário médio mensal de 3.5 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

30.2%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 

24º de 645 e 153º de 645. Já na comparação com cidades do país todo, ocupava a 

posição 92º de 5570 e 514º de 5570, respectivamente. 

 A região classificada como Vale Histórico, compreende os municípios de 

Arapeí (Categoria E); Areias (Categoria D); Bananal (Categoria C); Queluz 
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(Categoria D); São José do Barreiro (Categoria D) e Silveiras (Categoria D), 

conforme é possível observar na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – Região Vale Histórico. 

Nº de macroregiões Nº de Uf Nº de Municípios Nº de regiões Turísticas 

1 1 4 1 

Uf Município Região Turística Categoria 

SP Arapeí Vale Histórico E 

          SP      Areias Vale Histórico D 

SP Bananal Vale Histórico C 

SP Queluz Vale Histórico D 

SP São José do Barreiro Vale Histórico D 

SP Silveiras Vale Histórico D 

Fonte: Ministério do turismo, 2003. 

 

   Assim como na Região Rios do Vale, as cidades compreendidas na região do 

Vale Histórico também podem ser observadas pelo seu baixo impacto para o 

desenvolvimento do turismo local. Segundo Santos e Hanaoka (2015), o Vale do 

Paraíba Paulista foi cenário para o desenvolvimento econômico da região e do país, 

tendo como motor o ciclo do café e os caminhos para escoamento de todas suas 

riquezas. No desbravamento das terras da região, incentivados pelos governantes 

da Capitania de São Paulo, surgiram ao longo do novo caminho núcleos urbanos a 

partir de paradas e ranchos para tropeiros, dos quais muitas cidades dessa região 

fizeram parte. Hoje, o que foi conhecido como caminho do ouro e mais tarde do café, 

podem ser aproveitados para alavancar o setor de turismo, como uma rota histórica 

em busca do desenvolvimento sustentável da região. 

 Por fim, há a região classificada como Mantiqueira Paulista, que compreende 

os municípios de Campos do Jordão (Categoria A); Monteiro Lobato (Categoria D); 

Pindamonhangaba (Categoria C); Santo Antônio do Pinhal (Categoria C); São Bento 

do Sapucaí (Categoria C) e São José dos Campos (Categoria B), conforme é 

possível observar na tabela 22. 
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Tabela 22 - Regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro – Região Mantiqueira Paulista. 

Nº de macroregiões Nº de Uf Nº de Municípios Nº de regiões Turísticas 

1 1 4 1 

Uf Município Região Turística Categoria 

SP Campos do Jordão Vale Histórico A 

          SP Monteiro Lobato Vale Histórico D 

SP Pindamonhangaba Vale Histórico C 

SP Santo Antônio do Pinhal Vale Histórico C 

SP São Bento do Sapucaí Vale Histórico C 

SP São José dos Campos Vale Histórico B 

Fonte: Ministério do Turismo, 2013 

 

 As cidades de Campos do Jordão e São José dos Campos, respectivamente, 

aparecem como categorias A e B, portanto, representam municípios com maior fluxo 

turístico em lazer e negócios e maior número de empregos e estabelecimentos no 

setor de hospedagem. De acordo com Carmo (2003), em Campos do Jordão, a 

população ocupada nas empresas locais concentra-se estritamente nos setores do 

comércio, alojamento e alimentação, administração pública, de defesa e seguridade 

social. De acordo com o IBGE (INSTITUTO..., 2010), com uma população estimada 

de 47.789 pessoas, no ano de 2015, o salário médio mensal era de 2.1 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

29.7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 

424º de 645 e 162º de 645. 

  A cidade de São José dos Campos, classificada como categoria B, concentra 

parte do seu potencial turístico, por meio do turismo de negócios, como poderemos 

observar no decorrer do trabalho. 

  Contudo, para que a expansão do turismo de negócios possa acontecer na 

RMVPLN, a indústria hoteleira precisa estar preparada para receber turistas, 

dispondo de localização geográfica e representatividade junto a importantes 

indústrias da região. 

  Poderemos notar (figura 5), como os hotéis da região estão distribuídos, e a 

partir dessa distribuição, compreender de que forma a expansão da atividade 

hoteleira no espaço urbano regional favoreceu o surgimento e a ampliação do 

parque hoteleiro na cidade de São José dos Campos.
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Figura 5 - Hotéis da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 
                      Fonte: Emplasa (2017) 
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 Os autores Gray e Liguori (1998), em um estudo sobre a análise de 

viabilidade de estabelecimentos hoteleiros, sustentam que são várias as 

considerações que devem ser feitas sobre a seleção da localização de um 

empreendimento hoteleiro, como por exemplo: o ambiente econômico local, regional 

ou zoneamento, altura limite de edifícios, instalações públicas, facilidade de tráfego 

e de acessibilidade, os fatores geográficos, os recursos naturais e o tamanho do 

terreno. 

 Desse modo, Andrade, Brito e Jorge (2015), confirmam que é por meio de 

estudo de demanda e oferta, segmento de mercado e viabilidade econômico-

financeira, que a distribuição hoteleira ocorre no território, favorecendo assim o 

arranjo de estratégias de localização dos grupos hoteleiros. 

 Para Santos e Silveira (2001), o crescimento do número de estabelecimentos 

hoteleiros no país, pode ser compreendido principalmente em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, devido a combinação do dinamismo da indústria, do comércio e serviços e 

as funções do governo, em âmbito nacional e regional. 

  Ao ampliamos o nosso estudo sobre a quantidade de hotéis distribuídos no 

município e compararmos com o número de hotéis presentes em municípios de até 

80.000 mil habitantes (excluindo a Região do Litoral Norte, que tem a sua 

concentração direcionada para o turismo de lazer ao invés do turismo de negócios), 

poderemos observar que, São José dos Campos, apresenta um número expressivo 

em unidades hoteleiras, colocando-se à frente das demais cidades que compõem a 

região.  

  Mediante a tabela 23, vemos os estabelecimentos de hospedagem, por tipos, 

segundo municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, com mais de 

80.000 mil habitantes. 
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Tabela 23 - Estabelecimentos de hospedagem, por tipos, segundo municípios da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba, com mais de 80 000 mil habitantes. 

Municípios 

pesquisados da Região 

do Vale do Paraíba 

 

Estabelecimentos de hospedagem 

População 

IBGE 

Projeção 

2016 

PIB 2013  

(em mil reais) 
Total Hotéis Pousadas Motéis 

São José dos Campos 62 43 9 10 695. 992 27.401.017,04 

Taubaté 30 19 4 7 305. 174 14.988.466,12 

Jacareí 26 17 1 8 228. 214 8.290.851,21 

Guaratinguetá 20 11 5 4 119. 753 4.120.222,67 

Pindamonhangaba 16 11 2 3 162. 327 5.631.210,79 

Lorena 12 7 2 3 87. 854 1.630.272,08 

Caçapava 10 5 2 3 91. 883 3.393.999,23 

Cruzeiro 10 6 4 - 81. 406 1.925.411,87 

TOTAL 186 119 29 38 1. 772 603 67. 381 451 

Fonte: Elaboração: Autor. 
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5 EXPANSÃO DA ATIVIDADE HOTELEIRA NO ESPAÇO URBANO 

 

5.1 A Cidade de São José dos Campos: Algumas considerações 

 

  A cidade de São José dos Campos está localizada no Vale do Paraíba 

Paulista, situada em uma posição privilegiada, estando ligada às principais 

metrópoles e regiões brasileiras, sendo elas: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. Caracterizada por duas serras – a do mar e a da Mantiqueira, a cidade tem 

em sua história um passado marcado por riquezas e transformações. 

 Parte do que hoje representa o território do município de São José dos 

Campos teria sido ocupado por uma fazenda de gado criada por padres jesuítas ao 

final do século XVI às margens do Rio Comprido, hoje divisa natural entre os 

municípios de São José dos Campos e Jacareí. Em 10 de setembro de 1611, a lei 

que regulamentava os aldeamentos indígenas por parte dos religiosos fez com que 

os jesuítas fossem expulsos e os aldeãos espalhados (BARRETO, 2012). 

Anos mais tarde, os jesuítas retornaram, estabelecendo-se em uma planície a 

cerca 15 quilômetros de distância, onde hoje está localizada a Igreja Matriz da 

cidade de São José dos Campos, no centro da cidade. Este núcleo, que deu origem 

à cidade de aldeia à vila. Um século depois, em 1759, os jesuítas foram expulsos do 

Brasil, e todas as posses da ordem confiscadas por Portugal. Na mesma época, Luis 

Antônio de Souza Botelho Mourão, conhecido como Morgado de Mateus, assumiu o 

governo de São Paulo, com a incumbência de reerguer a capitania, mera 

coadjuvante num cenário em que Minas Gerais se destacava pela atividade 

mineradora. Uma das primeiras providências foi elevar à categoria de vila diversas 

aldeias, entre elas São José, com o objetivo de aumentar a arrecadação provincial. 

Desta forma, em 27 de julho de 1767 com o nome de São José do Paraíba, a aldeia 

foi elevada à categoria de Vila. Um século depois, em 1864, a Vila foi elevada à 

categoria de cidade, e em 1871, recebeu a denominação que hoje é conhecida 

como São José dos Campos (BARRETO, 2012). 

A cidade foi protagonista decisiva para a construção do Estado Imperial, 

constituindo-se no alvo preferencial das idealizações e ações que buscavam 

atualiza-la tanto do ponto de vista funcional como estético. Apesar de parte desses 

planos permanecerem somente no papel, neste momento constituíram-se as bases, 
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em especial no campo das ideias, para as transformações radicais que surgiriam 

apenas nas primeiras décadas republicanas (ALMEIDA, 2008). 

 De acordo com Elkhouri (2010), a cidade de São José dos Campos tem na 

sua história dois marcantes momentos: o primeiro conhecido como a chamada fase 

sanatorial e o segundo, a partir da década de 1950 com o acelerado processo de 

industrialização que despontou o município para a modernização e crescimento 

urbano. 

 Para Papali (1996, p.46, apud ALMEIDA, 2008):  

 

De um período anteriormente escravista e instável, mantendo uma 

economia acanhada em torno das pequenas e médias propriedades 

policultoras, a cidade de São José dos Campos de início do século XX 

prima pela ausência de oligopólios remanescentes da economia cafeeira. 

 

 O município teve um papel importante no tratamento de doenças respiratórias 

ao longo da primeira metade do século XX. Para abrigar os enfermos, sanatórios 

foram criados na tentativa de tratar pacientes que buscassem amparo, assistência 

médica e filantrópica. No Brasil, vale ressaltar que o tratamento da tuberculose não 

esteve desvinculado da concepção adotada pelo governo a respeito da saúde 

pública, ou seja, da política de saúde da época. Apesar da tentativa no envio da 

proposta encaminhada ao Congresso Nacional, no ano de 1907, pelo até então 

médico e diretor-geral do Departamento Nacional de Saúde, Oswaldo Cruz, sobre a 

aprovação de uma lei que estabeleceria a obrigatoriedade clínica de notificação dos 

casos de tuberculose e a criação de um serviço especializado na enfermidade, o 

projeto foi rejeitado. Para iniciar a primeira campanha nacional contra a tuberculose, 

o estado de São Paulo, por intermédio do médico higienista e diretor do Serviço 

Sanitário estadual, Emilio Ribas, contou com o apoio de outros colaboradores para 

abrir o primeiro dispensário para o tratamento e profilaxia das moléstias pulmonares, 

localizado à Rua Libero Badaró e inaugurado em 1904 (LACAZ; CRUZ; BAGNATO, 

2013). 

 Segundo Vianna e Elias (2007), a tuberculose mobilizava o munícipio de São 

José dos Campos. Quase que frequente nos periódicos, no primeiro ano do 

semanário pró-governista foi citada em 24 fascículos, ocupando a primeira página 

com um conjunto de publicações. 
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  De acordo com Orrú e Squarizi (2015), foi no final do século XIX, que a cidade 

de São José dos Campos começou a aproximar doentes de tuberculose 

provenientes de todo o país por causa da divulgação de que seus “ares” eram 

curativos. Desse modo, emergia a cidade sanatorial. O período conhecido como a 

Fase Sanatorial compreendeu o intervalo entre o início do século XX até 1950. Com 

a modernização dos grandes centros urbanos, foi necessário afastar os doentes 

tuberculosos e com isso, a cidade de São José dos Campos tornou-se um 

importante polo de atração graças à sua localização geográfica estratégica, entre o 

eixo Rio de Janeiro – São Paulo, além do fácil acesso por ferrovia. 

 A doença teve um impacto muito forte no início do século XX, tanto em âmbito 

nacional como internacional. De acordo com Zanetti, Papali e Olmo (2010), no 

cenário político, o Brasil iniciava a Primeira República em meio a um intenso surto de 

pestes e doenças, como a febre amarela, peste bubônica, malária e varíola. A 

população assustada, temia o contágio, por isso, a intenção era deixar o tuberculoso 

distante, em todos os sentidos, para proteger os indivíduos e principalmente a 

sociedade, daquele que era conhecido o mal do século. 

 Corroborando com Orrú e Squarizi (2015), Borba e Silva (2009) ratificam a 

ideia de que logo após ocupar posição periférica no período áureo do café no Vale 

do Paraíba, por meio da conhecida fase sanatorial, a cidade de São José dos 

Campos ganhou certo destaque nacional, por conta dos inúmeros doentes que 

procuraram o clima da cidade em busca de cura para a peste branca e a tuberculose 

pulmonar.  

  No ano de 1914, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo adquiriu uma 

chácara na cidade de São José dos Campos, com o objetivo de construir um 

sanatório para a cura da tuberculose. Nessa época, o clima do município já era 

reconhecido como favorável à cura de doenças, o que acabou contribuindo na 

escolha de São José dos Campos como cidade sanatório. Quatro anos depois, em 

1918, iniciaram-se as obras para a construção do Sanatório Vicentina Aranha, 

inaugurado em 1924, figura 6. A esposa do senador Olavo Egídio Aranha realizou 

diversas quermesses para arrecadar dinheiro para a realização do empreendimento. 

No entanto, faleceu antes da inauguração e, em sua homenagem, o Sanatório foi 

batizado com o seu nome (ALMEIDA, 2008). 

 Ainda de acordo com Almeida (2008), logo após a crise cafeeira, por volta do 

final do século XIX, a cidade recebeu grande aporte financeiro correspondente ao 
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recebimento de tuberculosos nos sanatórios, pensões e repúblicas. Sobretudo, logo 

depois que a cidade foi nomeada Estância Climatérica, em 1935, e passou a receber 

a reserva do Fundo destinado às estâncias. Parte dessas verbas recebidas por 

conta do título foram utilizadas em obras de infraestrutura, como a construção de 

redes de água, de esgoto, de iluminação elétrica, ampliação e melhorias nas vias de 

acesso. O município também era responsável pela publicação do Boletim Médico 

(1933 - 1937) especializado no tema da tuberculose. 

 

Figura 6 - Sanatório Vicentina Aranha - década de 1960. 

 

Fonte: Universidade Estadual Paulista, 2017.  

 

  Não obstante, o período sanatorial também foi importante para a cidade, pois 

a presença de doentes em busca de tratamentos abriu portas para intervenções 

urbanísticas e principalmente para as políticas públicas na cidade. Atraídos pelo 

clima, inúmeros doentes chegavam procurando tratamento e salvação. Pela doença 

a cidade se modernizou. Estruturas urbanas e bairros planejados passaram a fazer 

parte da agenda do governo, que precisou intervir pela limpeza das ruas, 

alargamento das avenidas e novos meios de hospedagem, bem como o 

regulamento municipal das pensões para tuberculosos, decretado em 1931 pelo 
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inspetor sanitário da cidade de São José dos Campos, como demonstra a figura 7 

(ELKHOURI, 2010). 

 

Figura 7 - Serviço Sanitário Regulamento para pensões – Anúncio Folha Esportiva 1931. 

 
                           Fonte: Universidade Estadual Paulista, 2017.  

 

 Segundo Vianna e Elias (2007), entre as cidades sanatorial e industrial não há 

continuidade, assim como uma ruptura total. A partir da segunda metade do século 

XX a industrialização e expansão urbana marcaram o período entre 1950-1980. 

Ainda de acordo com os autores, três importantes fatores são imputados ao 

“renascimento” da cidade de São José dos Campos. Entre eles, podemos destacar: 

Rodovia Presidente Dutra (1950), o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), que lhe 

conferiu o perfil industrial tecnológico, e por fim, as indústrias que margearam a 

rodovia, valorizaram a terra e modificaram o eixo de crescimento urbano. 

 Para Souza (2008), a proximidade com a região metropolitana de São Paulo 

(figura 8), contribuiu para que a cidade de São José dos Campos se constituísse em 
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um município altamente industrializado. Devido as suas bases nos setores 

aeroespacial bélico e eletrônico a cidade começava a envolver empresas e 

instituições de ensino e pesquisa na região, passando a contar com infraestrutura 

proporcionadas pelos governos Federal e Municipal. 

 Almeida (2008), destaca que São José dos Campos representa um fluxo e 

ritmos acelerados, de transformações constantes, cuja a sua característica principal 

reside no progresso do setor da produção industrial, de serviços especializados e de 

produção tecnológica.  

   

Figura 8 - Infográfico São José dos Campos. 

 

          Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico, 2017. 

 

  Corroborando com Almeida (2008), Souza (2008), afirma que a região do Vale 

do Paraíba, sobretudo São José dos Campo afirma-se pela especialização produtiva 

que se define por meio da concentração de instituições de ensino e pesquisa e de 

empresas do segmento aeroespacial. Portanto, São José dos Campos, se apresenta 

como um novo espaço para produção industrial, devido a fortes interações com 

outras localidades do País e do mundo, por meio estritamente de atividades 

desenvolvidas por instituições de ensino e pesquisa como, Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), CTA e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), além de 

indústrias no setor aeroespacial e automotivo. 
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  Para Zanetti, Papali e Costa (2017), a trajetória histórica do município de São 

José dos Campos, sede de um dos mais importantes aglomerados da rede urbana 

paulista e destacado como um dos centros econômicos mais relevantes do estado e 

do Brasil, está diretamente associado ao fato do município, principalmente, a partir 

da década de 1970, assumir o papel de metrópole emergente, atraindo um grande 

volume de indústrias concentradas as margens da Rodovia Presidente Dutra, 

definindo aí, nesse momento, as áreas que passariam a ser intensamente ocupadas. 

  De acordo com Vianna e Elias (2007), na década de 1980, o setor 

aeroespacial impulsiona o município de São José dos Campos a polo econômico 

regional, classificando a cidade entre as dez maiores economias do Estado de São 

Paulo. A indústria empregava 50 mil dos 287.513 habitantes e o município crescia a 

uma taxa cinco vezes maior do que a média nacional, e a área urbana (12,7% do 

total do município) abrigava 89,1% da população. 

 Nas últimas cinco décadas, o município vivenciou grandes transformações, 

em seu quadro social, espacial e principalmente econômico. Depois de décadas 

caracterizada pela prestação de serviços hospitalares, destinando tratamentos a 

doenças pulmonares, o município assistiu a um crescimento populacional expressivo 

e a uma rápida expansão da sua malha urbana. Na década de 1940, por exemplo, 

São José dos Campos possuí 36.702 habitantes, sendo que cerca de 60% viviam no 

campo e contava com aproximadamente 45 estabelecimentos industriais. Segundo 

Souza (2008), duas décadas depois o número de indústrias instaladas avançava no 

município para 284, respectivamente, e o aumento da sua população urbana saltava 

para 134. 896 habitantes, conforme observamos na tabela 24. 

 

 

Tabela 24 - Instalação de indústrias no município de São José dos Campos – 1940 /1980. 

Ano       População Total      População Urbana       Número de Indústrias 

1940    36.702   14.775        45 

1950   44.804   26.600        65 

1960                 77.533      56.882        72 

1970   150.884  134.896      284 

1980   287.513  276.901      351 

Fonte: Adaptado de Souza (2008), pelo autor. 

 



118 

 De acordo com o IBGE (2010), a população total do município, de acordo com 

o Censo de 2010, era de 629.921 pessoas (tabela 25). No ano de 2015, o salário 

médio mensal do Joseense era de quatro salários mínimos, o maior quando 

comparado com todos os demais salários da RMVPLN. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 33.4%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 11º de 645 e 105º de 645. Em 

comparação com municípios do país todo, São José dos Campos ficava na posição 

45º de 5570 e 374º de 5570. Considerando domicílios com rendimentos mensais de 

até meio salário mínimo por pessoa, tinha 32.3% da população nessas condições, o 

que o colocava na posição 267º de 645 dentre as cidades do estado e na posição 

4212º de 5570 dentre os municípios do Brasil. 

  Em seu território e ambiente, o município representa 94.3% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 94.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 66.4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando 

comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 177º de 645, 330º 

de 645 e 18 º de 645, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do 

Brasil, sua posição é 234º de 5570, 961º de 5570 e 125º de 5570 (IBGE, 2010). 

 

Tabela 25 - BGE – 2010. 

Ano      População Total      Esgotamento Sanitário Domicílio Urb. Com Arborização 

2010                 629.921                       94,3%                       66,4% 

Fonte: Adaptado de Souza (2008), pelo autor. 

 

 De acordo com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS, 2016), o município é constituído por três distritos, com limites 

estabelecidos pela Lei Municipal 8.092, de 28/2/1964: São José dos Campos (sede), 

Eugênio de Melo e São Francisco Xavier (figura 9). Estes dois últimos dotados de 

administradores distritais, para maior aproximação entre o poder central e a 

população local. 
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Figura 9 - Localização do Distrito de São José dos Campos – SP. 

 

                              Fonte: IFPS, 2018. 

 

  Sendo assim, a medida que a sua população cresceu e o polo industrial 

avançou, a cidade de São José dos Campos, sede do município, passou a 

compreender que a hotelaria de negócios existente na cidade, ou a ser instalada, 

necessitava de mais investimentos em infraestrutura, explorando dessa forma, o seu 

território para a expansão do capital. 

 

 

5.2 A Hotelaria de Negócios na Cidade de São José dos Campos 

 

  Parte da história dos meios de hospedagens de São José dos Campos, pode 

ser contada por meio dos seus almanaques (1905, 1922, 1935, 1945, 1951, 1954), e 

por intermédio deles, é possível constatar o aparecimento das primeiras pensões, 

pousadas e hotéis no município, que acolheriam em sua grande maioria até meados 

da primeira metade do século XX, hóspedes que estivessem em busca de 

tratamento médico/hospitalar, já que o município era referência no tratamento de 

doenças respiratórias. 

  O primeiro registro histórico, a esse respeito, que existe no município é 

datado de 1905. O hotel da Floresta é considerado o hotel mais antigo de São José 

dos Campos. Em seu anúncio, destaque para um serviço especial, com alimentação 

apropriada, destinado para famílias e representantes do comércio. 

 Em função da ausência de mais registros históricos, pouco se sabe sobre 

esse hotel. A única fonte, o Almanaque de 1905, apenas trazia o anúncio do hotel, 
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como é possível observar na figura 10, dando destaque para os serviços de 

hospedagem e alimentação (CÂMARA, 1905). 

 

Figura 10 - Registro do Primeiro hotel de São José dos Campos – 1905. 

 
                                  Fonte: Câmara (1905). 

 

  Sequencialmente, surge a primeira pensão de São José dos Campos (figura 

11), fundada em 1914, onze anos após o registro do primeiro hotel (hotel da 

Floresta), localizada na rua Vilaça, nº 54 que anos mais tarde se transformaria no 

Sanatório Ruy Doria, a pensão São Geraldo. As instalações internas eram completas 

e modernas, rivalizando com os melhores hotéis de qualquer grande capital. A 

pensão possuía 33 quartos (figura 12), com acomodações para casais e solteiros, 

contando com ventilação, iluminação natural e artificial. Além disso, vários jardins e 

pomares circundavam as instalações, permitindo aos pensionistas a realização de 
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longos passeios, sem sair do estabelecimento. Os preços da pensão também 

variavam, segundo tamanho e a localização dos dormitórios. O horário das refeições 

também obedecia a seguinte ordem: das 06h às 09h horas da manhã, café, leite, 

chá, pão e manteiga. Das 11h ao meio dia, almoço, das 15h às 16h “lunch”, das 18h 

às 19h, jantar e das 20h às 21h, o tradicional, chá. 

 

Figura 11 - Primeira pensão de São José dos Campos (São Geraldo) – 1914. 

 
       Fonte: Almanaque (1922). 
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Figura 12 - Quarto da pensão de São José dos Campos (São Geraldo) – 1914. 

 
    Fonte: Almanaque (1922). 

 

 Outro empreendimento hoteleiro, também deteve de grande notoriedade no 

município de São José dos Campos, na primeira metade do século XX. O hotel San 

Remo, figura 13, inaugurado no ano de 1933 pelo então proprietário libanês Pedro 

Rachid. Ao longo do primeiro mandato do prefeito João Cursino, o empresário 

formou com ele uma verdadeira dupla, incentivando a criação de indústrias, 

participando da construção das estradas que ligam São José dos Campos à Campos 

do Jordão e Caraguatatuba, para as quais fornecia cimento. Além disso, Pedro 

Rachid, foi fundador e o primeiro presidente da Associação Comercial e Industrial de 

São José dos Campos, entre os anos de 1935 a 1937. 
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Figura 13 - Hotel San Remo – 1933. 

 
Fonte: São José dos Campos – O Comércio e Desenvolvimento (1994). 

 

  Como podemos observar por meio da figura 14, a construção do Hotel San 

Remo passou por reformas nas últimas décadas, ganhando um novo pavimento. No 

ano de 2011, o hotel foi vendido e atualmente se chama Ramos Hotel. De acordo 

com Pimentel (2001), os espaços, ao longo do tempo, podem ser transgredidos. Isso 

porque existe uma capacidade criativa dos usuários que modifica os espaços e faz 

deles algo que transcende a sua concepção original. 
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Figura 14 - Antigo Hotel San Remo, hoje Ramos hotel e demais empreendimentos. 

 

Fonte: São José dos Campos – O Comércio e Desenvolvimento (1994). 

 

 Por meio do gráfico 1, podemos observar a evolução histórica da hotelaria no 

município de São José dos Campos, observando desde o surgimento do seu 

primeiro hotel, até a expansão nos dias atuais, por meio da produção do seu espaço 

urbano. 

 Como nos aponta Carlos, Souza e Sposito (2011), em sua dimensão de 

prática socioespacial, a produção do espaço revela a realização da vida cotidiana, o 

modo como se produz o espaço da vida nos modos de apropriação-uso que a 

sociedade faz do espaço como momento da sua produção. Neste sentido, 

considerando que a produção do espaço traz como consequência sua reprodução, 

deparamo-nos com a necessidade de pensar o movimento da história que a explicite 

e, nesse sentido, a reprodução ganha estado de categoria central de análise 

decorrente da necessidade de compreensão do movimento firme e constante em 

direção a realização da sociedade. 

 Trata-se, portanto, de construir o movimento que sinaliza a passagem da 

produção do espaço, à produção da cidade e do capital. 
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Gráfico  1 - Instalação dos hotéis por período no município de São José dos Campos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Constata-se, por meio do gráfico 1, que o período após a década de 1970 

registra o maior crescimento e impulso da indústria hoteleira no município de São 

José dos Campos. Como crítica a essa produção acelerada da cidade e do capital, 

Carlos, Souza e Sposito (2011), afirmam que a extensão do capitalismo realizou a 

generalização do espaço como propriedade privada, criando a contradição entre o 

espaço produzido como valor de uso e o espaço produzido como valor de troca, com 

a separação radical entre espaço público e espaço privado e aprofundamento da 

segregação, assim como a relação entre o Estado que domina o espaço, 

produzindo-o como homogêneo, e o modo de apropriação que se quer diferenciar.  

  Historicamente, as primeiras instalações destinadas especificamente ao 

turismo de negócios no município, pós fase sanatorial, datam dos anos de 1960. De 

acordo com Souza (2000), o Grande Hotel e o edifício Cinelândia, localizados na 

região central de São José dos Campos, foram os primeiros empreendimentos 

verticais do município, ambos datados da década de 1960 (figura 15). 

  Ainda segundo Souza (2000), a década de 1970 representou um grande 

momento de mudanças na legislação com bases no Plano Diretor de 1970, quando 

decretada a Lei de Zoneamento nº 1606/71, dispondo sobre o uso e ocupação do 
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solo, assim como o zoneamento do município. A lei demarcou o município em três 

grandes áreas, sendo elas: área urbana, de expansão urbana e rural. Essas áreas 

urbanas foram subdividas em expansão urbana em nove zonas, classificadas como 

Zonas de Predominância Comercial (ZPC), Zona de Predominância Habitacional 

(ZPH), Zona de Predominância Recreacional (ZPR), Zona de Predominância 

Industrial (ZPI), Zona Industrial (ZI), Zona Especial (ZE), Zona de Expansão Urbana 

(ZEU), reserva de áreas livres nas zonas de expansão, e Zona Central (ZC). 

 

Figura 15 - Edifícios Grande Hotel e Cinelândia (à frente) - década de 1960. 

 

    Fonte: SOUZA (2000). 

 

  Na década de 1970, com o incremento das políticas públicas de âmbito 

nacional, o I e II PND e, regional, por meio do CODIVAP, relacionado à proposta de 

fortalecer a relação de parceria entre o poder público e o setor privado, possibilitou 

ao município de São José dos Campos receber a primeira cadeia internacional de 

hotéis, a rede francesa Accor, com o seu segundo hotel construído no Brasil, o 

Novotel São José dos Campos.  

  Essa situação foi motivada pelo papel estratégico que São José dos Campos 

cumpria, regional e nacionalmente, além da sua privilegiada localização, que como 

já apresentada no presente trabalho, teve a Rodovia Presidente Dutra, como centro 

e destaque. 
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  Com o deslocamento dos hotéis da região central para as margens da 

Rodovia Presidente Dutra, percebeu-se que a hotelaria se diversificou, se fortificou 

como negócio e expandiu as suas atividades no território. Este rearranjo produtivo, 

especialmente na década de 1970 e 1980, sobretudo industrial, motivado pelo 

crescimento no número de indústrias na cidade trouxe várias consequências 

políticas, econômicas e sobretudo, sociais, que colaboraram para a reestruturação 

do território local.  

 A expansão da mancha urbana, como poderemos observar, por meio da 

(figura 16), mostra essa desconcentração hoteleira ocorrendo no espaço urbano de 

São José dos Campos, em especial a partir de 1961-1979, aproveitando-se de dois 

importantes aspectos. O primeiro, a construção e posteriormente o alargamento da 

Rodovia Presidente Dutra, que como já tratado anteriormente, teve um papel 

fundamental para a circulação de pessoas na região e o segundo, o aparecimento 

de indústrias em diferentes áreas do território, mediante a Lei de Zoneamento nº 

1606/71, dispondo sobre o uso e ocupação do solo, assim como o zoneamento do 

município, desconcentrando os hotéis do certo urbano, em direção às margens da 

Rodovia Presidente Dutra e bairros adjacentes. 
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Figura 16 - Expansão da atividade hoteleira na cidade de São José dos Campos - SP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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5.3 A Instalação do Hotel Novotel em São José dos Campos – a Rede Accor 

 

 A história da corporação francesa foi iniciada na hotelaria, em 1967, na cidade 

de Lille, norte da França, com a construção do seu primeiro hotel, da marca Novotel. 

A ideia do nome surge da proposta em se oferecer um “novo” conceito em “hotelaria” 

na França, por isso, o nome Novotel. Rapidamente ela expandiu-se, atuando em 

diferentes segmentos do setor de serviços, como: alimentação, agência de viagens, 

serviços empresariais e cassino (PEREIRA; KAHIL, 2006). 

 O francês Jean Larcher, fundador da AccorHotels no Brasil, chegou ao país 

em 1975, junto com os dois franceses Paul Dubrule e Gilles Pélisson, fundadores da 

AccorHotels na França, para implantar um novo conceito de hotelaria no Brasil – a 

Novotel Hotelaria e Turismo (NHT). O investimento inicial para instalação da 

empresa no País, contou com o apoio do Grupo Dreyfus, com o aporte de 5 milhões 

de dólares. Na época, o Brasil era defasado no quesito hotelaria, com relação à 

Europa e aos Estados Unidos. Por esse motivo, um programa de incentivo ao 

turismo realizado pelo Governo e patrocinado pela Embratur, que também foi 

fundamental para a implantação da hotelaria no país, oferece suporte financeiro para 

a instalação da rede no país. (ACCORHOTELS, 2017). 

 A primeira unidade inaugurada no país foi o Novotel São Paulo Morumbi, 

(figura 17). A aquisição do terreno em que foi construído foi financiado por meio de 

apoio da Embratur. Distante dos demais hotéis, localizados no centro da capital 

paulista, a unidade foi construída no bairro do Morumbi, à beira da Marginal 

Pinheiros. 

  No primeiro ano de operação na cidade de São Paulo, ano de 1977, o Novotel 

Morumbi registrou 70% de ocupação e respectivamente 80% no ano seguinte 

(ACCORHOTELS, 2017).  
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Figura 17 - Novotel Morumbi – SP, dias atuais. 

 

           Fonte: Sales, 2014. 

 

 Poucos meses depois, percebendo uma alta taxa de ocupação e em busca de 

expandir a rede para outras regiões do país, é inaugurada a unidade Novotel São 

José dos Campos – SP. A beira das margens da Rodovia Presidente Dutra, uma das 

principais rodovias que corta o país, aproximadamente a uma hora de São Paulo, 

Litoral Norte e Campos do Jordão, cidades com importantes polos turísticos e 

hoteleiros, e a quatro horas da cidade do Rio de Janeiro, a primeira rede 

internacional se instala na cidade, visando se aproximar do até então maior polo 

tecnológico do país (ACCORHOTELS, 2017). 

  A unidade inaugurada, também no ano de 1977 (figuras 19 e 20), trazia para 

a cidade um hotel moderno, construído estrategicamente ao lado do CTA, com fácil 

acesso à Rodovia Presidente Dutra, em ambos os sentidos, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

  A planta do hotel foi dividida em áreas como entrada, recepção, salões para 

eventos, apartamentos, hall, lavados, bar, restaurante, terraço e piscina. A proposta 

do hotel, construída com 6 pavimentos, sendo 1 térreo, previa 155 apartamentos, 

conforme é possível observar (figura 18). 
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Figura 18 - Planta do Novotel São José dos Campos. 

 
                                  Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 

 

  A construção do hotel ocupou uma região de fácil acesso e muito próxima ao 

Centro Técnico Espacial mais importante do país. Como nos aponta Silva (2008), a 

hotelaria cada vez mais vem se apresentando como possibilidade e agente para a 

reprodução do espaço urbano enquanto esfera que permite a ligação disponível 

entre capital financeiro e construção civil, compreendendo construção, administração 

e locação de apartamentos, ampliando os investimentos e o ciclo de reprodução do 

capital hegemônico. 
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Figura 19 - Construção do Novotel São José dos Campos. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 

 

  Antes das intervenções urbanísticas na Avenida Marechal Henrique Teixeira 

Lott, ficava a entrada principal do hotel, como podemos notar a seguir (figura 20). 

Nos dias de hoje, essa área tornou-se um espaço de lazer do hotel, com quiosques 

para eventos sociais e principalmente corporativos. 
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Figura 20 - Vista lateral do hotel. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 

 

  Na inauguração do hotel, no ano de 1977, personalidades locais e figuras de 

representatividade da época, participaram da inauguração do empreendimento 

(figura 21). Um traço importante que desde o início caracterizou a marca Novotel na 

cidade de São José dos Campos, foi a ligação com o CTA. De acordo com Souza 

(2000), a construção do CTA, teve influência fundamental na expansão industrial e 

urbano da cidade. A implantação do ITA e do INPE, fortaleceram o traço de cidade 

tecnológica e ainda elevou a reputação da cidade de São José dos Campos.  

  Pode-se perceber a importância da aviação (figuras 22 e 23), para a 

representatividade simbólica do hotel na cidade, com uma forte identificação aos 

traços aeroespaciais, que levavam em suas salas de eventos nomes de aviões, 

como por exemplo: Sala Bandeirantes; Boeing; Fokker; Galaxy; JetClass; Legacy e 

Mirage. 
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Figura 21 - Inauguração do Novotel São José dos Campos – SP. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 

 

 

Figura 22 - Almoço de inauguração do Novotel São José dos Campos – SP. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 
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Figura 23 - Almoço de inauguração do Novotel São José dos Campos – SP. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977). 

 

 Com o tempo e a modernidade, o hotel também precisou passar por 

profundas reformas, se adequando a um novo perfil de hóspede. Essa 

transformação, seguida pela evolução dos serviços, foi necessária para que o hotel 

pudesse acompanhar as novas tendências do segmento hoteleiro, destinado aos 

negócios (figuras 24, 25, 26 e 27). 
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Figura 24 - Nova fachada do Novotel São José dos Campos – SP. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (2017). 

 

 

Figura 25 - Apartamento na década de 1977 e apartamento em 2017. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977 e 2017). 
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Figura 26 - Recepção Novotel década de 1977 e recepção dias atuais. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977 e 2017). 

 

 

Figura 27 - Sala de eventos na década de 1977 e sala de eventos em 2017. 

 
Fonte: Arquivo Novotel São José dos Campos (1977 e 2017). 
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  Podemos observar, portanto, que a modernidade foi um traço importante para 

inserir o hotel em um cenário cada vez mais competitivo e acirrado no setor de 

hospedagens da região. Apesar da notoriedade e força da marca, o hotel Novotel, 

está presente somente na cidade de São José dos Campos, quando olhamos para a 

RMVPLN. Todavia, outras marcas da AccorHotels também aparecerem no 

município, em especial as marcas Ibis e Mercure.  

  A presença de uma rede internacional no município foi fundamental para 

impulsionar o desenvolvimento do parque hoteleiro na região, fortalecendo o turismo 

de negócios que décadas mais tarde, resultaria na construção de mais hotéis de 

categoria nacional e internacional, tornando São José dos Campos, uma referência 

em turismo e hotelaria de negócios, tanto qualitativamente como quantitativamente. 

  Duas décadas depois do surgimento do Novotel, mais quatro hotéis da rede 

francesa também se instalariam na cidade. Os hotéis ibis e Mercure Colinas (figura 

28), ambos localizados na região do bairro Colinas, o hotel ibis Dutra (figura 29), 

localizado na Avenida Cidade Jardim e, por fim, o hotel Mercure Apartaments, antigo 

Parthenon, que encerraria as suas atividades em 2011 (figura 30), localizado na Av. 

Dr. Nelson D’Avila. 

 

 

Figura 28 - Fachada hotéis Mercure e ibis Colinas – São José dos Campos – SP. 

 
        Fonte: Labtree, 2016. 
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Figura 29 - Fachada hotel ibis Dutra – São José dos Campos – SP. 

 
         Fonte: Accorhotels, 2017.          

 

 

Figura 30 - Fachada do Antigo Mercure Apartaments – São José dos Campos – SP. 

 
          Fonte: Só flats, 2018. 

           

  Segundo Azoulay e Shane (2001), muitos motivos podem levar ao 

fechamento de um empreendimento. Como observamos (figura 30), o Mercure 
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Apartaments, apesar de pertencer ao grupo AccorHotels, no ano de 2011 encerrou 

as suas operações na cidade.  

  Para os autores, são vários os fatores que podem provocar o fim deste ciclo, 

dentre eles: a opressão das grandes empresas, limitações do mercado, dificuldades 

na obtenção de recursos financeiros, o gerenciamento do capital de giro, a carga 

tributária elevada. No entanto, Azoulay e Shane (2001), afirmam que além desses 

fatores, existem os que são altamente influentes à empresa: a baixa capacidade 

para gerir os negócios ou falta de retorno para os investidores. 

 

 

5.3.1 Os Agentes Hoteleiros - A Visão de Gestores Novotel São 

José dos Campos – SP 

 

  Conforme observado no decorrer do trabalho, nas últimas décadas, o setor de 

serviços vem ganhando grande destaque. A sua importância econômica é um dos 

fatores que tem contribuído para isso em diferentes estados e regiões do país. 

Conforme apontado por Lovelock e Wright (2002), por ser um segmento que 

colabora para o desenvolvimento econômico-social de uma nação, torna-se 

apropriado investigá-lo para entender a dinâmica das organizações que o compõem. 

  A indústria da hospedagem no Brasil conquista a cada ano uma significativa e 

distinta robustez na economia do setor de serviços, e vem crescendo, com já 

apontando anteriormente, de forma veloz em todo o seu território. A sua expansão 

requer que as empresas sejam mais competitivas. Desta forma, as organizações 

hoteleiras precisam aprimorar sua gestão para que o crescimento dos grupos de 

hotéis e a representatividade da sua cadeia promova maior expansão, devido à 

visibilidade e à economia de escala e de escopo (KNOWLES, 1998). 

  Harvey (2005), por exemplo, quando discute a questão dos arranjos locais 

para a atração de investimentos nas cidades afirma que os governos, por meio de 

atitudes empreendedoras mercantilistas tendem a valorizar áreas degradadas ou 

dotar com infraestrutura viária, bairros ou áreas anteriormente sem interesse 

específico para o mercado, justamente com a intenção de desenvolver estratégias 

para inovar e diversificar as funções da cidade e assim criar ocupação e trabalho. 

 Para compreender os aspectos vinculados a diferencial competitivo, 

estratégias de negócio, espaço e localização geográfica, foram entrevistados dois 
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gestores da unidade, para compreendermos como as transformações sócio 

espaciais contribuíram para o avanço do hotel na cidade. 

Com aproximadamente 60 colaboradores, todos mantidos sob o regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), distribuídos entre cargos operacionais, 

chefia e gerência geral, a distribuição operacional ocorre por meio das seguintes 

áreas: Recepção, Governança, Manutenção, Eventos, Restaurante e Cozinha, 

Controladoria e Gerência Geral. 

 O primeiro entrevistado, denominaremos de Entrevistado A, está na empresa 

há 21 anos e o segundo entrevistado denominado de Entrevistado B, há 10 anos. 

Quando ambos perguntados sobre em termos de planejamento estratégico, se o 

hotel tem como a sua localização geográfica um diferencial competitivo, frente aos 

seus principais concorrentes na cidade, os dois relatam que no passado sim, pois a 

sua localização as margens da Rodovia Presidente Dutra aproximavam aqueles 

hóspedes que buscavam estar mais próximos das entradas e saídas de acesso do 

município. 

  Conforme é possível observar nas palavras de Santos (1988), de que o 

espaço é a categoria mais geral porque é nele que se inclui as demais: 

 

Um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; 
não entre estes especificamente, mas para os quais eles servem de 
intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O 
espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, 
intermediados pelos objetos, naturais e artificiais (SANTOS, 1988, p. 71). 
 

  Todavia, no presente, com a expansão de algumas regiões da cidade, em 

especial a Região do Residencial Aquárius, localizado na zona oeste da cidade, a 

instalação de novos concorrentes, (inclusive da própria AccorHotels, como 

observamos os hotéis ibis e Mercure Colinas), e o aumento da especulação 

imobiliária, deixaram com que a localização geográfica fosse o maior diferencial do 

hotel nos últimos anos. Por conta deste novo rearranjo socioespacial, atualmente a 

prestação de serviços oferecidas pelo hotel, passou a ser o grande diferencial 

competitivo de negócio. 

 O perfil dos hóspedes que buscam serviços de hotelaria também passou por 

profundas transformações nas últimas décadas. De acordo com Braga (2007), o 

perfil do hóspede de negócios prevalece sendo predominantemente masculino, 

idade adulta, em boa parte, profissionais liberais e proprietários de empresas de 
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médio e grande porte e viajam em média de três a cinco vezes por mês a negócios. 

Ainda segundo o autor, pelo fato de frequentemente viajarem, os hóspedes de 

negócios são mais criteriosos com relação a alimentação, serviços e internet. 

  Quando os entrevistados foram perguntados sobre como avaliam as 

transformações no perfil dos hóspedes, em especial nos últimos anos, o 

entrevistado A, analisou como sendo cada vez mais exigentes, pois com o acesso à 

informação passaram a saber muito mais de seus direitos como consumidor, 

tornando-se mais questionadores com relação aos serviços prestados. O 

entrevistado B, corrobora com as mesmas ideias do entrevistado A, acrescentando 

o papel das redes e sites que auxiliam na busca por opiniões de viajantes, 

aumentando o senso crítico dos hóspedes e influenciando diretamente na escolha 

dos demais viajantes. 

 Na visão de Ritzer (2015), esse hóspede mais proativo e prospectivo, que se 

envolve diretamente no desenho, na execução, no desenvolvimento e na 

elaboração de um produto ou serviço, gerando, ele mesmo, valor, no setor da 

hospitalidade é chamado de “prossumidor”, que nada mais é do que o consumidor 

que produz conteúdo, ou seja, o produtor mais consumidor. Ele é capaz de dividir 

suas experiências, pautar tendências e contribuir no processo de criação de 

produtos e serviços.  

  Por fim, quando questionados quais desafios e limitações pode-se observar 

na ampliação do parque hoteleiro e na indústria de negócios em hospitalidade no 

município de São José dos Campos, o entrevistado A, destaca que hoje há muita 

oferta, para uma demanda relativamente menor. Por conta da saída ou 

encerramento de algumas indústrias no polo industrial local, o hotel precisou se 

reinventar e criar programas e ações que aproximassem, além dos hóspedes a 

negócios, aqueles também que buscassem lazer e recreação. Na visão do 

entrevistado B, o mercado hoteleiro se expandiu consideravelmente nos últimos 10 

anos e o desafio está basicamente atrelado a gestão de serviços, ou seja, atender 

bem e se apoiar no fato de pertencer a uma rede e uma marca internacional que 

possui benefícios, como o cartão de fidelidade Le Club, que além de trazer vários 

benefícios aos clientes, tem a pontuação a cada hospedagem, que posteriormente 

pode ser trocada por milhas aéreas e hospedagens na própria rede. 

  Deste modo, o espaço urbano revela-se como o lócus da diversidade de 

relações sociais e econômicas e pode ser visto como a expressão da principal base 
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territorial para o desenvolvimento do capitalismo, a cidade. No espaço urbano 

encontram-se a produção, a comercialização, os investimentos e as transações que 

configuram a dinâmica da circulação do dinheiro sobre o território (SANTOS, 2008). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O desafio proposto por essa pesquisa em estudar e analisar o Espaço Urbano 

e a Hotelaria em São José dos Campos, ocorreu por conta do desejo de 

compreender quais relações poderiam ser estudadas a partir das políticas públicas e 

como o estado por meio delas, favoreceria ou não a estruturação da indústria 

hoteleira e a sua expansão no território brasileiro.  

  A compreensão da produção social do espaço urbano possibilitou a busca do 

conhecimento, pois a partir das suas análises dos aspectos físico-territoriais e 

sociais do município, novas constatações puderam ser feitas. 

 Por meio da presente dissertação foi possível entender que a prática do 

turismo se desenvolve e participa da reprodução do espaço urbano, em virtude da 

sua relevância, não somente econômica e financeira, como vimos, mas também pela 

representatividade que estas corporações imprimem na cidade. 

  Do ponto de vista do processo de reprodução do capital, compreendemos que 

a hotelaria se posiciona no território como nova oportunidade para ampliar as 

opções de investimento na cidade, a partir de sua consolidação como destino de 

turismo, mas principalmente viagens de negócios. 

  Os dados levantados, por meio do IBGE, somados à análise realizada por 

meio das caracterizações do processo de entendimento da produção social do 

espaço urbano, permitiram constatar nesta pesquisa que a organização 

socioespacial da cidade de São José dos Campos, seguiu a lógica do capitalismo 

apoiada em planos diretores e legislações que permitiram com que o território 

recebesse investimentos e condições econômicas para a expansão do seu capital. 

 A relação entre espaço, políticas públicas e hotelaria no Brasil, puderam ser 

compreendidas a partir do entendimento de como essa combinação acontece. Logo, 

Akerman (2004), afirma que o território é o lugar que as pessoas estabelecem 

relações, e, portanto, deve ser visto como um espaço vivo e dinâmico da vida e da 

cidadania, concretizando dessa forma as relações de cooperação e de poder.  

Segundo o autor, a cidade se constitui por meio de territórios distintos onde nele se 

materializam de forma concreta as condições de vida e a presença ou ausência da 

ação pública. Ainda de acordo com Akerman (2004, p. 33), “o desafio para o século 

XXI não é mais apenas o de coordenar a produção e distribuição de bens e serviços, 
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mas o de organizar em torno de um projeto comum as energias, os recursos, as 

capacidades de sujeitos e organizações sociais”. 

 Dessa forma, Villaça (1998), expõe que há consenso de que o espaço urbano 

é produzido, e todo espaço social o é produzido, pelo trabalho social dispendido na 

produção de algo que possa ser socialmente útil. Portanto, esse trabalho produz um 

valor. 

 Para a valorização da terra, Villaça (1998), cita a incorporação do mercado 

imobiliário e explica que a propriedade privada da terra se caracteriza por duas 

dimensões, denominadas de estática e dinâmica. A primeira, estática, varia pouco 

ao longo do tempo e basicamente caracteriza-se pela dimensão, topografia e forma 

do lote. Enquanto a segunda dimensão, dinâmica, tem na localização sua principal 

característica e é definida por um sistema de relações sociais emanadas a partir da 

direção a um ponto, em relação a outros. Desse ponto de vista a cidade pode ser 

definida como um sistema de localizações. 

  Sequencialmente, tratamos no trabalho sobre de que forma o estado produz 

propostas de proposição de políticas públicas, observando setores da economia e 

da sociedade que favoreceram a estruturação da indústria hoteleira no Brasil. 

Observamos que as intervenções do PND, mais especificamente o II PND foram de 

fundamental importância no redirecionamento do turismo e da expansão da hotelaria 

nacional. Basicamente, isso porque II PND era um produto do ideário nacional-

desenvolvimentista, sendo paradigma vivenciado no Brasil em três grandes fases: a 

primeira delas o nacionalismo do governo Vargas; a segunda fase os “50 anos em 5” 

– plano de metas do governo Juscelino Kubitschek; e, por fim, a terceira e última 

fase, o “Brasil, grande potência” nos governos militares” (FELIPE, 2010).  

  O II PND representou também a nova diretriz política estabelecida, que na 

época, por meio dos governos estaduais, era muito clara: todos pautavam-se no 

desenvolvimento e na expansão do industrial-urbano, na siderurgia, no petróleo e na 

energia elétrica (BASTOS, 2006). 

 Neste sentido, o II PND por ser o primeiro documento oficial de esfera 

nacional, sinalizava que o turismo enquanto estratégia de desenvolvimento regional, 

tornar-se-ia um divisor de águas para a gestão do turismo nos estados federados, e 

seus reflexos se configurariam de modo diferenciado em cada um destes, 

fornecendo aos estados e municípios novas possibilidades para explorar o uso do 
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seu território e a expansão da sua cadeia produtiva hoteleira (ALVES; DANTAS, 

2013). 

 Mais adiante, trouxemos a discussão das relações das políticas públicas e da 

ampliação do parque hoteleiro no município de São José dos Campos e região. 

Constatamos que a região do Vale do Paraíba conta hoje com duas forças políticas 

coletivas: A primeira delas representada pelo CODIVAP, criada em 1970, e a 

RMVPLN, de 2012. A primeira iniciativa, o CODIVAP, como já visto anteriormente, 

teria surgido de livre iniciativa dos prefeitos da região. Já a segunda iniciativa, a 

RMVP e Litoral Norte, partiu do governo estadual, formalizando mais uma etapa da 

divisão do estado de São Paulo em regiões metropolitanas, com a meta de 

aproximar o governo estadual das cidades do interior, buscando a unificação de seu 

plano de ação, visando desta forma um crescimento conjunto (MAIA; SANTOS, 

2014). 

 Entre as décadas de 1940 e 1970, políticas governamentais destinadas ao 

desenvolvimento econômico nacional priorizaram a atividade industrial local. O salto 

nesse processo foi efetivado durante os governos de Getúlio Vargas, por meio do 

estímulo à indústria de base com a criação oficial, no ano de 1941, da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) de Volta Redonda, da Petrobras em 1953; e, ainda, da 

criação, em 1952, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), Na 

década de 1950, o modelo econômico adotado, mediante o Plano de Metas de JK, 

inicia um processo de modificação da estrutura produtiva, baseado em incentivos 

aos investimentos no setor de bens de capital e de bens de consumo duráveis, e 

ainda na entrada de investimentos de capital estrangeiro (SOUZA; ZANETTI; 

PAPALI, 2015). 

 Desta forma, o território passa a ficar mais propício para o investimento da 

indústria do turismo e da hotelaria local. De acordo com Harvey (2005, p. 173): 

 

estes processos de transformação urbana, sobretudo nas grandes 
metrópoles contemporâneas, não há possibilidade de modificação da 
estrutura antiga existente na cidade sem a perfeita articulação entre a 
iniciativa privada e a gestão pública, sem a presença do Estado. 
 

  Ainda por intermédio das políticas públicas em turismo e hotelaria, 

constatamos o quanto o turismo representa uma oportunidade de aumento no 

incremento de receitas. Os esforços desempenhados em estruturar e promover essa 
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atividade, constituem-se firmemente em perspectivas de desenvolvimento 

socioeconômico. 

 Por fim, buscamos investigar e compreender a criação do parque hoteleiro no 

município de São José dos Campos, analisando a relação do surgimento dos 

primeiros hotéis, e sequencialmente a instalação da primeira rede internacional, e 

seu impacto no espaço urbano de São José dos Campos. 

  Neste sentido, foi preciso antes de mais nada, compreender como as redes e 

alianças constituem a formação do turismo de negócios no território. Segundo 

Gomes (2017), a noção de redes, faz-se necessário antes a verificação de relações 

funcionais para a classificação de redes urbanas e regiões, de polos e áreas 

polarizadas. Nessa perspectiva teórica da análise regional, a autora afirma que os 

fluxos e as cidades são elementos estruturantes da organização socioespacial e 

econômica, que atreladas as políticas de estado e estimulo da produção capitalista, 

estimulam o surgimento de novas redes no território. 

  A AccorHotels, é hoje a maior rede hoteleira em atuação no mercado 

brasileiro. Em junho de 2017 administrava cerca de 249 empreendimentos hoteleiros 

em todo Brasil, distribuídos em mais de 100 municípios das cinco grandes regiões 

geográficas brasileiras. O Novotel despertou interesse pelo Brasil três anos antes da 

inauguração do seu primeiro Novotel, o Novotel Morumbi na cidade de São Paulo, 

em 1974. Como o país vivia uma economia favorável a entrada do capital 

estrangeiro, um dos dirigentes do Grupo Louis Dreyfus, que era amigo dos 

empresários da Novotel, decidiu desenvolver a rede hoteleira, por meio do francês 

Julio Lazarte, que após encontro com um dos fundadores do Novotel recebeu o 

convite de iniciar as operações no Brasil. 

 Com isso, constatamos que a concentração hoteleira em algumas regiões no 

Brasil, como respectivamente apresentados, foi o impulso da modernização de 

cidades e regiões, que passaram a gerar uma maior fonte de receita, fomentando 

empregos e oportunidades de desenvolvimento, crescimento local e produção social 

do seu espaço urbano.  

  Por outro lado, também verificamos que a maior concentração de 

desenvolvimento do parque hoteleiro do País, se concentra nas regiões Sul e 

Sudeste, em específico na Região do Estado de São Paulo, que detém o maior 

parque hoteleiro do País. 
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  Sendo assim, a nossa dissertação mostra, a partir da expansão das 

atividades econômicas que dão suporte para o desenvolvimento da prática do 

turismo no município de São José dos Campos, especificamente a hotelaria, que o 

capitalismo percebeu nas últimas décadas que se encontrava aí um novo caminho 

que poderia trazer novas maneiras de ampliar a obtenção do lucro, investindo em 

hotéis através da incorporação de práticas realizadas por meio do mercado 

imobiliário em parceria com o capital financeiro, mas principalmente com o apoio do 

Estado, por meio das políticas públicas. Desta forma, a hotelaria surge como nova 

possibilidade para ultrapassar a crise da acumulação capitalista a partir de sua 

participação efetiva na produção do espaço. 

  Constituiu-se assim, portanto, uma importante conexão entre o processo de 

urbanização brasileira, políticas públicas e o desenvolvimento regional da indústria 

do turismo de negócios na RMVPLN, para uma compreensão maior a respeito do 

surgimento e expansão do parque hoteleiro no município de São José dos Campos. 
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APÊNDICE I: ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP  

Mestrado Planejamento Urbano e Regional 

Aluno: Lincoln Augusto Taddeo Firoozmand 

 

 

Data da entrevista: ___/___/____ 

Nome do profissional: 

 

1) Há quanto tempo você ocupa o cargo de gestor dentro desta unidade 

hoteleira? 

 

2) O hotel, em termos de planejamento estratégico, tem como a sua localização 

geográfica um diferencial competitivo, frente aos seus principais concorrentes 

na cidade? 

 

3) Considerando a proposta de criação, concepção e planejamento deste hotel 

visando a sua implantação (quando o hotel foi inaugurado em 1977), você 

poderia fazer uma análise considerando a situação atual do hotel, tendo em 

vista: público alvo, taxa de ocupação, diária média, retorno do capital 

investido e lucro, imaginados na época e em concretização hoje? 

 

4) É possível observar nos últimos 10 anos, em termos de espaço e localização, 

transformações ocorridas em torno do hotel que tenham favorecido o seu 

posicionamento na região, em termos de contratação e manutenção de mão-

de-obra, ocupação, diária média, receita, lucro, satisfação do hóspede e 

satisfação do investidor?  

 

5) Durante o período em que você está neste cargo, quais transformações nas 

vias de acesso do hotel puderam ser observadas (avenidas e rodovia), que 

tenham colaborado para a reorganização do seu espaço? 
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6) A localização geográfica em que o hotel se encontra, favorece o negócio em 

termos de receitas de hospedagem? 

 

7) Como você avalia as transformações no perfil dos hóspedes, nos últimos 

anos? 

 

8) Quais desafios e limitações você observa na ampliação do parque hoteleiro e 

na indústria de negócios em hospitalidade no município de São José dos 

Campos?  
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APÊNDICE II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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