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RESUMO  

O mercado de albergues tem mostrado crescimento contínuo ao longo dos anos, e 

sua representatividade ganha cada vez mais importância na oferta de hospedagem 

no Rio de Janeiro. O albergue constitui uma opção econômica e interessante para 

os viajantes que desejam ter a experiência de se hospedar em um ambiente 

descontraído que ao mesmo tempo ofereça serviços de qualidade. No entanto, há 

uma nova safra de albergues que tem se incorporado ao conceito design a fim de 

oferecer uma experiência diferenciada de hospedagem, em detrimento dos 

albergues tradicionais. Tendo em vista a escassez de trabalhos acadêmicos sobre o 

tema, buscou-se identificar quais eram os hostels considerados design na cidade do 

Rio de Janeiro e a partir disso, realizou-se uma pesquisa exploratória. Para tal, foi 

feito um referencial teórico no qual foram levantados dados que ajudaram a 

desenvolver a tipologia de um design hostel. Foram feitos oito estudos, com quatro 

design hostels na Europa e quatro no Rio de Janeiro. Como resultado, obteve-se a 

descrição dos serviços oferecidos nos hostels visitados assim como a análise da 

estrutura e ambientação dos espaços, visando a compreensão do conceito e 

proposta dos design hostels no Rio de Janeiro. 

  

Palavras-chave: design hostel, decoração, Rio de Janeiro, estilo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The hostel market has shown continuous growth over the years, and their 

representation has gained increasing importance in offering hosting in Rio de 

Janeiro. The hostel is an economical and attractive option for travelers who want the 

experience of staying in a relaxed atmosphere and at the same time offer quality 

services. However, there is a new crop of hostels which has been incorporated into 

the concept design to offer a distinctive lodging experience at the expense of 

traditional hostels. Given the paucity of academic studies on this subject, it was 

identified which ones were considered design hostels in the city of Rio de Janeiro 

and from there, it was made an exploratory research. Therefore, it was made a 

theoretical framework that helped to develop the typology of a design hostel. Eight 

case studies were made with four design hostels in Europe and four in Rio de 

Janeiro. Finally, it was obtained a description of services offered in the hostels visited 

as well as the analysis of the structure and the ambiance of the spaces. This 

research provides a better understanding of the concept and proposal of the design 

hostels in the city of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: design hostel, decoration, Rio de Janeiro, style.  
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INTRODUÇÃO 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui atualmente a ocupação hoteleira média 

beirando 70% (ABIH RJ, 2013), e os eventos que são realizados na cidade 

demandam uma quantidade elevada de unidades habitacionais para os visitantes, o 

que possivelmente aumentará esta porcentagem.  

Pensando nessa dinâmica com o mercado hoteleiro aquecido, o mercado de 

albergues torna-se atrativo e promissor. Os albergues antes conhecidos como meios 

de hospedagem de estrutura simples e de baixo custo, hoje constituem uma opção 

alternativa de hospedagem para os turistas. O mercado de albergues vem 

crescendo consideravelmente nos últimos tempos, a taxas de 25% ao ano 

(AMARAL, 2010).  

Dentro do contexto de modernidade e serviços diferenciados, os design 

hostels surgiram para criar algo até então restrito ao mercado de hotelaria. Os 

albergues podem oferecer qualidade nos serviços prestados a preços competitivos 

no mercado, a fim de se adaptar aos anseios de novos consumidores, mais 

exigentes quanto à prestação de serviços.  

O termo hostel é sinônimo da palavra albergue, tanto que youth hostel pode 

ser traduzido como albergue da juventude. Basta analisar as definições de um 

dicionário de língua portuguesa e outro de língua inglesa, por exemplo, para 

perceber como os conceitos se assemelham: 

“Albergue: 1 Lugar onde se abrigam pessoas. 2 Hospedagem, pousada. 3 

Refúgio, resguardo. A. noturno: asilo noturno para os mendigos”(DICIONÁRIO 

MICHAELIS, 2014, [s. p.]). 

“Hostel1: An establishment that provides inexpensive food and lodging for a 

specific group of people, such as students, workers, or travelers” (OXFORD 

DICTIONARY, 2014, [s.p.]).  

                                                           
1
 Em tradução livre: Estabelecimento que fornece comida e alojamentos a preço econômico para um 

grupo específico de pessoas, como estudantes, trabalhadores ou viajantes.   
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Nesse trabalho, serão usadas ambas as denominações, porém quando 

mencionado o conceito design, o termo mais utilizado será hostel, já que design 

também é uma palavra de origem inglesa adaptada ao vocabulário brasileiro.  

O tema escolhido sobre design hostels surgiu da percepção de explorar um 

segmento diferenciado dentro do mercado de albergues na cidade do Rio de 

Janeiro, tendo em vista os quatro principais hostels que são o objeto de estudo 

deste trabalho. Os design hostels escolhidos foram o Contemporâneo Hostel, Leblon 

Spot Design, Oztel e ZBra, todos localizados na zona sul da cidade. 

O objetivo do trabalho é analisar a estrutura dos design hostels no Rio de 

Janeiro. A partir da análise, será possível definir o conceito de design hostel com 

base nos estudos acerca de albergues da juventude e identificar, a partir dos hostels 

pesquisados, semelhanças e diferenças com o modelo internacional de design 

hostels.  

A metodologia do estudo consistiu na realização de pesquisa bibliográfica em 

livros, monografias, jornais e revistas especializados em turismo ou meios de 

hospedagem. A investigação teve caráter exploratório, com o objetivo de “[...] ter 

mais familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou constituir 

hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). Posteriormente, foram realizadas entrevistas com 

gestores e funcionários dos design hostels descritos na pesquisa. A pesquisa foi 

realizada mediante a disponibilidade dos funcionários presentes nos hostels. 

Para estudar o tema relacionado aos design hostels, primeiramente observou-

se os conceitos básicos na definição de um albergue tradicional, para então 

compreender como se deu a adaptação dos hostels para um formato mais moderno 

de acordo com a demanda existente e em potencial. 

O trabalho estrutura-se em três capítulos. No primeiro capítulo são abordados 

temas como a hospitalidade, os meios de hospedagem e a categoria de hotéis 

design, base para o estudo sobre os design hostels. Os temas são de grande 

relevância a fim de contextualizar a dinâmica dos albergues da juventude. Nesse 

capítulo também é tratada a questão da classificação da oferta hoteleira no Brasil.  

O segundo capítulo consiste em analisar o tema principal da pesquisa, os 

albergues da juventude. Origens, definições, entidades responsáveis, mercado, perfil 

e características da demanda foram alguns dos aspectos tratados. Esse capítulo 



14 
 

teve o objetivo de fornecer a base teórica necessária para a realização das 

pesquisas de campo descritas no capítulo final. 

O terceiro e último capítulo é composto pela descrição detalhada dos estudos 

de caso na Europa e no Rio de Janeiro. Ao final do capítulo são realizadas 

comparações e análises sobre as visitas realizadas, com o objetivo de propor um 

conceito único para os design hostels. 

A partir da revisão bibliográfica e da análise das informações obtidas na 

pesquisa, no final do trabalho são apresentadas algumas considerações e sugestões 

para os envolvidos no mercado de albergues no Brasil. Nesse último tópico, serão 

abordados os principais resultados e contribuições da pesquisa, as limitações 

encontradas durante o desenvolvimento da pesquisa e sugestões para produções 

acadêmicas futuras. 
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1 HOTELARIA: VISÃO GERAL 

 

Esse capítulo trata da revisão teórica sobre o conceito de meios de 

hospedagem, servindo de base para o estudo sobre os design hostels abordados 

nessa pesquisa.  

A primeira parte busca analisar os conceitos da hospitalidade e como eles se 

aplicam aos albergues da juventude. Em seguida, será visto como aconteceram as 

primeiras trocas entre anfitriões e hóspedes com o surgimento da hotelaria, levando 

em consideração os tipos de hospedagem desde os primórdios do que era 

considerado um hotel aos avanços que a economia e a tecnologia proporcionaram 

para o setor. Assim, será traçado um panorama da hotelaria no Brasil, com vistas a 

destacar as origens dos primeiros meios de hospedagem no país e os órgãos 

responsáveis pelo crescimento do setor. 

Na parte seguinte, será feita a conceituação dos hotéis design, de extrema 

relevância para o estudo sobre os design hostels, afinal, o conceito design se 

aplicou primeiramente aos hotéis e posteriormente foi utilizado nos albergues da 

juventude. Finalizando o capítulo será descrito como é elaborada a classificação dos 

meios de hospedagem no Brasil pelo Ministério do Turismo e outros meios de 

classificação, como o Guia Quatro Rodas. 

 

1.1 A HOSPITALIDADE NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 
 

A hospitalidade sempre se fez presente na vida em sociedade, e o meio de 

hospedagem constitui um espaço em que ficam evidentes os principais conceitos 

expressos na hospitalidade. A hospitalidade nos meios de hospedagem “[...] implica 

as práticas de sociabilidade, ajuda e serviços que facilitem o acesso a recursos 

locais e o engajamento de relações que vão além da interação imediata” (BENI, 

2006, p. 208).  

No conceito exposto, a sensibilidade em receber o visitante se faz presente, 

demonstrando o caráter acolhedor da hospitalidade. Em um albergue da juventude, 

a interação entre anfitrião e hóspede é constante, acontecendo de maneira natural. 
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O anfitrião pode ser o/a recepcionista ou qualquer outra pessoa que trabalhe no 

albergue. Essa socialização acontece de maneira tão espontânea que pode tornar-

se um relacionamento promovendo vínculos entre ambas as partes (LASHLEY, 

2004). O bem-estar e receptividade do visitante não somente estão relacionados à 

proatividade e simpatia do anfitrião, como também devem estar alinhados à 

qualidade no atendimento e prestação dos serviços. Castelli (2003) define essa 

questão quando diz que “[...] a demanda é humana e a oferta depende 

fundamentalmente do elemento humano” (CASTELLI, 2003, p. 36).  

O turista ao chegar a uma localidade fora de seu cotidiano, está submetido a 

uma infinidade de percepções do meio externo e parte da adaptação conta com a 

hospitalidade que lhes é oferecida. Independentemente da nacionalidade, costumes 

ou quaisquer outras diferenças culturais, o bem receber é fundamental na relação 

hóspede-anfitrião.  

Camargo (2004) em sua obra define duas vertentes de práticas sociais que 

devem ser levadas em consideração no estudo da hospitalidade, são elas: os 

tempos sociais da hospitalidade, que se referem ao ato de receber/acolher pessoas, 

hospedá-las, alimentá-las e entretê-las; e a segunda vertente refere-se aos espaços 

sociais, ou seja, os ambientes nos quais são desenvolvidos os tempos sociais da 

hospitalidade. 

 Para esse estudo, utilizou-se a vertente dos espaços sociais, já que os 

albergues da juventude são meios de hospedagem2. Dentro do eixo de espaços 

sociais, são estudadas mais quatro categorias: a hospitalidade doméstica, ou ato de 

receber em seu domicílio; a hospitalidade pública, que envolve a interação humana 

em espaços públicos; a hospitalidade comercial, que acontece dentro das estruturas 

comerciais e a hospitalidade virtual, que ocorre basicamente nos meios virtuais 

(CAMARGO, 2004). 

Os albergues da juventude como meios de hospedagem de cunho comercial, 

envolvem a oferta de serviços em troca de retorno financeiro. Sendo assim, a 

classificação como integrante da hospitalidade comercial seria a mais apropriada. 

Porém, essa classificação não reflete de fato a realidade dos albergues, pois apesar 

                                                           
2
 Ainda não inclusos na classificação oficial do Ministério do Turismo. 
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de existir o viés comercial, as relações estabelecidas são focadas na troca de 

experiências com os hóspedes. 

Mais adiante nessa pesquisa será visto que, apesar dos design hostels 

constituírem um novo e moderno conceito no segmento de albergues da juventude, 

os hóspedes ainda procuram os conceitos básicos de hospitalidade, como o bom 

acolhimento e a receptividade espontânea por parte do anfitrião. O hóspede cria 

expectativas quanto às experiências vividas, e não somente à prestação dos 

serviços. 

 

1.2  PRIMÓRDIOS DA HOTELARIA 

 
 

 O surgimento dos primeiros hotéis possui diversas versões dados por autores 

do segmento de hotelaria. Para Serafin (2005), os Jogos Olímpicos na Grécia antiga 

foram os responsáveis pela implantação da primeira hospedaria para abrigar os 

visitantes de várias localidades que iam prestigiar os jogos.  

De acordo com Andrade, Brito e Jorge (2007), o responsável histórico pelo 

início da oferta hoteleira foi o comércio praticado na Antiguidade. As rotas 

comerciais existentes na Ásia, Europa e África, geravam núcleos urbanos e centros 

de hospedagem para o acolhimento dos viajantes interessados no negócio. 

Durante o Império Romano houve a expansão das fronteiras, das rotas 

comerciais e militares em toda a região dominada pelos romanos. Novos tipos de 

hospedagem surgiram com o objetivo de abrigar e alimentar os viajantes entre as 

fronteiras, como o stabulum, que funcionava como acomodação para o viajante e 

tratamento da montaria; as mutationes, mantidas pelo Estado e destinadas à troca 

de animais e ao repouso dos viajantes; as masiones, destinadas a abrigar as tropas 

militares em marchas, e as tabernae, onde eram vendidos produtos da terra, 

comidas e bebidas (CNC, 2005).  

Após a queda do Império Romano e a expansão do Cristianismo, a oferta de 

hospedagem se baseava principalmente em mosteiros e abadias, sendo o 

atendimento aos viajantes uma obrigação moral e espiritual (ANDRADE; BRITO; 

JORGE, 2007). 
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Os referidos autores afirmam que com o advento das monarquias nacionais a 

hospedagem era exercida pelo próprio Estado, dentro dos palácios da nobreza ou 

em instalações militares e administrativas. A hospedagem era oferecida para 

aqueles que tinham consentimento do monarca para usufruírem de tal privilégio. Os 

viajantes que não possuíam tal benefício se hospedavam de modo precário em 

estalagens3 pelo caminho.  

O conceito de hotel como serviço turístico surgiu a partir de hóspedes 

convidados recebidos pelos membros da nobreza em suas residências, sendo elas 

permanentes ou de temporada. Com o tempo, passou-se a hospedar nessas 

residências não somente convidados, mas pessoas que podiam pagar por tal 

experiência, estabelecendo-se assim a relação entre o hotel e a acomodação 

(ALDRIGUI, 2007). 

Com o advento das estradas de ferro na Europa no final do século XIX e início 

do século XX, as hospedarias e estalagens perderam a sua força, pois o viajante 

levava menos tempo do que antes para se deslocar de um local a outro. 

Consequentemente, o pernoite no meio do caminho já não era tão requisitado como 

antes. Com essa nova dinâmica, sugiram hotéis dentro e nas redondezas de 

estações de trens, comportando os viajantes que lotavam os vagões e necessitavam 

repousar depois de uma longa viagem (ALDRIGUI, 2007).  

A Revolução Industrial no século XIX trouxe avanços tecnológicos 

significativos para o setor hoteleiro no cenário mundial.  A expansão do capitalismo e 

dos transportes de massa permitiu o maior deslocamento de viajantes entre cidades 

e países. Para Aldrigui (2007) a relação entre se deslocar e se abrigar é intrínseca, 

pois seja qual for o motivo da viagem, o visitante estará em um lugar diferente e a 

demanda por serviços de hospedagem é inevitável. 

O símbolo da hotelaria no século XIX foi o suíço César Ritz, com a construção 

em 1870 do Hotel Ritz, em Paris, considerado o primeiro estabelecimento hoteleiro 

planejado. Dentre as inovações do estabelecimento, estavam o quarto com banheiro 

privativo (suíte) e a uniformização dos empregados (SERAFIN, 2005).  

                                                           
3
 Estabelecimento hoteleiro convencional de pequena dimensão e normalmente gerido pelo seu 

proprietário, onde são oferecidos serviços de alojamento e refeições (DOMINGUES, 2012). 
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 O setor hoteleiro no início do séc. XX sofreu os impactos causados pelas 

duas Grandes Guerras e pela crise de 1929. Na Primeira Guerra (1914-1918), o alto 

escalão da sociedade estava empobrecido, logo não tinha condições de financiar 

viagens a lazer. Na Segunda Guerra (1939-1945), a Europa estava destruída 

financeira e estruturalmente, dificultando o crescimento da rede hoteleira e do fluxo 

turístico (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2007). 

A crise de 1929 afetou drasticamente o número de viajantes em escala 

mundial, principalmente nos Estados Unidos, onde 85% dos estabelecimentos 

hoteleiros fecharam as portas ou ficaram sob interdição judicial. Mesmo com a 

economia voltando ao normal após a crise, durante muitos anos a demanda por 

unidades habitacionais (uhs) foi menor que a oferta nos Estados Unidos (DUARTE, 

1996).  

O cenário pós Segunda Guerra Mundial marca a introdução dos aviões a jato 

para transporte de passageiros a longo alcance, proporcionando o deslocamento 

ainda maior dos turistas aos seus destinos. A figura 1 contém os marcos da hotelaria 

mundial segundo Andrade, Brito e Jorge (2007): 

 
Figura 1: Marcos da Hotelaria no mundo 

  Fonte: Andrade; Brito; Jorge (2007, p.19). 
 

No século XX os Estados Unidos se destacaram no mercado internacional 

hoteleiro com a popularização dos estabelecimentos, pois adotaram a filosofia de 

oferecer hotéis para todos que pudessem pagar pelo serviço, em detrimento do 

mercado europeu que designava os hotéis para a aristocracia (SERAFIN, 2005). 
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Dentre os marcos do mercado hoteleiro nos Estados Unidos no início do séc. 

XX, estão o surgimento dos grandes Hotel Pennsylvania, atualmente chamado de 

Statler, em Nova Iorque; o New Yorker, de Ralf Ritz; e o Stevens Hotel em Chicago, 

pertencente à marca Conrad Hilton. O boom da hotelaria nos EUA alavancou o 

mercado de turismo, pois à medida que as pessoas encontravam acomodação de 

qualidade para se hospedar, eram motivadas a conhecer novos destinos (SERAFIN, 

2005).   

 O mercado hoteleiro mundial constantemente é afetado por influências 

externas, como exemplo, as já mencionadas, Primeira e Segunda Guerra Mundial e 

a crise de 1929. Com a globalização, essa realidade se intensificou, e as mudanças 

de comportamento dos consumidores e o avanço da tecnologia contribuíram para a 

modernização e ampliação da oferta hoteleira. 

 Otto (2014) aponta algumas tendências da hotelaria mundial que podem se 

consolidar ao longo dos anos, como o uso de tecnologia personalizada nos hotéis, a 

existência de espaços comuns e interativos e a implantação de programas de 

fidelidade. Todas as tendências se baseiam na perspectiva do comportamento e tipo 

de consumidor, e estimulam a competitividade do setor.  

 

1.2.1 Hotelaria no Brasil 
 

 
 No Brasil, o início do que podem ser considerados os primeiros alojamentos 

apareceram com as expedições lideradas pelos bandeirantes com o objetivo de 

povoar o território brasileiro. Os caminhos abertos fizeram surgir os primeiros 

ranchos, a princípio bem rústicos e improvisados à beira das estradas. Os ranchos 

abrigavam os viajantes e podiam ser comparados às estalagens européias (CNC, 

2005). 

 A chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808 e a abertura dos portos às 

nações amigas no mesmo ano, representaram um marco fundamental para o 

desenvolvimento da hotelaria na cidade do Rio de Janeiro. Com o grande 

contingente de pessoas que chegavam, era preciso uma estrutura que pudesse 

abrigar toda essa demanda (CNC, 2005). 
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Em 1817, pela primeira vez em um anúncio na imprensa o termo hotel foi 

utilizado, quando a Hospedaria do Reino do Brasil passou a designar-se como Hôtel 

Royaume du Brésil (CNC, 2005). Na mesma época, os proprietários da maioria das 

casas de pensão, hospedarias e tavernas, passaram a utilizar a denominação hotel 

a fim de valorizar seus estabelecimentos frente aos estrangeiros (ANDRADE; 

BRITO; JORGE; 2007). 

Nesse período foi inaugurado o Hotel Pharoux, localizado junto ao Cais do 

Porto e no largo do Paço, na cidade do Rio de Janeiro. O hotel inicialmente foi 

construído para ser um restaurante e, posteriormente, ofereceu além de comida, 

quartos mobiliados. Alguns anos após a sua inauguração, o Hotel Pharoux já era o 

estabelecimento de maior prestígio no Rio Imperial, ponto de reunião de muitos 

estrangeiros (CNC, 2005). 

Para suprir a escassez de hotéis que pairou no séc. XIX no Rio de Janeiro e 

se estendeu até o século seguinte, o governo adotou medidas que pudessem suprir 

a alta demanda por meios de hospedagem. Em 1904, foi aprovada a primeira lei de 

incentivos fiscais para a construção de hotéis no Rio de Janeiro, até então Distrito 

Federal. Três anos mais tarde, foi criada outra lei, dessa vez que isentava por sete 

anos de todos os impostos municipais, os cinco primeiros grandes hotéis que se 

instalassem na cidade (SERAFIN, 2005).  

Em 1908, foi inaugurado o Hotel Avenida, incentivado pela lei de isenção 

fiscal de 1907. Ele foi considerado até então o maior hotel do Brasil, com 220 

quartos. Em 1957 o Hotel Avenida é demolido para dar lugar ao Edifício Avenida 

Central (SERAFIN, 2005). 

Na década de 1920, dois hotéis importantes na cidade foram inaugurados, o 

Hotel Glória (1922) e o Copacabana Palace (1923).  Ambos foram influenciados pelo 

Hotel Ritz de Paris (1870), e apresentavam inovações para a época, como banheiro 

privativo em cada quarto e empregados uniformizados. A grandiosidade das 

instalações e o requinte dos serviços dos dois hotéis representaram um avanço 

significativo nas atividades hoteleiras e turísticas no Brasil (CNC, 2005).  

Em 1936, durante o I Congresso Nacional da Hotelaria no Rio de Janeiro, foi 

fundada a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a representante 

oficial do setor hoteleiro no país. A associação sem fins lucrativos atua como um 
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órgão técnico e consultivo na busca de soluções para problemas do setor, 

fortalecendo as relações institucionais com os poderes públicos. Ela também é uma 

importante fonte de dados e informações sobre o setor. Atualmente, a Associação 

conta com uma ABIH para cada estado brasileiro (ABIH, 2014) 4. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 o fluxo de turistas 

voltou a crescer a nível mundial, e no Brasil, as regiões com potencial turístico 

multiplicaram o número de hotéis-cassino. No entanto, o decreto federal assinado 

em 1946 pelo general Eurico Gaspar Dutra, que proibia os jogos de azar em 

território nacional, provocou o fechamento não apenas dos cassinos, mas de vários 

hotéis no Brasil. O Palácio Quintandinha em Petrópolis foi um dos hotéis que 

reestruturaram as suas atividades. Durante esse período a ocupação hoteleira e o 

turismo sofreram grande estagnação (CNC, 2005). 

Para discutir soluções frente à crise estabelecida, a Confederação Nacional 

do Comércio (CNC) criou, em 1955, o Conselho de Turismo, um órgão de 

assessoramento que reunia notáveis da hotelaria e da atividade turística nacional 

(CNC, 2005).  

Em 1966, é criada a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) 5 por meio do 

Decreto-Lei 55, e junto com ela o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), que atua por 

meio de incentivos fiscais na implantação de hotéis (SERAFIN, 2005).  

 

Fica criado o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), destinado a fomentar e 
prover recursos para o financiamento de obras, serviços e atividades 
turísticas consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo 
nacional, de acôrdo com o parágrafo único do artigo 19 do Decreto-lei nº 55, 
de 18 de novembro de 1966 (BRASIL, 1971). 

 

Nos anos 1960 e 1970, sob a supervisão da Embratur, as grandes redes 

internacionais começaram a se instalar no país. Em contrapartida, os hotéis 

construídos eram em sua maioria de categoria cinco estrelas e em quantidade 

limitada, sendo não acessíveis a grande parte da população (SERAFIN, 2005). A 

nova fase da história da hotelaria brasileira teve início em São Paulo, com a Hilton 

                                                           
4
 Disponível em:<http://abih.com.br/a-entidade/#09060055659212618>. Acesso em: 12 out. 2014. 

5
 Em 1991, a Embratur por meio do Decreto-Lei 8.181 passa a ter autarquia especial, e a partir dessa 

data passou a ser conhecida como Instituo Brasileiro de Turismo. Com a criação do Ministério do 
Turismo em 2003, a Embratur passa a atuar exclusivamente da promoção no exterior dos produtos 
turísticos do Brasil (BRASIL, 2014a).  

 

http://abih.com.br/a-entidade/#09060055659212618
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Internacional Corporation que, em 1971, assumiu a administração de um hotel com 

400 apartamentos na Avenida Ipiranga, tornando-se o Hilton São Paulo. Os hotéis 

de rede criaram uma nova orientação na oferta, com novos padrões e serviços 

(CNC, 2005).  

Nos anos seguintes, outras grandes marcas da hotelaria internacional 

chegaram ao Brasil em associação com grupos nacionais. Em 1974, começaram a 

operar o Rio Sheraton e o International Rio, administrado pela Intercontinental Hotel 

Corporation, e um ano depois o Meridien, em associação com o grupo Sisal. Em 

1977, chegou ao país a cadeia Novotel, em parceria com o grupo Moreira Salles. E a 

rede Caesar Park, que em 1976, tinha inaugurado seu primeiro hotel brasileiro São 

Paulo, estende-se ao Rio de Janeiro em 1979 (CNC, 2005). 

Somente na década de 1990 as grandes redes passaram a construir no país 

hotéis mais econômicos e de padrão internacional, ocasionado pela procura dos 

consumidores por esse produto. Assim, 

 
A diversificação de serviços com perfil de luxo e o aumento da 
profissionalização no setor foram fatores decisivos, não apenas para a 
promoção da hotelaria nacional, mas especialmente para o incremento da 
imagem do Brasil como destino importante do turismo internacional (CNC, 

2005, p.33). 
 

 
 A Figura 2 ilustra, segundo Andrade, Brito e Jorge (2007), os marcos 

importantes para a história da hotelaria no Brasil desde a chegada da corte 

portuguesa até a consolidação das redes internacionais no país: 

 

 
          Figura 2: Marcos da Hotelaria no Brasil 

Fonte: Andrade; Brito; Jorge (2007, p. 25). 
 

 

 De acordo com dados de 2011 do Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que 

atuam no setor do turismo (Cadastur), o Brasil possui uma oferta total de 275.682 

UHS e 662.368 leitos divididos entre 5.925 meios de hospedagem legalmente 
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registrados no país, sendo 31,7% localizados na região sudeste do país (ABIH, 2001 

apud OLIVEIRA, 2012). 

 A distribuição da hotelaria brasileira é irregular e concentrada: um terço dos 

quartos localiza-se nas dez maiores cidades do país, dos quais Rio e São Paulo 

respondem sozinhos por 16% do mercado. Independentemente dos grandes 

eventos que acontecerão no país, que devem acelerar ainda mais os investimentos, 

o mercado cresce a taxas de 20% ao ano (STEINBERG, 2014a). 

 

1.3  HOTÉIS DESIGN  

 

Em um mercado global competitivo como o atual, as empresas procuram 

definir o seu mercado e, assim, especializar-se para oferecer ao público produtos e 

serviços diferenciados (CLARKE; CHEN, 2007). E com a hotelaria, o surgimento de 

novas categorias de hotéis é justamente a consequência da segmentação do 

mercado.  

Com o propósito de ter uma posição estratégica no mercado, os 

empreendimentos desde a sua criação devem ter uma visão de qual público querem 

atingir, e a partir desta definição, elaborar estratégias para satisfazer e fidelizar o 

cliente.  

A segmentação do mercado hoteleiro se torna importante por orientar o 

consumidor na escolha do hotel de preferência de acordo com as suas 

necessidades e expectativas. Baseado nessa afirmação, Andrade; Brito e Jorge        

(2007) destacam a importância da segmentação que vem estruturando a hotelaria 

nas últimas décadas. 

Segmento de mercado é o universo de consumidores com determinados 
objetivos, anseios, expectativas e necessidades comuns em relação a 
determinado produto. Em relação ao setor hoteleiro, o segmento de 
mercado é o conjunto de consumidores cujos interesses irão orientar o tipo 
de produto, no caso o tipo de hotel, que satisfaça especificamente àqueles 
interesses (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2007, p. 29). 

 

O cliente é o foco do empreendimento hoteleiro, e conforme a sociedade 

muda seus hábitos com os anos, em aspectos culturais, sociais ou em relação ao 

status, os empreendimentos buscam se adaptar às novas exigências do seu público 
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alvo. A experiência do consumidor dentro de um hotel no geral é intangível, pois 

apesar de consumir e presenciar todos os elementos tangíveis que um hotel pode 

oferecer, no final da estada só lhe restará lembranças daquilo que presenciou 

(MOTTA et al., 2007). 

Nesse contexto os hotéis design emergiram no mercado com a proposta de 

surpreender o cliente, inovando na estrutura e oferecendo serviços até então 

diferenciados no mercado hoteleiro. O conceito design está em pauta na indústria 

hoteleira nos últimos tempos e é apontado como tendência para os próximos anos 

(OTTO, 2014; STEINBERG, 2014b).  

Klumbis (2005) em sua análise sobre a experiência dos hóspedes em hotéis 

de luxo, classifica os hotéis design no topo da pirâmide da oferta de serviços, sendo, 

dentre outros tipos de hotéis, mais completos e que proporcionam aos hóspedes 

“the ultimate hotel experience”6.  

 

Figura 3: Pirâmide de segmentação de hotéis 
                                      Fonte: Klumbis (2005, p. 02). 

 
Na Figura 3, os demais degraus de pirâmide correspondem em ordem 

decrescente, aos hotéis intermediários e aos hotéis econômicos. Os hotéis 

intermediários oferecem serviços de qualidade e design em sua estrutura, porém 

não são considerados de alto nível, já os hotéis econômicos oferecem somente os 

serviços básicos de hospedagem, como um quarto simples com cama e um 

banheiro com chuveiro. 

                                                           
6
 Em tradução livre: “a melhor experiência em hotel”. 
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O primeiro hotel com conceito design inaugurado no mundo, segundo Michael 

Kaminer em reportagem especial para o periódico online Washington Post7, é o 

Radisson Blu Royal Hotel, antes conhecido como SAS Royal Hotel, localizado em 

Copenhagen, na Dinamarca. Em 1960, o designer e arquiteto dinamarquês Arne 

Jacobsen criou o hotel com ares inovadores para a época. O hotel foi construído 

para abrigar membros da tripulação da companhia aérea Scandinavian Airlines 

(SAS). Somente um quarto permanece com a arquitetura intacta de quando foi 

criado, o quarto 660. Uma das características mais marcantes do hotel são as 

cadeiras desenhadas por Arne Jacobsen, a Egg (ovo) 8 e a Swan (cisne) 9 que ainda 

permanecem no lobby do hotel (KAMINER, 2009). 

Na mesma reportagem do Washington Post, Ellen Lupton, autora do livro 

“Design your life”, relata que o Hotel Royal significou um conceito de luxo requintado, 

muito próximo ao que os hotéis design oferecem atualmente. Para a autora, da 

perspectiva do hotel, o design é empregado para criar uma experiência única aos 

clientes e compreende que eles não estão pagando somente pelos serviços básicos 

que o hotel pode oferecer, como uma cama para dormir, mas sim por algo a mais, 

nesse caso uma experiência diferenciada.  

Para Normandie (2004 apud MOTTA et al., 2007), o  conceito de hotel design 

surgiu nos Estados Unidos, no início da década de 1990, com a reforma do antigo 

Hotel Royalton, posteriormente chamado Hotel Paramount, em Nova Iorque. Ian 

Schranger, proprietário do hotel, pediu ao designer francês Philippe Starck, 

reconhecido mundialmente por sua ousadia, para criar um espaço totalmente novo, 

diferente de tudo o que mercado hoteleiro já havia conhecido. 

Como o conceito design pode ser considerado atual no quesito de 

segmentação de hotéis, ainda não é possível encontrar vasta bibliografia sobre o 

tema. Com isso, entre os hotéis Royal e Paramount, não se sabe ao certo qual foi 

oficialmente o primeiro a ser considerado um hotel design. 

Em 1993, foi criada a Design Hotels, associação que reúne mais de 270 

hotéis do segmento de luxo distribuídos em mais de cinquenta países. Os hotéis 

selecionados pela Design Hotels são cuidadosamente avaliados, e apesar da marca 

                                                           
7
 Disponível em:<http://www.washingtonpost.com/wp-

yn/content/article/2009/07/10/AR2009071001663.html> Acesso em: 15 set. 2014. 
8
 Em tradução livre. 

9
 Idem. 

http://www.washingtonpost.com/wp-yn/content/article/2009/07/10/AR2009071001663.html
http://www.washingtonpost.com/wp-yn/content/article/2009/07/10/AR2009071001663.html
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possuir design no nome, para Claus Sendlinger, fundador da marca, o design não é 

mais uma vantagem competitiva, é uma exigência mínima para os hotéis fazerem 

parte da associação. Os itens avaliados vão além do quesito estético. O hotel 

precisa mostrar personalidade, apresentar arquitetura, serviços e gastronomia 

marcantes, criando uma atmosfera única e autêntica para os hóspedes. Os próprios 

donos dos empreendimentos são avaliados, e segundo Claus, as ideias devem ser 

compatíveis com a marca, caso contrário, o hotel não está apto a fazer parte do 

seleto grupo de hotéis pertencentes a Design Hotels (KACZOR, 2014) 10. 

Interessante ressaltar que no site oficial da Design Hotels11, há uma seção 

explicando o porquê os membros da Design Hotels são especiais, sendo estes 

responsáveis por oferecer mais do que uma designer chair12 no lobby. Referência ou 

não ao Hotel Royal mencionado a pouco neste presente trabalho, a marca deixa 

claro que a estética é somente um dos elementos que torna o hotel especial e 

inovador.  

No Brasil, o pioneiro no segmento design foi o Hotel Pergamon13, antigo hotel 

Firenze, localizado na cidade de São Paulo (MORAES, 2000). O Hotel foi fechado 

em 1996 e reaberto em 1999, completamente reformado nos moldes dos hotéis 

design na Europa e nos Estados Unidos. A arquiteta responsável pelo projeto foi 

Janete Costa, decoradora e curadora de exposições de arte pelo Brasil.  

Outro hotel que pode ser considerado também um dos pioneiros do segmento 

design no país é o Normandie Design Hotel, inaugurado em 1964 com o nome 

Normandie e reinaugurado em 2003 nos moldes de um hotel design com o objetivo 

de atender ao crescente mercado de luxo em São Paulo (OLIVEIRA, 2012). Ambos 

os hotéis não fazem parte da associação Design Hotels. 

Segundo Oliveira (2012) em seu estudo sobre os hotéis design, os hotéis 

tradicionais se diferenciam em diversas categorias daqueles considerados design. 

Desde o atendimento à arquitetura, o hotel design também oferece a personalização 

do serviço, com ênfase nas preferências do consumidor. A figura 4 contém as 

principais diferenças entre um hotel design e um hotel convencional. 

                                                           
10

 Disponível em:<http://www.artberlin.de/hotel/design-hotels-claus-sendlinger/>.Acesso em: 15 set. 
2014. 
11

 Disponível em: <https://www.designhotels.com/>. Acesso em: 22 set. 2014. 
12

 Cadeira assinada por um designer. 
13

 Disponível em: <http://www.pergamon.com.br/sitev2/pt/home/>. Acesso em: 22 set. 2014. 

http://www.artberlin.de/hotel/design-hotels-claus-sendlinger/
https://www.designhotels.com/
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Figura 4: Principais diferenças entre um hotel design e um hotel convencional 

                    Fonte: Oliveira (2012, p. 26). 
 
O Hotel Unique, localizado no bairro nobre de Jardins em São Paulo, é um 

dos integrantes da rede Design Hotels. Inaugurado em 2002, foi projetado pelo 

arquiteto Ruy Ohtake. O hotel possui a forma de um arco invertido suspenso no ar, 

podendo ser associado tanto à forma de um barco como de uma melancia. O 

estabelecimento possui seis pavimentos e 95 quartos no total, distribuídos em 

diversas categorias como standards e suítes (ANUAL DESIGN, 2014). 

O interessante sobre o interior do Hotel Unique é que ele não possui um 

tradicional balcão de recepção. As reservas, pagamentos e outros serviços são 

feitos utilizando computadores de mão em uma mesa, de modo mais personalizado 

(ANUAL DESIGN, 2014). Os hóspedes podem realizar o seu check-in sentados em 

sofás no lobby bebendo água ou champagne (WIECZOREK, 2013). 

O Hotel Unique possui em sua cobertura o restaurante Skye, famoso pela 

piscina14 a céu aberto com vista panorâmica, eleita pelo site "The Most Perfect View" 

como a vista mais bonita de São Paulo. O cardápio do restaurante é assinado pelo 

chef francês Emmanuel Bassolei desde a sua inauguração, em 2002 (LUIZ, 2014). 

As formas exuberantes e interiores diferenciados desenhados pelo arquiteto 

João Armentano e o paisagismo de Gilberto Elkis, conferem ao Hotel Unique o 

status de ser uma das “Novas sete maravilhas do mundo moderno”.  A lista foi 

elaborada pelo crítico de arquitetura Paul Goldberger para a revista americana 

“Condé Nast Traveler”, especializada em turismo de luxo (OLIVEIRA, 2012). 

                                                           
14

 Em 2012, a piscina entrou para a lista da CNN Travel como uma das 15 mais espetaculares 
piscinas do mundo. Disponível em: <http://travel.cnn.com/explorations/life/worlds-15-most-
spectacular-swimming-pools-242465>. Acesso em: 30 set. 2014. 
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Para entender o termo design em suas origens, Cardoso (2008) explica que 

mesmo em sua origem mais remota, não há uma definição única, sendo a palavra 

utilizada tanto na elaboração de um produto quanto para a realização desse produto.   

 

A origem mais remota do termo design vem do latim designare, verbo que 
abrange ambos os sentidos, o de designar e o de desenhar. Percebe-se 
que, do ponto de vista etimológico, o termo já contém nas suas origens uma 
ambigüidade (SIC), uma tensão dinâmica, entre o aspecto abstrato de 
conceber/projetar/atribuir e outro concreto de registrar/configurar/formar 
(CARDOSO, 2008, p.28). 

 

Um dos nomes mais conhecidos no século XIX referente ao design foi o 

artista e escritor Willian Morris (1834-1896), líder do Movimento das Artes e Ofícios 

ou Arts and Crafts, de 1850 a 1900. O movimento era uma reação contra a 

Revolução Industrial. A criação da máquina a vapor levou à mecanização da 

indústria, da agricultura e do transporte, mudando a rotina e estilo de vida do 

trabalhador na Inglaterra no século XIX (ARTYFACTORY, 2014).  

Dentre os membros do Movimento das Artes e Ofícios, encontravam-se 

arquitetos, designers, artesãos e escritores. Eles temiam que a industrialização 

destruísse o movimento das artes e trabalhos manuais, e acreditavam que o homem 

do campo tinha um estilo de vida superior ao homem que trabalhava na indústria. A 

preservação dos métodos tradicionais e manuais era essencial para a manutenção 

da qualidade de vida da população (ARTYFACTORY, 2014).  

A relação oposta entre produtos industrializados e trabalhos manuais pode 

ser transferida para a relação entre hotéis de rede e hotéis design, pois enquanto os 

hotéis de rede tendem a ser padronizados e formais, os hotéis design procuram a 

sua diferenciação no mercado, buscando exclusividade alinhada à qualidade de 

seus serviços. 

Para o designer gráfico André Villas-Boas, o design está muito além do 

conceito forma e função, ele deve ser definido pela ótica de quem o faz (SÁ 

JUNIOR, 2006). Daí o dono da marca Design Hotels, Claus Sendlinger salientar que 

analisar os donos dos empreendimentos é tão importante quanto analisar o 

empreendimento em si, pois por trás do produto final há uma idéia, um conceito 

inicial. 
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Baseado no conceito de uma idéia, Moura (2003) em sua obra define o design 

como sendo a criação, o desenvolvimento de um projeto com referências estéticas: 

 

   Design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa 
designar. É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a 
concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver, 
implantar um projeto – o design – significa pesquisar e trabalhar com 
referências culturais e estéticas, com o conceito da proposta. É lidar com a 
forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento 
e o acompanhamento do projeto (MOURA, 2003, p. 118). 

 

 A definição de Moura (2003) supõe a preocupação com a estética do produto, 

o rigor quanto ao planejamento e execução, levando em consideração aspectos do 

produto que possam atrair os clientes.  

 

1.4  CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

Como forma de classificar oficialmente os empreendimentos hoteleiros, no 

Brasil foi adotado o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

(SBClass), que classifica, no artigo 23 da Lei n° 11.771/2008, os meios de 

hospedagem como: 

Empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma 
de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, 
ofertados em unidades de frequencia individual e de uso exclusivo do 
hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária (BRASIL, 2010, p.8).  

 

São definidas sete tipologias que o Mtur considera como turísticas para os 

meios de hospedagem existentes em território nacional: Hotel, Resort, Hotel 

Fazenda, Cama & Café, Hotel Histórico, Pousada e Flat/Apart-Hotel. Para cada uma 

dessas categorias há ainda a subclassificação dada pela simbologia de estrelas, 

podendo variar de uma a cinco estrelas, dependendo dos serviços ofertados e 

estrutura de cada um dos estabelecimentos (BRASIL, 2010). Assim, a Figura 5 

ilustra a classificação proposta pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem atual: 
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              Figura 5: Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. 
                        Fonte: Elaboração própria. Adaptado de: Brasil (2010) 

15
. 

 

A adesão ao SBClass é voluntária, mas caso o estabelecimento não queira se 

cadastrar, não poderá usar o símbolo de estrelas, sob pena de receber sanções 

previstas na lei como notificações, multas de R$ 350 a R$ 1 milhão e até a perda do 

registro (MANTOVANI, 2013). 

O estabelecimento interessado em obter a classificação precisa preencher 

uma ficha pela internet obtida no site do Ministério do Turismo na seção SBClass, 

pagar uma taxa, que varia de acordo com cada categoria, e marcar a visita de um 

avaliador do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Na 

visita é avaliado se o local possui os itens necessários referentes a cada categoria. 

Caso atenda aos requisitos, o estabelecimento será classificado dentro do nível 

solicitado, ou rejeitado se não estiver em conformidade com as condições 

estabelecidas (BRASIL, 2010).  

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/Entenda?tipo=7>. Acesso em: 10 ago. 2014. 
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Alguns empreendimentos tem suas opiniões dividas quanto a inserção ou não 

na classificação do SBClass. Os que são contra, principalmente os hotéis de rede, 

argumentam que seus empreendimentos já possuem seu público alvo definido, e às 

vezes também adotam uma classificação independente16. Logo, não gostariam de 

ter um possível reposicionamento no mercado. Os que são a favor acreditam que a 

classificação por estrelas auxiliará na escolha do hotel pelo turista estrangeiro, por 

se tratar de uma simbologia universal (MANTOVANI, 2013). 

A categoria albergue da juventude até o presente momento não está inclusa 

no sistema SBClass, sendo difícil estabelecer um padrão para que o usuário 

identifique suas preferências quanto ao tipo de albergue ser pesquisado.  

Para ter uma resposta quanto a não inserção dos albergues no SBClass, a 

presente pesquisadora entrou em contato por e-mail com o Ministério do Turismo 

pela seção “Fale conosco” do site oficial do SBClass, enviando um questionamento 

sobre albergues da juventude não estarem inseridos na classificação oficial do 

Ministério do Turismo de Meios de Hospedagem.  

Outra questão refere-se ao registro no Cadastur, pois caso o empreendedor 

queira cadastrar e formalizar o seu meio de hospedagem, existe a opção “albergue" 

para ser selecionada, dentre hotel fazenda, resort, pousada, etc. Se no banco de 

dados oficial do Ministério do Turismo existe a possibilidade do empreendedor 

registrar o albergue da juventude como meio de hospedagem, porque não há uma 

classificação oficial a fim de orientar o empreendedor e os usuários sobre as funções 

e regras de um albergue da juventude? Portanto, questionou-se por e-mail ao 

Ministério do Turismo: existe algum documento ou cartilha do Ministério do Turismo 

que classifique e regularize a atividade dos albergues da juventude atualmente? 

 A resposta obtida foi dada primeiramente pela Sra. Helene Tsai, que 

encaminhou a resposta da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, que 

argumentou:  

Até o presente momento não há matriz de classificação hoteleira para 
albergues. Porém, existe um projeto de ampliação das tipologias de 
classificação hoteleira e a primeira que será implementada será a de 

                                                           
16

 A rede Atlantica Hotels, por exemplo, já possui sua classificação independente, com as categorias 

“econômico”, ”intermediário”, “superior” e “luxo” para os hotéis (MANTOVANI, 2013). 
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albergues. Estamos, ainda, no início das discussões. Atenciosamente, 
Secretaria Nacional de Políticas de Turismo (BRASIL, 2014) 

17
. 

 

 Com base na resposta por e-mail da Secretaria Nacional de Políticas Públicas 

de Turismo, percebe-se como o mercado de albergues da juventude no Brasil ainda 

não ganhou a atenção que deveria. Projetos ainda estão em andamento, mas sem 

data definida para implementação. 

 Outra fonte de classificação hoteleira é o Guia Quatro Rodas, da Editora Abril 

que, desde 1966, faz de maneira independente a avaliação não só dos meios de 

hospedagem, como também de restaurantes e atrativos turísticos. Os 

estabelecimentos passam de 6 mil avaliados (GUIA QUATRO RODAS, 2014)18. 

Esse tipo de classificação pode ser considerada de cunho comercial, pois a 

avaliação é feita pelos consumidores do meio de hospedagem (ALDRIGUI, 2007). 

Para classificar os meios de hospedagem, membros da equipe do Guia 

Quatro Rodas visitam os estabelecimentos e os avaliam seguindo padrões pré-

definidos (GUIA QUATRO RODAS, 2014). 

Ranqueamos resorts, hotéis, pousadas e albergues de acordo com o 
conforto – quanto maior o bem-estar proporcionado ao hóspede, com 
ambientes aconchegantes e bom serviço, melhor sua categoria e 
classificação. A cada ano, um repórter de nossa equipe visita o hotel e 
conhece as suas dependências. [...] Na avaliação, faz comentários e dá 
notas em nove quesitos: quartos, área social, lazer, espaço para eventos, 
estrutura, conservação, circulação, localização e serviços. É a soma de 
todos os pontos obtidos que determina a categoria e a classificação da 
hospedagem (GUIA QUATRO RODAS, 2014, [s.p.]).  

 

 O Guia, apesar de ter uma classificação não oficial frente aos órgãos 

públicos, estabelece uma relação de confiabilidade perante seus leitores. Prova 

desse fato é que ele será utilizado como parâmetro para a classificação hoteleira no 

Brasil para os próximos anos. A parceria entre Ministério do Turismo e o Grupo Abril 

tem o objetivo de classificar toda a oferta hoteleira no país até as Olimpíadas, em 

2016. Os hotéis que já estão classificados pelo SBClass manterão a sua 

classificação, e os que ainda não foram avaliados seguirão a nova classificação do 

                                                           
17

 Informação recebida da Secretária Nacional de Políticas Públicas em Turismo por e-mail no dia 22 
jul. 2014. 
18

 Disponível em: <http://viajeaqui.abril.com.br/guia4rodas/classificacoes-hoteis>. Acesso em: 18 out. 
2014. 

http://viajeaqui.abril.com.br/guia4rodas/classificacoes-hoteis
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Guia.  A diferença da classificação estará na simbologia, substituindo as tradicionais 

“casinhas” do Guia por estrelas, seguindo os padrões do SBClass (ALVES, 2013).    

 Outra ferramenta de classificação de meios de hospedagem está no site de 

viagens TripAdvisor. O site traz dicas de viajantes e inúmeros recursos de 

planejamento, além de contar com links para as ferramentas de reserva de hotéis 

(TRIPADVISOR, 2014a) 19.   

Após a utilização do meio de hospedagem, é possível classificá-lo de 1 a 5 

círculos, sendo o 5 círculo o melhor. Também é possível adicionar uma avaliação 

por escrito, que será respondida ou não por algum representante do meio de 

hospedagem em questão.  

Vale ressaltar o caráter subjetivo das avaliações no TripAdvisor, visto que 

elas são feitas em sua maioria por viajantes que não possuem o conhecimento 

técnico para avaliar o empreendimento hoteleiro como um todo. Sem contar a 

presença dos ghost followers20 que avaliam positivamente a empresa em questão 

com o objetivo de subir nos ranking de avaliações (ANDRADE, 2013). Há também 

casos de empresários de redes hoteleiras que comentam constantemente a favor de 

seus hotéis, como é o caso de Peter Hook, executivo da rede Accor que, com o 

nome “Tavare“ fez inúmeros comentários positivos sobre os hotéis da rede. Após ser 

constatada a fraude, todos os comentários feitos por “Tavare” foram apagados do 

TripAdvisor (TRINDADE, 2013).    

A classificação dos meios de hospedagem torna-se importante para filtrar os 

bons dos maus empreendimentos, seguindo padrões de conforto, infraestrutura, 

segurança, atendimento e serviços. É importante também que haja fiscalização dos 

órgãos responsáveis para garantir todos os padrões de qualidade. Para os 

albergues da juventude, a inserção no SBClass garantiria ao menos uma definição 

mais clara de quais serviços esses estabelecimentos podem oferecer. 

No capítulo seguinte serão estudados os albergues da juventude, desde a sua 

definição até sua situação atual no mercado do setor de hospedagem brasileiro.   

 

                                                           
19

 Disponível em: <http://www.tripadvisor.com.br/Hotels>. Acesso em: 18 out. 2014a. 
20

 Em tradução livre: ”seguidores fantasma”. 
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2 ALBERGUES DA JUVENTUDE 

 

Nesse capítulo será abordado o tema principal da pesquisa: os albergues da 

juventude, desde o conceito inicial pensado pelo alemão Richard Schirrmann até a 

chegada do movimento alberguista no Brasil, trazido pelo casal Yonne e Joaquim 

Trotta. Nas seções subsequentes serão descritas as entidades responsáveis pela 

organização e manutenção da rede de albergues pelo mundo, seguido da definição 

de albergues da juventude por diversos autores, sua estrutura e categorização 

dentro do mercado de turismo. Por último, será traçado um panorama de como se 

encontra o mercado de albergues no Brasil, com base em dados de pesquisas 

apontando a preferência do consumidor por este tipo de hospedagem. 

 
 

2.1 HISTÓRICO DOS ALBERGUES DA JUVENTUDE21 

 

O conceito mundial de albergue da juventude foi idealizado em 1909, na 

Alemanha, por Richard Schirrmann (1874-1961), professor da cidade de Altena, que 

defendia as excursões e caminhadas ao ar livre pelo interior da cidade com os 

estudantes, em detrimento ao ambiente fechado das salas de aula. Ele gostava que 

seus alunos vivenciassem e aprendessem na prática o que estudavam em sala de 

aula, tornando-os mais maduros e preparados para lidar com as adversidades do 

cotidiano. O professor e seus alunos costumavam se alojar em fazendas pelo 

caminho somente para dormir durante as excursões pelo interior. Os alojamentos já 

eram previamente agendados por Schirrmann, assim como todo o deslocamento 

que era previamente definido.  

Em agosto de 1909, durante uma das excursões pelo interior, Schirrmann e 

os alunos foram surpreendidos por uma tempestade forte no meio da noite quando 

seguiam em direção à cidade de Broll Valley. Nessa noite o fazendeiro ao qual 

Schirrmann havia pedido abrigo não lhe concedeu um espaço para ele e seus 

alunos dormirem, somente palha para se cobrirem. O professor e seus alunos então 

                                                           
21

 As informações constantes desta seção são, em tradução livre, baseadas no livro de Heath (1962). 
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seguiram pela cidade até encontrar abrigo em uma escola, conseguindo permissão 

do diretor para dormir em uma das salas de aula naquela noite (HEATH, 1962).  

Nessa noite, enquanto os meninos dormiam, o professor permaneceu 

acordado e se questionou por que as escolas alemãs não poderiam oferecer 

acomodação para os jovens viajantes durantes as férias e feriados.  

Somente em 12 de julho de 1910, após ter um artigo seu publicado no jornal 

KölnischeZeitung, a repercussão sobre a ideia dos albergues de juventude foi 

ampliada. Com doações em materiais e dinheiro para a instalação dos hostels, 

Schirrmann conseguiu equipar aquele considerado o primeiro hostel do mundo, 

localizado na escola Nette, em que ele mesmo lecionava. Ao invés de palha, o novo 

albergue possuía camas e colchões. Eram recebidos grupos de alunos que vinham 

não somente nos feriados, mas durante a semana em dias de aulas (HEATH, 1962). 

Em 1912, o hostel na escola Nette foi transferido para o Castelo Medieval de 

Altena, datado do século 12, com o nome de Altena Youth Hostel (Jugendherberge 

Burg Altena), o primeiro albergue permanente do mundo. O estabelecimento era 

constituído na época de dois dormitórios com beliches de até três níveis, uma sala 

comum, uma cozinha e banheiros. Schirrmann atuava como supervisor, morando em 

um quarto acima do castelo (HEATH, 1962).  

O Altena Youth Hostel está ativo e atualmente é referência para os viajantes 

que decidem se hospedar na região, pois é um marco na história do surgimento dos 

albergues pelo mundo. O albergue tem um público alvo definido para grupos de 

escola, famílias e grupos de recreação. Possui 36 camas no total, em cinco quartos 

com 2, 3, 4, 13 e 14 camas, respectivamente (JUGENDHERBERGE ALTENA 

BURG, 2014). 

 Com o primeiro albergue permanente inaugurado em 1912, no ano seguinte 

o número cresceu para 301 estabelecimentos espalhados em cidades e vilas na 

Alemanha (HEATH, 1962). 
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2.1.1 Internacionalização do movimento alberguista 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) o movimento alberguista 

sofreu estagnação proveniente do conflito. Após o término da Guerra, organizou-se 

um Comitê Central de Albergues da Juventude, com o objetivo de retomar o 

movimento alberguista, mesmo a Europa sofrendo as consequências econômicas e 

estruturais da guerra (GIARETTA, 2003). 

Richard Schirrmann serviu ao exército alemão durante a Primeira Guerra 

Mundial, e em dezembro de 1915, presenciou uma cena que o fez refletir sobre a 

filosofia dos albergues da juventude. Era noite de Natal, em um local próximo as 

montanhas da região de Vosges, na França. Ao soar dos sinos de Natal, 

espontaneamente, as tropas alemãs e francesas, mesmo posicionadas em lados 

opostos na guerra, cessaram as hostilidades provenientes do conflito e decidiram 

compartilhar comidas, histórias e afetos por aquela noite (HEATH, 1962). 

Schirrmann supôs que os jovens de todos os países podem ter lugares onde 

eles possam conhecer uns aos outros. Esse poderia e deve ser o objetivo dos 

albergues da juventude, não somente na Alemanha, mas ao redor do mundo, 

construindo uma ponte de paz entre as nações.  

Em agosto de 1920, a primeira publicação completa sobre albergues da 

juventude foi lançada, com mais de 700 endereços de estabelecimentos na 

Alemanha. Sua página inicial continha os seguintes dizeres para os jovens alemães:  

 

Em suas viagens pensem na seriedade do tempo e evitem fazer chamativos 
em sua conduta e aparência. Evitem álcool e cigarros em suas viagens. 
Deixem de lado cada coisa que não seja essencial (GIARETTA, 2003, p. 
29). 

 

Em 1926, Schirrmann lançou um manual de orientação para a construção dos 

albergues da juventude, intitulado “My conception of specially-built hostel”, baseado 

na sua experiência liderando o movimento alberguista (HEATH, 1962). 

Nesse manual, o professor ressaltava a importância da construção de 

alojamentos funcionais, simples, ventilados, confortáveis, bonitos, e também 
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destacava o estilo da arquitetura, que deveria ser sempre baseado nas 

características da paisagem do local. 

Em 1932, ocorreu na cidade de Amsterdam, na Holanda, a primeira 

conferência internacional de albergues da juventude, a convite da Associação 

Holandesa de Albergues da Juventude. Representantes de 11 associações estavam 

presentes no evento: a anfitriã Holanda, além da Bélgica, Checoslováquia (atuais 

República Checa e Eslováquia), Dinamarca, Inglaterra e País de Gales, França, 

Alemanha, Irlanda, Noruega, Polônia e Suíça. No encontro foi estabelecida a criação 

da Federação Internacional de Albergues da Juventude (International Youth Hostel 

Federation – IYHF). Richard Schirrmann foi eleito o presidente da Federação 

(HEATH, 1962). 

O professor por ter seus ideais baseados na compreensão e amizade mútua 

dos jovens de todos os países, sem discriminação de gêneros e classe social, 

despertou a atenção da classe nazista crescente na Alemanha na década de 1930. 

Schirrmann teve seu passaporte retido, foi proibido de entrar em quaisquer 

albergues da juventude e sofreu violência por parte do regime. Em 1937, ele 

renunciou ao cargo de presidente da Federação Internacional por questões políticas 

no então regime nazista (HEATH, 1962). 

Somente em 1949 ele retornou ativamente ao movimento, sendo eleito 

presidente honorário da Associação Alemã de Albergues da Juventude, que após 

anos excluída por conta da Guerra voltava a integrar a Federação Internacional. 

Mesmo com todas as adversidades, Schirrmann não desistiu de movimento 

alberguista, e continuou participando de conferências e estabelecendo contatos com 

seus velhos conhecidos até o fim da vida (HEATH, 1962). 

Após a consolidação em território europeu, o movimento alberguista começa 

a se expandir para o continente americano, com a fundação em 1934 nos Estados 

Unidos, da American Youth Hostel (Hostelling International USA), carregada dos 

mesmos valores propostos por Schirrmann como o entendimento entre as nações 

através dos hostels, constituindo um ambiente agradável, seguro e divertido (HI 

USA, 2014). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) grande parte dos albergues 

da juventude espalhados pela Europa foi ocupada como abrigo de emergência para 



39 
 

refugiados. Após a guerra diversas cidades estavam destruídas e membros da 

American Youth Hostel junto com Schirrmann reconstruíram e reabriram muitos 

albergues danificados. O movimento passou a ser considerado uma forma de 

reintegração da juventude europeia (GIARETTA, 2003). 

Para ilustrar como os hostels se expandiram ao longo dos anos desde seu 

surgimento, a figura 4 relaciona os respectivos países que inauguraram albergues 

em seu território a partir de 1927: 

Ano País 

1927 Suíça e Polônia 

1929 Holanda 

1930 Inglaterra, Noruega e França 

1931 Irlanda, Bélgica e Escócia 

1932 Nova Zelândia 

1934 Estados Unidos 

1938 Canadá 

1940 Austrália 

1946 Marrocos e Tunísia 

1949 Índia 

1951 Paquistão e Japão 

1954 Egito e África do Sul 

1956 Argentina 

1957 Quênia 

1958 Uruguai 

1959 Sri Lanka e Tailândia 

1961 Brasil 

1967 Coréia do Sul 

1969 México, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica e Bolívia 
                                

 Figura 6: Expansão dos hostels pelos países a partir de 1927. 
                          Fonte: Hostel (2011 apud GERBER, 2012). 

 

 Pela observação da Figura 6, percebe-se que o movimento alberguista 

ingressou na América do Sul a partir da década de 50, primeiramente com a 

Argentina. No Brasil, o movimento se consolidou na década de 60, sendo o primeiro 

albergue inaugurado em 1961.  
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2.2 SURGIMENTO DOS ALBERGUES NO BRASIL  

 

Segundo Giaretta (2003), a primeira fase da difusão do movimento alberguista 

no Brasil aconteceu com o casal de educadores Yone e Joaquim Trotta que, em 

1956, em uma viagem de estudos na França, tiveram o primeiro contato com um 

albergue da juventude. Este primeiro momento é considerado a fase teórica do 

movimento, pois a partir de então o casal passou a divulgá-lo, realizando palestras 

em colégios e universidades. 

 Em 1961, o casal resolveu tornar os albergues da juventude uma realidade 

no Brasil, mas para isso foi preciso estabelecer contatos com as associações 

europeias, a fim de adquirir mais conhecimento a respeito da organização e 

manutenção dos albergues. Somente em 1965 foi inaugurado aquele considerado o 

primeiro albergue da juventude brasileiro, a Residência Ramos, localizada no bairro 

de Ramos, na cidade do Rio de Janeiro. O albergue possuía 36 leitos e funcionou 

entre os anos de 1965 e 1973. Dentre os hóspedes estavam estudantes de outros 

estados brasileiros e mochileiros oriundos da América do Sul e de países europeus 

como Alemanha, Suíça e Inglaterra (GIARETTA, 2003). 

Para Trotta (1978, p. 17): 

Os Albergues da Juventude Internacionais existem para ajudar os 
jovens a viajar, conhecer e amar a natureza e apreciar os valores 
culturais das pequenas cidades e grandes metrópoles. Estes variam 
de região para região, mas as características gerais são as mesmas, 
ofertam dormitórios, toaletes separados por sexo, sala de estar e 
cozinha e são regidos por uma filosofia mundial.  

 

 A definição de Trotta (1978) pode ser considerada atual, pois os albergues 

continuam com os valores de estabelecer a paz e a união entre os jovens, mantendo 

as características de oferecer dormitórios, sala de estar e cozinha coletiva, dessa 

maneira promovendo a socialização e contato entre os hóspedes.  

Nesse mesmo período, funcionavam no estado de São Paulo dois hostels, um 

na capital e outro em Campos do Jordão contanto com respectivamente 36 e 40 

leitos. Ambos foram fechados pelo Governo Militar sob a alegação de reunir jovens 

universitários, constituindo uma ameaça ao governo (SOUZA; LEITE, 2013).  
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O período da ditadura militar no Brasil (1964 a 1985) foi de muita censura, 

ameaças e perseguições dos militares à liberdade de expressão, e principalmente à 

liberdade dos jovens, com seus ideais libertários e contrários ao regime opressor.  A 

realidade pode ser comparada ao que Richard Schirrmann e seus albergues 

sofreram durante o regime nazista na Alemanha. 

Na década de 1980, o movimento conseguiu evoluir graças aos investimentos 

e apoio dados pela Embratur, e à incorporação dos albergues como um dos projetos 

do turismo social, com um Plano Nacional de Albergues da Juventude e uma equipe 

de técnicos para cuidar da implantação das instalações em todo o país. A Federação 

Internacional também teve participação nesse crescimento, pois a meta era 

consolidar o movimento alberguista na América Latina.  

Em 1984, na 35° Conferência Internacional de Albergues da Juventude 

realizada na Alemanha, o Brasil foi aceito como Membro Pleno da Federação 

Internacional. No mesmo ano foi criada a Associação Paulista de Albergues da 

Juventude (APAJ) (GIARETTA, 2003). 

A década de 90 representou a consolidação do movimento alberguista. 

Diversas ações foram realizadas a fim de estabelecer um padrão de qualidade entre 

os estabelecimentos. Dentre algumas dessas ações estão a elaboração de 

procedimentos e matriz de controle de qualidade dos albergues da juventude junto 

ao “Manual de abertura e operação de albergues da juventude”; criação de cursos 

de capacitação para inspetores de qualidade e a implantação do sistema 

internacional de reservas, unificando as ferramentas de acesso para os usuários 

(GIARETTA, 2003). 

 

2.3 HOSTELLING INTERNATIONAL 

 

Em 1932, em Amsterdam foi criada a Federação Internacional dos Albergues 

da Juventude, presidida por Richard Schirrmann, conforme apresentado 

anteriormente. A Federação Internacional é a organização mundial que coordena as 

associações de albergues da juventude no mundo todo, sendo responsável pela 

regulamentação e cadastro de novos membros. A organização conta com mais de 4 

mil hostels associados em mais de 90 países e a partir de 1990 passou a operar 
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com o nome de Hostelling International (HI). Ela é considerada a maior rede de 

hospedagem do mundo. Atualmente, sua sede está localizada em Welwyn Garden 

City, na Inglaterra (HI, 2014). 

 Em 2008, a HI adotou um sistema de gerenciamento de qualidade com o 

objetivo de padronizar o atendimento e estrutura dos hostels associados, o chamado 

HI Quality™ Management System (HI-Q). Criado pelas Federações da Alemanha, 

Suíça e Holanda, este sistema funciona como um selo de qualidade, e os hostels 

que o possuem são classificados com o padrão de excelência. O controle é feito por 

meio de visitas aos estabelecimentos, que podem ser anunciadas ou não, e também 

por pessoas da organização que compram sua estada normalmente e avaliam o 

hostel, também chamados de “mystery shoppers” ou compradores fantasma (HI 

INTERNATIONAL, 2014). 

Para receber a certificação, os hostels são avaliados em quesitos como 

limpeza, acolhimento, conforto, segurança, manutenção, organização dos 

processos, plano de negócios e estratégias a curto e longo prazos. Todo esse 

processo visa garantir que todas as normas sejam cumpridas de maneira a 

proporcionar a melhor experiência possível para o hóspede (HI INTERNATIONAL, 

2014). 

A Federação dispõe de premissas sobre sustentabilidade, promovendo a 

união e esforço de todas as associações nacionais para que mantenham seu padrão 

de qualidade sem prejudicar o meio ambiente. Para alcançar este objetivo, são 

propostas metas específicas em três áreas: social, ecológica e econômica. No 

âmbito social, é importante promover a integração cultural de todos os envolvidos, 

sejam eles funcionários ou clientes da HI; na área ecológica o objetivo é medir 

esforços para reduzir a emissão de carbono nos estabelecimentos e alcançar a 

neutralidade de emissão, e na parte econômica, a meta é garantir que os hostels 

possuam independência financeira seguindo a qualidade e os padrões internacionais 

(HI INTERNATIONAL, 2014). 

A missão atual da Federação segundo o art. 2 do Estatuto da Federação 

Internacional de Albergues da Juventude, definido em 1932 é: 

Fomentar a educação de todos os jovens de todas as nações, 
especialmente os de recursos limitados, estimulando neles um maior 
conhecimento, afeto e cuidado com a natureza, assim como um 
conhecimento dos valores culturais das cidades, tanto grandes como 
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pequenas, de todas as partes do mundo, e, como meio para alcançá-lo, 
oferecer albergues ou outra classe de alojamento nos quais não existam 
distinções de raça, nacionalidade, cor, religião, sexo, classe social nem 
opiniões políticas, para que possam chegar assim a compreender melhor os 
seus semelhantes, tanto em seu próprio país, como no estrangeiro (HI 
BRASIL, 2014, [s.p.]) 

22
. 

 

A missão proposta conta com os conceitos idealizados por Richard 

Schirrmann quando iniciou o movimento alberguista. Ele acreditava que os hostels 

seriam um meio de integração entre os jovens do mundo todo, sem quaisquer 

discriminações, promovendo uma cultura de paz e amizade mútua. 

Em nível nacional o Brasil possui a Federação Brasileira de Albergues da 

Juventude (FBAJ ou HI BRASIL), criada em 1971, no Rio de Janeiro. No mesmo ano 

a emissão de carteiras de sócios dos albergues da juventude foi iniciada                

(HI BRASIL, 2014). 

Atualmente a HI Brasil conta com mais de 95 hostels associados espalhados 

pelo território nacional, tendo uma relação direta com a HI International, seguindo 

suas normas e filosofia. O Brasil é o líder de número de albergues associados na 

América Latina (HI BRASIL, 2014). 

Para representar os estados brasileiros, existem associações presentes nos 

estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A 

representante do estado do Rio de Janeiro é a Associação dos Albergues do estado 

do Rio de Janeiro (ALBERJ), com sede no bairro de Copacabana, mesmo endereço 

da sede da HI Brasil. Atualmente, a Associação conta com 15 hostels associados, 

sendo 72 o número estimado de hostels que existem na cidade, segundo dados da 

RIOTUR 23. 

Para o viajante ter facilidades como descontos em hostels associados à rede, 

dentre outros serviços turísticos em âmbito nacional e internacional, é necessário 

registra-se no site da HI e emitir uma carteirinha de alberguista24.  

Há quatro tipos de carteirinhas a serem emitidas, a primeira é a de Indivíduo 

Nacional, válida somente nos hostels associados em território nacional, e o valor 

                                                           
22

 Disponível em:<http://www.hihostelbrasil.com.br/institucional.html>. Acesso em: 11 jun. 2014. 
23

 Disponível em: http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/10/copa-esquenta-mercado-
de-albergue-e-negocio-e-aberto-ate-em-favela.htm. Acesso em: 10 set 2014. 
24

 Vale ressaltar que os não-associados à HI podem se hospedar normalmente em qualquer albergue 
pelo mundo, pagando a mais uma diferença pequena de valor em relação aos associados. A 
cobrança para associados e não-associados varia entre cada estabelecimento.  

http://www.hihostelbrasil.com.br/institucional.html
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/10/copa-esquenta-mercado-de-albergue-e-negocio-e-aberto-ate-em-favela.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/10/copa-esquenta-mercado-de-albergue-e-negocio-e-aberto-ate-em-favela.htm
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atual é de R$ 25,00 por ano; o segundo tipo é o Indivíduo Internacional, válida em 

hostels associados em todos os continentes, o valor é de R$ 40,00 ao ano; o terceiro 

tipo é o da Família Nacional, em que o titular pode usar o desconto sozinho ou se 

acompanhado de filhos, que devem comprovar o parentesco com o titular ou 

acompanhante do titular, o valor é de R$ 35,00 ao ano e válida somente no Brasil; e 

por último a opção Junior Internacional, válida somente para menores de 18 anos e  

aceita no Brasil e no exterior, sendo o valor de R$ 40,00 ao ano. O pedido da 

carteirinha pode ser feito via internet (com acréscimo de R$ 5,00 referente à taxa de 

correios) ou pessoalmente em qualquer associação estadual (HI BRASIL, 2014). 

 
 
2.4 DEFINIÇÃO E ESTRUTURA DOS ALBERGUES DA JUVENTUDE 

 

Os albergues da juventude possuem características marcantes em sua 

organização, e uma delas é a oferta de dormitórios mistos, femininos ou masculinos. 

Os banheiros e cozinha são compartilhados entre os hóspedes, sem distinções. 

Alguns estabelecimentos já possuem opções de quartos individuais com banheiro 

privativo25 a preços mais elevados que os dormitórios. 

O fator financeiro constituiu apenas um dos motivos para os viajantes se 

hospedarem nos albergues, mas não é o principal motivador desta escolha (JORGE, 

2009). O público presente está bem diversificado, uma vez que casais, idosos e 

famílias com crianças passam também a frequentar os albergues. Em 2003, foi 

firmado um memorando26 entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) e a Hostelling International, tornando os albergues da 

juventude “centros de cultura e paz”. O memorando representa o reconhecimento da 

HI quanto à propagação de valores, premissas e fundamentos que contribuem para 

a formação de um ser humano melhor, por meio da integração com outras culturas 

(HI BRASIL, 2014). 

O ambiente descontraído dos albergues atrai jovens do mundo inteiro que 

buscam conhecer lugares novos sem gastar muito dinheiro, além da vontade de 

                                                           
25

 Há opções de quartos privativos do tipo Single e Double e alguns até possuem quartos do tipo 

Twin. 
26

 Adj (lat memorandu) Digno de memória, memorável. sm 1 Livrinho de lembranças. 2 Participação 

ou aviso por escrito. 3 Nota diplomática de uma nação para outra, sobre o estado de uma questão. 4 
Impresso que contém a palavra memorando (MICHAELIS, 2014) 
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estar envolvido com uma cultura diferente e fazer novas amizades. Os albergues 

permitem essa socialização, pois possuem áreas comuns em seus estabelecimentos 

justamente para que os hóspedes se conheçam e estabeleçam laços. 

Para definir o que é um albergue da juventude, utilizou-se conceitos de 

autores que escrevem sobre o tema, como Giaretta (2003) e Beni (2006). Também 

se buscou fontes do Ministério do Turismo e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae).  

Giaretta (2003) classifica os albergues da juventude como meios de 

hospedagem alternativos, conforme segue a definição:  

Meio de hospedagem não convencional que complementa a oferta de leitos 
nos destinos turísticos, e tem como característica ser mais econômica que a 
hospedagem convencional, apresentando grande variação quanto a sua 
prestação de serviços. É de propriedade de pequenos empreendedores e 
conta com um leque composto de: albergues da juventude, camping, 
acampamentos, residências estudantis, pousadas, [...] (GIARETTA, 2003, p. 
64). 

 

Os albergues para Giaretta (2003) foram criados como meios de hospedagem 

para atender em sua maioria os jovens, com tarifas baixas que possibilitassem a 

participação em viagens de um número cada vez maior de jovens. São hospedagens 

simples, que fornecem o mínimo de conforto, com segurança e limpeza. 

Apresentam-se em sua maioria com quartos coletivos e os mais modernos tem 

quartos duplos, para casais e famílias, e até individuais.  

Para o Sebrae27:  

O albergue da juventude é um meio de hospedagem econômico, que tem 
como objetivo reduzir custos de hospedagem em viagens, oferecendo 
padrões mínimos de qualidade a todos os participantes do sistema mundial. 
[...] Os albergues são ideais para quem não faz tanta questão da 
privacidade de um hotel e gosta de conhecer gente nova. Diferentemente 
dos hotéis, os albergues têm como filosofia o compartilhamento dos 
serviços pelos hóspedes, de forma a torná-los mais baratos (SEBRAE, p. 1). 

   

Ambos os conceitos de Giaretta (2003) e do SEBRAE pontuam os albergues 

como meios de hospedagem simples, que oferecem ao menos o mínimo de conforto 

para as hóspedes. Em relação aos design hostels, há  uma mudança de perfil, e o 

                                                           
27

 Disponível em: <http://www2.ms.sebrae.com.br/uploads/UAI/fichastecnicas/alb.pdf>. Acesso em: 19 
set. 2014. 

http://www2.ms.sebrae.com.br/uploads/UAI/fichastecnicas/alb.pdf
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mínimo de qualidade não é mais suficiente, o hóspede espera mais, uma 

experiência digna de um hotel convencional.  

Com o passar dos anos, a realidade dos albergues está bem diferente 

comparada ao passado, e um dos exemplos que refletem essa mudança é a 

definição de hostel dada por Beni (2006). 

 
Estabelecimento comercial de hospedagem, subvencionado ou não, 
destinados ao atendimento do Turismo Social, já muito difundido na Europa 
e nos EUA, atualmente expandindo-se na América do Sul. Tem instalações 
e serviços básicos e elementos para atender demanda específica de 
alojamentos e segmentos sociais com recursos financeiros modestos como 
estudantes e aposentados. Situa-se de modo geral nas grandes metrópoles 
e centros turísticos. Apresenta unidades habitacionais simples,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
comportando quartos individuais ou dormitórios coletivos, com serviços 
parciais de alimentação (BENI, 2006, p. 361). 

 

 O Ministério do Turismo (BRASIL, 2014b) define três vezes os albergues na 

seção Glossário em seu site oficial 28. Uma delas refere-se aos albergues da 

juventude, acomodação do tipo social e hostels, juntos em um só conceito como 

segue:  

[...] Atendem ao turismo social, cuja principal característica é a de ser 
subsidiado, são utilizadas variadas instalações, desde hotéis, a campings 
ou chalés, tendo em comum a localização conveniente, o auto-serviço e a 
polivalência das facilities - que permitam seu uso alternativo e sucessivo, 
em períodos de tempo diferentes, por grupos etários e econômico-sociais 
diferentes (BRASIL, 2014b, [s.p.]) 

29
. 

 

A explicação do Ministério do Turismo torna-se confusa por misturar os 

albergues com hotéis e campings. Outro ponto é a questão do subsídio, pois nem 

todos os albergues recebem auxílio para a sua construção e manutenção, são em 

sua maioria idealizados por empreendedores independentes.  

Já a outra definição do Ministério do Turismo refere-se aos hostels como “[...] 

acomodações de baixo custo, supervisionada, partilhada, geralmente para jovens de 

idades específicas. Pode oferecer apenas alojamento básico ou serviços 

recreacionais e de refeições” (BRASIL, 2014b, [s.p.]). Em comparação à definição 

anterior, essa mais se aproxima com a realidade dos albergues da juventude. Os 

                                                           
28

 Disponível 
em:<http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaco_academico/glossario/detalhe/index.h
tml>. Acesso em 11 out. 2014. 
29

  Idem. 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaco_academico/glossario/detalhe/A.html
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaco_academico/glossario/detalhe/index.html
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaco_academico/glossario/detalhe/index.html
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serviços recreacionais no caso dos albergues podem ser compreendidos como 

festas, almoços ou churrasco coletivos, práticas comuns para promover a 

socialização dos hóspedes. As refeições são opcionais, pois o café da manhã 

normalmente está incluso na diária, mas pode haver exceções.  

A terceira definição aborda os youth hostels como “[...] alojamentos de baixo 

custo, supervisionados, para jovens” (BRASIL, 2014b, [s.p.]). A definição muito se 

assemelha à anterior. 

Definir três vezes o mesmo objeto torna confuso o entendimento e não 

esclarece de fato o que seriam os albergues no contexto atual. Já foi mencionado 

nesta pesquisa que albergues, youth hostels e hostels são sinônimos.  

As definições dadas por Beni (2006) e pelo Ministério do Turismo (2014b) 

associam os albergues ao turismo social. O turismo social constitui um dos 

segmentos do turismo e tem a particularidade de atender a demanda de todos os 

setores da sociedade. 

Para Camargo (2008) o turismo social tem como objetivo promover a 

atividade turística de modo sustentável e consciente. O público a ser atingido 

corresponde basicamente por jovens e trabalhadores.  

 
É uma tentativa de se restituir à viagem todo o seu potencial educativo, 
inclusive mostrando aos clientes que uma viagem rica não é 
necessariamente uma viagem cara. Por este motivo, se iniciou ao mesmo 
tempo com trabalhadores e jovens, estes pela maior disponibilidade em 
dispensar acomodações, restaurantes e meios de transporte onerosos, itens 
de maior peso no custo de uma viagem (CAMARGO, 2008, p. 93). 

 

Os albergues, no contexto do turismo social, constituem um meio de 

hospedagem acessível em termos financeiros, além de promover a sociabilidade 

entre os usuários, uma das premissas da Federação Internacional dos Albergues da 

Juventude. Em suma, o turismo social tem características muito próximas da filosofia 

e preceitos de um albergue da juventude e, portanto, estes podem atender 

facilmente o público de turismo social, basta apenas um planejamento e visão de 

entidades que tenham a intenção de propagar este tipo de turismo.  
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2.5  O MERCADO DE HOSTELS NO BRASIL 

 

Os albergues estão espalhados por todo mundo, com cerca de 350 mil leitos 

disponíveis para o seu público. A receita anual do faturamento dos albergues gira 

em torno de 500 milhões de reais para a rede Hostelling International (BRASIL, 

2010).  

A ABIH procura manter uma relação de aproximação com a HI Brasil, afinal, a 

procura por albergues no país aumenta a cada ano, e seguindo a tendência, 

crescem também os cadastros deste tipo de hospedagem no Cadastur (ABIH RJ, 

2014a). O número de hospedagens alternativas registrados no Cadastur cresceu 

33% no ano de 2013, com 203 meios de hospedagens, sendo 114 albergues da 

juventude e 89 do tipo cama e café (BRASIL, 2013a). 

A preferência do turista estrangeiro para hospedagem no Brasil ainda é pelos 

hotéis, porém os meios alternativos vem ganhando força. Prova disso é a pesquisa 

feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre Serviço de 

Hospedagem e dados levantados pelo MTur referente ao ano de 2012 (BRASIL, 

2013b).  A pesquisa tinha como objetivo traçar a preferência do turista estrangeiro 

nos meios de hospedagem brasileiros. De cerca de 5,67 milhões de turistas, as 

acomodações tradicionais como hotéis, flats e pousadas foram as mais requisitadas 

com 50,6% da preferência, seguido de casas de amigos e parentes com 27,4%, 

casas alugadas com 11,9% e, por fim, a hospedagem em albergues e campings com 

4,9% da preferência dos turistas estrangeiros. Por não haver a discriminação entre 

campings e albergues na pesquisa, não é possível estabelecer a percentagem 

precisa somente das hospedagens em albergues. 

Em São Paulo, a maior cidade do país, o número de albergues cresceu 159% 

no primeiro semestre de 2013, aumentando de 22 para 57 estabelecimentos em 

comparação com o mesmo período do ano de 2012, segundo dados da Associação 

de hostels de São Paulo (Ahostelsp) (REVISTA HOTEIS, 2013). 

Tendo em vista o número aproximado de 13 milhões de turistas na cidade de 

São Paulo por ano, a Ahostelsp foi fundada por empresários do ramo com o objetivo 

de fortalecer a categoria, criando soluções a fim de aumentar a ocupação dos leitos, 
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fortalecendo a representatividade da categoria perante os órgãos públicos 

(REVISTA HOTEIS, 2013). 

A realidade dos hostels brasileiros ainda encontra muitos obstáculos a serem 

vencidos, dentre eles os impostos pagos pelos estabelecimentos que abrigam os 

hostels. Para Maria José Giaretta, presidente da HI Brasil, os impostos como o IPTU, 

por exemplo, são os mesmos pagos por um estabelecimento que abriga um hotel 

cinco estrelas, sendo assim, ter um diferencial de mercado torna-se mais complicado 

e requer um esforço maior por parte dos empreendedores (ALMEIDA, 2013). 

Como consequência dos altos impostos pagos mencionado, os preços das 

diárias também sofrem aumento. O custo e falta de incentivos impedem que os 

albergues nacionais possam ter preço tão competitivo quanto os estabelecimentos 

na Europa, por exemplo. Às vezes, o quarto privado chega a ser mais caro do que o 

oferecido por redes de hotéis econômicos (ALMEIDA, 2013). 

 

2.5.1 O Turista Flashpacker  

 

O perfil de usuários mais presentes em albergues da juventude é o turista 

backpacker ou mochileiro (AOQUI, 2003). Diferente dos convencionais turistas de 

massa, os mochileiros optam pela hospedagem em albergues por diversos motivos, 

dentre eles o fato da acomodação ser mais barata e a facilidade de encontrar com 

outras pessoas e dividir experiências (CARVALHO, 2009). 

Os turistas backpackers costumam organizar suas viagens de maneira 

independente, flexível e econômica. Eles também buscam conhecer os atrativos 

naturais e culturais com alto grau de interação entre os próprios viajantes e as 

pessoas das comunidades locais (CARVALHO, 2009). 

O ponto alto da estada do turista backpacker é a experiência, dividir as 

conversas com seus companheiros de viagem e ter muitas histórias pra contar no 

futuro. Como ele economiza na hospedagem, possui mais dinheiro para gastar nas 

atividades durante o dia e à noite, prolongando o seu tempo de viagem (AOQUI, 

2003). 
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Para Aoqui (2003), uma definição mais apropriada para o turismo backpacker 

que não generalize nem restrinja o segmento seria: 

Jovens de qualquer idade, que realizam, fundamentalmente, viagens 
independentes e econômicas – evitam o turismo de massa e de luxo, 
hospedam-se em acomodações baratas, costuma barganhar preços quando 
possível e utilizam a infra-estrutura de serviços (restaurantes, comunicação, 
transportes e facilidades) local, o que lhes permite, muitas vezes, um 
contato mais próximo com a população visitada e o estilo de vida da região 
(AOQUI, 2003, p. 96).  

 

Em contrapartida a este perfil de consumidor, os design hostels atraem um 

novo tipo de turista, o chamado flashpacker. Assim como o backpacker ele gosta de 

interagir com a natureza, conhecer a cultura local e aproveitar a atmosfera 

descontraída de um hostel. O diferencial é que ele possui um orçamento maior em 

comparação aos backpackers tradicionais.  

O turista flashpacker deseja mais conforto em sua estada, e também não abre 

mão de aparelhos eletrônicos, como tablets, laptops, celulares de última geração, 

câmeras fotográficas, etc. Daí a utilização do termo flash fazendo alusão às novas 

tecnologias (HOSTELBOOKERS, 2014a).  

Em pesquisa realizada por Sawaki (2012) sobre o perfil dos mochileiros no 

Brasil, constatou-se que referente aos gastos durante a viagem, 37% dos 

entrevistados gasta de R$ 51,00 a R$ 80,00 por dia e 22% gasta entre R$ 81,00 e 

R$ 100,00 por dia. O dado que chamou atenção foram os 9,26% dos mochileiros 

que gastam mais que R$ 151,00 por dia durante a viagem. Essa pequena parcela 

dos entrevistados pode ser considerada flashpacker, já que possuem um gasto 

médio superior aos dos backpackers tradicionais.   

Segundo a pesquisa de Sawaki (2012), realizada entre outubro de 2011 e 

janeiro de 2012, a maior parte dos mochileiros (33%) possui renda individual entre 3 

e 5 salários mínimos (R$ 1.866,00 e R$ 3.110,00)30. O dado interessante é que 20% 

dos entrevistados declarou que possui renda individual entre 6 e 10 salários mínimos 

(R$ 3.732,00 a R$ 6.220,00) e mais 11% possui renda individual acima de 10 

salários mínimos (acima de R$ 6.220,00). Os dados demonstram o poder de 

consumo dos mochileiros brasileiros. 

                                                           
30

 Dados referentes ao ano de 2012. 
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Autor do blog Flashpacker HQ, Travis Ball, destaca as principais 

características dos turistas flashpackers, sendo elas similares às dos turistas 

backpackers: preferência por hospedagem em albergues, utilização de transportes 

públicos no destino, aumento do tempo de viagem (geralmente mais de uma 

semana) e busca de novas experiências. Adicionados a essas características gerais, 

acrescenta-se o uso de aparelhos eletrônicos de alto nível e câmeras fotográficas 

prontas para registrar cada momento da viagem (BALL, 2014). 

Contudo, essa nova categoria de turistas, os conhecidos como flashpackers, 

é um público atraído para um novo conceito de acomodação de qualidade e estilo, o 

design hostel, sendo este o objeto do presente estudo, que será mais bem 

aprofundado no capítulo seguinte.  
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3 DESIGN HOSTELS 

 

Baseado nos conceitos expostos, foi realizada uma pesquisa de campo por 

esta autora em design hostels da Europa e do Rio de Janeiro, sendo esta a cidade 

foco do presente estudo. Dentre os design hostels existentes, foi possível visitar o 

Circus Hostel em Berlin; o U Hostel em Madrid; o Downtown Design Hostel em 

Lisboa e o Tattva Design Hostel em Porto. Na cidade do Rio de Janeiro foram: 

Contemporâneo Hostel; Leblon Spot Design; Oztel e ZBra Hostel. 

  

3.1 DESIGN HOSTELS NA EUROPA 

 

A fim de encontrar indicações sobre os design hostels na Europa, recorreu-se 

à procura nas redes sociais como o Pinterest, buscas pela ferramenta Google, 

recomendações das redes Hostelworld (2014a) 31 e HostelBookers (2014b) 32 e 

blogs especializados em viagens e hostels, a exemplo do Goomio.com, em que é 

possível encontrar uma seção inteira dedicada aos design hostels. 

Para estabelecer contato via e-mail com os hostels selecionados para a visita, 

foi elaborado um texto em inglês descrevendo a pesquisa sobre os design hostels e 

se era possível ter contato com o/a responsável pelo estabelecimento para 

conversar sobre o tema. O texto33 só modificava à medida que mudavam os países, 

cidades e datas da visita. Somente para os hostels em Portugal além da versão em 

inglês, foi enviada também a versão em português do texto. 

Para esta primeira etapa, foi realizada uma pesquisa de caráter observatório 

não estruturada ou naturalista, caracterizada por:  

Nenhuma regra forma é estabelecida e nenhum procedimento de registro ou 
análise formal é realizado. O observador tenta descrever o fenômeno de 
interesse e desenvolver explicações e entendimentos no processo. 
Equivalente à entrevista aprofundada informal na pesquisa de sondagem 
(VEAL, 2011, p. 239). 

 

                                                           
31

 Disponível em:<http://www.hostelworld.com/travel-features/80/luxury-hostels> Acesso em: 11 jun. 
2014b. 
32

 Disponível em: <http://www.hostelbookers.com/featured/design-accommodation/>. Acesso em: 10 
jun. 2014b. 
33

  Apêndice A. 

http://www.hostelworld.com/travel-features/80/luxury-hostels
http://www.hostelbookers.com/featured/design-accommodation/
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No caso da pesquisa realizada pela autora, não houve entrevistas 

estruturadas e formais, pois além de não obter respostas nos e-mails enviados, o 

período de alta temporada inviabilizava a disponibilidade dos responsáveis nos 

estabelecimentos. Sendo assim, só foram feitas observações in loco. 

 

3.1.1 Circus Hostel 

 

Para encontrar referências sobre design hostels na cidade de Berlin, foi 

utilizado o site de buscas Google com as seguintes palavras-chave: design+ 

hostel+in+berlin, e o Hostel Circus logo apareceu como indicação do blog Gomio e 

designado como um dos “Top design hostels worldwide" (Melhores design hostels do 

mundo), e no mesmo site havia referências sobre o U Hostels em Madrid, visitado 

posteriormente. Havia outra publicação no blog Gomio com o título “Top design 

hostels" em que o Circus aparece na 3° posição em uma lista de cinco design 

hostels europeus. 

O primeiro contato estabelecido com o hostel foi pelo e-mail encontrado no 

site oficial do Circus34. No e-mail era solicitada uma visita e se possível realizar uma 

breve entrevista com os responsáveis presentes. 

A visita foi realizada no dia 30 de dezembro de 2013, data bem movimentada 

para uma cidade turística como Berlin. Os recepcionistas foram atenciosos, estavam 

bastante ocupados atendendo os novos hóspedes que não paravam de chegar. Eles 

explicaram que na ocasião não havia mais quartos vazios para inspeção, devido a já 

mencionada alta temporada. 

Logo na fachada do hostel se percebe o estilo diferenciado do Circus, todo 

decorado com a temática do circo, com exceção dos quartos, que só possuem as 

paredes pintadas de tons diferentes, sem objetivos decorativos. Cada detalhe no 

lobby da recepção é voltado ao tema. Detalhes nas paredes e nas mesas ornam o 

ambiente, tornando o local descontraído e divertido. 

                                                           
34

 E-mail enviado dia 15 dez 2013 e respondido em: 18 dez. 2013. 
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Figura 7: Entrada do Circus Hostel. 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 
 

O Circus possui um café-bar ao lado do lobby da recepção, o Katz & Maus, 

onde é possível servir-se com um café da manhã (pago à parte), lanches e bebidas 

durante o dia. O Katz & Maus também oferece refeições menores à noite, como 

hambúrgueres, batatas cozidas e linguiças tipicamente alemãs. Durante a semana 

os hóspedes podem se entreter com jogos de tabuleiro, filmes e jogos de futebol. A 

programação do Katz & Maus é sempre atualizada pela rede social Facebook e pelo 

blog do Circus. 

Para a comunicação com os atuais e potenciais hóspedes, a rede possui um 

blog com dicas e informações de Berlin e as novidades da rede Circus, além de uma 

revista impressa e online, com o nome de “C Magazine”.  

 O hostel oferece a opção de um quarto studio. Há duas opções de quarto 

studio, uma com cama de casal e outra com duas camas de solteiro. Os quartos 

possuem banheiro privativo, uma cozinha equipada e uma sala de estar. Os studios 

estão localizados no último andar do prédio, com vista panorâmica da cidade. 

   A rede Circus atua no projeto social Schülerpaten Berlin35 desde 2013. O 

objetivo do projeto é promover o ensino para as crianças imigrantes que necessitam 

de apoio em diversas áreas de ensino como língua alemã, matemática, ciências, 

dentre outros. Os mentores são voluntários e não necessariamente estudantes. São 

                                                           
35

 Estudantes mentores. 
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pessoas dispostas a compartilhar a sua experiência com aqueles que mais 

necessitam. O projeto começou em 2009 e já obteve mais de 300 orientações em 

Berlim (THE CIRCUS, 2014). 

 O Circus participa nesse projeto não só com membros da equipe atuando 

como mentores e oferecendo suas habilidades e conhecimentos para os alunos, 

mas também trazendo os jovens para trabalharem na rede, ajudando em sua 

formação profissional (THE CIRCUS, 2014). 

Recentemente, o Circus Hostel recebeu do site TripAdvisor o Certificado de 

Excelência no ano de 2014. A certificação foi criada em 2010 e premia os 

estabelecimentos do setor de turismo e hotelaria que recebem avaliações excelentes 

dos viajantes no site TripAdvisor (TRIPADVISOR, 2014b). 

 

3.1.2 U Hostel Madrid 

 

O U Hostel Madrid foi encontrado na lista elaborada pelo site Gomio dos “10 

melhores design hostels na Europa”. Além disso, foi realizada outra procura na 

ferramenta de buscas Google com as palavras-chave: design+hostel+madrid e o U 

Hostel aparecia em destaque. O contato estabelecido via e-mail36 foi respondido 

pelo gerente geral e fundador do U Hostel, Alvaro Hinojosa. 

Ao visitar o hostel, a pesquisadora foi atendida pelo diretor do U Hostel, Jose 

Maria Pascual. Foi possível conhecer as dependências do hostel, como a cozinha 

compartilhada dos hóspedes e a do staff, a área de lavanderia e o lounge com sofás 

e um computador para uso livre dos hóspedes. O lounge é decorado com um mapa 

interativo de papel da cidade de Madrid, onde os hóspedes podem se localizar e 

traçar a rota desejada com a ajuda de pequenos imãs.  

Localizado em um prédio do século XIX, o interessante no hostel é que ele 

dispõe de uma sala privativa com diversos assentos acolchoados que pode ser 

alugada para empresas ou grupos, além de ser utilizada gratuitamente pelos 

hóspedes com agendamento prévio na recepção.  A sala dispõe de uma televisão 

adaptada a um DVD e tem a capacidade para até 25 pessoas. 

                                                           
36

 E-mail enviado e resposta recebida em: 18 fev. 2014. 
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                                                Figura 8: Sala de cinema do U Hostel Madrid. 
                                                Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

No site oficial do hostel estão escritas duas frases que definem o conceito de 

design hostel proposto, como “Madrid’s luxury hostel at backpackers prices” (Um 

luxuoso hostel em Madrid com preços de mochileiro)37 e a pergunta “Why can’t good 

accommodation be cheap?” (Por que a boa acomodação não pode ser barata?)38. 

Ou seja, a proposta é oferecer um serviço de qualidade sem necessariamente pagar 

caro por isso. 

Em uma breve comparação com o hostel visitado anteriormente, o Circus, 

nota-se a diferença quanto à decoração, pois no U Hostel há a superioridade dos 

tons mais claros em suas dependências e com um toque mais luxuoso, enquanto no 

primeiro a temática é mais jovial e faz uso de mais cores vivas na decoração. 

 No subsolo do U Hostel funciona o bar Meet Me. O bar realiza eventos 

abertos e fechados, mediante disponibilidade. 

Assim como o Circus, o U Hostel participa de ações sociais, com projetos no 

Malawi e na Índia. Os hóspedes também podem ajudar nos projetos, seja com 

doações em dinheiro ou atuando de fato (U HOSTELS, 2014). 

Importante ressaltar que o U Hostel é citado no “The budget’s traveller’s guide 

to the luxury hostels of Europe” (BHATTACHARYA, 2013). O guia faz uma seleção 

de 40 design hostels e hostels de luxo pela Europa, com informações sobre 

localização, estrutura, serviços, preços e o veredicto final da autora. Sobre o U 

                                                           
37

 Em tradução livre. 
38

 Idem. 
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Hostel, Bhattacharya (2013) dá sua opinião sobre o estabelecimento com a seguinte 

consideração: 

Muitas pessoas iriam preferir ficar no centro, mas eu gostei dessa 
localização do hostel com o metro ao lado. O staff é amigável e prestativo. 
Os serviços daqui são fantásticos e no quesito decoração, o hostel é um 
dos melhores design hostels que eu já fui durante as minhas viagens. Um 
hostel bonito e relaxante- no momento, esse é o lugar que você deve ficar 
quando visita Madrid 

39
 (BHATTACHARYA, 2013, p. 120). 

 

 Pela conclusão de Bhattacharya (2013), o U Hostel atendeu a todas as suas 

expectativas, tanto no quesito decoração como nos serviços prestados. O ponto 

positivo quanto à localização é que o hostel se encontra em frente a uma estação de 

metrô e em alguns minutos é possível chegar ao centro de Madrid. O trajeto pode 

ser feito a pé ou de bicicleta, já que as ruas são sinalizadas e há ciclovias. O U 

Hostel, assim como o Circus Hostel, também recebeu o Certificado de Excelência 

em 2014, fornecido pelo TripAdvisor. 

 

3.1.3 Downtown Design Hostel 

 

Para encontrar referências sobre design hostels na cidade de Lisboa, assim 

como nas outras cidades, realizou-se uma pesquisa pela ferramenta Google com as 

seguintes palavras-chave: design+hostel+Lisboa, e logo na primeira opção apareceu 

o hostel Downtown Design Hostel, já intitulado como design a julgar pelo nome do 

estabelecimento. A autora hospedou-se nesse hostel somente por uma noite. 

A fachada do Downtown Design, ao contrário do Circus, não é atrativa e 

interessante do ponto de vista do design. O estabelecimento está situado em um 

prédio histórico e residencial, que posteriormente um dos andares tornou-se um 

hostel. O prédio não possui elevador, e para chegar até a recepção localizada no 

terceiro andar, é preciso subir três andares de escada, sendo um incômodo para os 

hóspedes com malas de grande porte. O hostel não é acessível para cadeirantes, a 

começar pela localização, no terceiro andar de um prédio sem elevador. 

Desde o balcão da recepção percebe-se que as dependências são bem 

simples para um hostel denominado design, sem muita decoração ou estilo 
                                                           
39

 Em tradução livre. 
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diferenciado. Os quartos, por exemplo, possuíam inscrições nas paredes com 

nomes de países e cidades em preto e branco, e faltava dentro dos quartos um 

compartimento para guardar os pertences do hóspede. Para quem trazia objetos de 

valor e queria mantê-los em um lugar seguro, a recepção disponibilizava um quarto 

para esta finalidade, caso contrário, os pertences ficavam em cima da cama, sem 

nenhuma segurança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Espaço de convivência do Downtown Design Hostel 
 Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

 O preço pago pela diária foi dez euros em um quarto misto compartilhado com 

seis pessoas, preço relativamente baixo em relação aos hostels tradicionais e com 

os mesmos serviços oferecidos na região. O Downtown Design tem a vantagem de 

estar localizado em frente à Praça de D. Pedro IV, uma das principais em Lisboa, e 

estar a poucos metros da estação de metrô. 

O hostel oferece um pacote especial para casais, que inclui champagne, 

frutas, chocolate fondue para dois, decoração especial no quarto e um café da 

manhã servido no quarto. O preço do pacote especial custa a partir de 38€ por noite. 

O site oficial do hostel não oferece muitas informações adicionais e nem links 

para acesso às redes sociais, dificultando a comunicação rápida e dinâmica. A 

última publicação na página do Downtown Design na rede social Facebook foi no dia 

13 de dezembro de 2013. O hostel possui pouco apelo estético, e mesmo 

autointitulado design hostel, deixa muito a desejar nesse quesito. 
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3.1.4 Tattva Design Hostel 

 

Para encontrar referências sobre design hostel em Porto, foi utilizada a 

ferramenta de buscas Google com as seguintes palavras-chave: design+hostel 

+em+Porto, e o Tattva Design Hostel aparecia em destaque.  

Não foi possível entrar em contato com a equipe do Tattva anteriormente à 

visita, pois apesar de duas tentativas de contato por e-mail40, não se obteve resposta 

ambas as vezes. 

O nome Tattva tem origem sânscrita e quer dizer “elemento”, representando 

os cinco elementos da natureza: água, fogo, terra, ar e céu. O hostel possui quatro 

andares e cada um dos andares e quartos é representado e decorado de acordo 

com cada elemento (TATTVA, 2014). Por exemplo, o andar que representa a água 

tem nos corredores as paredes azuis, e nos quartos além das paredes azuis, as 

cortinas das camas também são azuis. A área externa do terraço representa o céu 

ou sky.  

Esta pesquisadora se hospedou no Tattva Design por uma noite, ao custo de 

10 euros em um quarto misto compartilhado com oito pessoas. Havia um banheiro 

no quarto com três cabines para banho e duas para toalete. Também era 

disponibilizado um secador de cabelo. 

Apesar de compartilhado com oito pessoas, o quarto do hostel proporcionava 

a sensação de individualidade, pois em cada cama das quatro beliches do quarto foi 

instalada uma cortina individual que permitia a total privacidade do hóspede, além de 

contar com um pequeno ventilador no teto na cama, uma tomada e lâmpada para 

leitura. 

Na cozinha coletiva, o que chamou a atenção foi encontrar em uma das 

portas do armário de parede um bilhete para os hóspedes dizendo que, se eles 

pretendiam ir embora e por acaso houvesse restado comida que não utilizariam 

mais, poderiam deixar nesse armário para que os outros hóspedes utilizassem, 

compondo um estoque para atender as necessidades de quem por ventura 

estivesse desprevenido sem comida no momento. 

                                                           
40

 E-mail enviado no dia 20 fev. 2014 e reenviado em 27 fev. 2014. Não se obteve resposta. 
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Figura 10: Cozinha coletiva do Tattva Design Hostel 
         Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

O terraço é um item indispensável na visita. Há diversos puffs e sofás 

protegidos do sol e chuva por barracas, plantas e uma churrasqueira, ornamentando 

o cômodo mais relaxante do estabelecimento. Sem contar as diversas tomadas 

espalhadas pelo terraço e perto dos puffs, permitindo o uso de aparelhos eletrônicos 

no local. Normalmente, as terças e sextas-feiras o hostel promove um churrasco no 

terraço, e caso chova, pode ser transferido para o refeitório do local. Tanto os 

hóspedes quanto pessoas de fora podem participar, basta enviar um e-mail com a 

confirmação da presença e pagar uma determinada quantia em dinheiro. 

Na sala de convivência ou Aquário Lounge, há computadores públicos, 

mesas, cadeiras, puffs e uma prateleira com livros de uso livre dos hóspedes. O 

nome da sala é referente a um aquário conservado de 3m de comprimento embutido 

na parede.  

Em fevereiro de 2014, a rede internacional HostelWorld divulgou a lista dos 

ganhadores do Hostel Awards 2014 (2014b), prêmio de reconhecimento para os 

melhores hostels do mundo em várias categorias, com votação realizada pelos 

próprios hóspedes nas avaliações pós-hospedagem. O Tattva foi vencedor nas 

categorias “Value for Money” (Relação preço-qualidade)41 e “Best Facilities” 

(Melhores instalações)42.  

                                                           
41

 Em tradução livre. 
42

 Idem. 
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O hostel realmente merece tal reconhecimento, pois há uma preocupação em 

proporcionar aos hóspedes uma atmosfera descontraída e jovial alinhada aos 

elementos estéticos e o design presente sua estrutura. 

 

3.1.5 Comparação entre os hostels visitados na Europa 

 

Como os albergues da juventude ainda não possuem uma matriz de 

classificação oficial, para a elaboração do quadro comparativo foram utilizadas as 

diretrizes propostas pela Hostelling International adaptadas pelo SEBRAE43 para o 

funcionamento de um albergue no Brasil. 

A seguir seguem os itens considerados obrigatórios para o funcionamento de 

um albergue, segundo o SEBRAE44: 

 café da manhã servido pelo albergue; 

 roupa de cama e banho; 

 serviço de cofre; 

 serviço de guarda de bagagens; 

 ficha de registro de hóspedes e / ou livro; 

 lavanderia; 

 cozinha aberta para o alberguista; 

 mural com informações sobre o albergue, quadros de horários de transporte 

local, etc.; 

 quadro de chaves; 

 recepção aberta 24 horas;  

 participação do sistema de reserva das associações; 

 caixa de primeiros socorros; 

 fornecimento de informações turísticas da região. 

                                                           
43

 Disponível em: <http://www2.ms.sebrae.com.br/uploads/UAI/fichastecnicas/alb.pdf>. Acesso em: 20 
set. 2014. 
44

 Idem. 

http://www2.ms.sebrae.com.br/uploads/UAI/fichastecnicas/alb.pdf
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Para a elaboração do quadro comparativo, foram utilizados quase todos os 

itens mencionados pelo SEBRAE, com exceção de: ficha de registro de hóspedes, 

por não se aplicar na pesquisa, já que cada hostel possui um sistema próprio 

computadorizado para reservas; quadro de chaves, pois em alguns hostels a chave 

é substituída por um cartão magnético; e caixa de primeiros socorros, que não foi 

levada em consideração no momento da pesquisa. 

Os itens adicionados ao quadro foram: adaptação para cadeirantes, 

importante item de acessibilidade para os hóspedes; áreas comuns e bar anexo, 

considerando a sociabilidade promovida nesses ambientes, quanto mais espaços de 

convivência, maior o contato entre os hóspedes; localização em prédio histórico, 

item observado durante a pesquisa que se aplicou a todos os hostels visitados; 

comunicação online, utilizada para a divulgação e relacionamento com os 

consumidores; recepcionistas bilíngües, essenciais para o bom atendimento do 

hóspede estrangeiro que não fala a língua local; tipos de uhs e total de uhs, 

importantes para dimensionar a estrutura dos estabelecimentos; tours gratuitos, uma 

forma de entreter o hóspede estrangeiro que não conhece a região e wifi gratuito, 

item atualmente indispensável durante a estada do turista, principalmente o 

flashpacker.   

A Figura 11 contém dados referentes aos serviços ofertados nos design 

hostels visitados entre dezembro de 2013 e março de 2014:  
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Figura 11: Comparação dos design hostels europeus visitados. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No item tipos de unidades habitacionais, percebe-se que todos os hostels 

possuem dormitórios entre os quartos oferecidos, porém esta não é a única opção. 

O quarto com denominação específica para família também está presente em três 

dos hostels visitados. O Circus Hostel não oferece um quarto específico para família, 

e sim o quarto chamado studio, um diferencial dentre todos os hostels visitados. 

O Downtown Design, em Lisboa, foi o hostel que menos atendeu aos 

requisitos mencionados, pois não possuía um serviço diferencial, como um bar 

anexo às suas dependências ou um terraço. É um hostel simples, que pode até ser 

considerado tradicional, pois o design em seu interior não se sobressai aos olhos do 

hóspede.  

A atmosfera do ambiente, assim como a decoração, o estilo, e a 

personalidade são fatores importantes para tornar-se um design hostel. No quesito 

atmosfera, com exceção do Downtown Design, todos permitiram a inserção em um 

ambiente diferenciado, em que fica clara a preocupação com a estética do 

estabelecimento. Percebe-se que além de um leito aconchegante para dormir, são 

vendidas experiências. 
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3.2 DESIGN HOSTELS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  

 

 O Rio de Janeiro, por estar no centro das atenções do mundo ao sediar 

grandes eventos nos últimos anos, como foi a Copa, em junho de 2014 e ainda 

abrigar um evento de porte como as Olimpíadas em 2016, está passando por 

diversas transformações estruturais com a finalidade de atender positivamente às 

expectativas do número considerável de visitantes que está por vir. 

 Dentre as mudanças mais significativas estão a modernização do Aeroporto 

Internacional Tom Jobim, a reestruturação da zona portuária e as obras de 

mobilidade urbana como o BRT e a linha 4 do metrô. Em relação à oferta de 

hospedagem para os turistas, é estimado um aumento de 46% na oferta hoteleira 

até as Olimpíadas (FAGUNDEZ, 2014). 

 Sobre esse aumento, 42% dos novos empreendimentos na cidade se 

concentrarão na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade (FAGUNDEZ, 2014). A zona 

sul, tradicionalmente detentora de grande parte da oferta hoteleira e destino mais 

procurado pelos turistas, já possui sua oferta consolidada. Cerca de 85% dos hotéis 

está localizado na zona sul e na região Central da cidade (ABIH RJ, 2014b). 

 

 Figura 12: Oferta de leitos na cidade do Rio de Janeiro. 
             Fonte: RIO NEGÓCIOS, 2014 

45
. 

                                                           
45

 Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1517160-oferta-de-quartos-no-rio-
deve-crescer-46-ate-a-olimpiada.shtml#21427163102262248>. Acesso em: 21 set. 2014. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1517160-oferta-de-quartos-no-rio-deve-crescer-46-ate-a-olimpiada.shtml#21427163102262248
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1517160-oferta-de-quartos-no-rio-deve-crescer-46-ate-a-olimpiada.shtml#21427163102262248
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Para encontrar quais os hostels considerados design no Rio de Janeiro, 

utilizou-se a ferramenta de busca Google com as seguintes palavras-chave: design+ 

hostels+rio+ de+ janeiro. O primeiro albergue em destaque foi o Leblon Spot Design. 

O hostel seguinte a aparecer na primeira página da busca foi o Contemporâneo 

Hostel, seguido do ZBra Hostel.  

Na primeira página da busca também havia uma matéria do Blog Mochila 

Brasil intitulada “10 design hostels do Brasil” e nela figurava além dos hostels Leblon 

Spot, Contemporâneo Hostel e ZBra, o Oztel, localizado no  Rio de Janeiro 

(SEVERO, 2013). 

 Os quatro hostels escolhidos estão presentes na lista elaborada pelo jornal 

inglês The Guardian dos dez melhores hotéis e hostels do Rio de Janeiro 

(NIGHTINGALE, 2013). Os quatro também são referência quando o assunto é 

design em albergues no Rio de Janeiro (BENJAMIN, 2013).  

Os quatro hostels selecionados para a pesquisa de campo estão localizados 

na zona sul do Rio de Janeiro, pois como mencionando anteriormente, na zona sul 

há a maior procura por meios de hospedagens por ser a região mais turística da 

cidade. A localização é um os pontos-chave para o sucesso do empreendimento, 

agregando valor à diária e oferecendo opções de passeios e serviços para o 

hóspede. 

 Foram realizadas visitas nos quatro albergues selecionados 46, e em cada um 

deles foi feita uma entrevista de caráter informal que se caracteriza pela 

conversação com o objetivo da coleta de dados (GIL, 2002), alinhada à entrevista 

estruturada “que é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 

explorando ao longo de seu curso”. Nesse caso, a pesquisa estruturada foi orientada 

por um questionário elaborado previamente às visitas 47 (GIL, 2002, p. 117). Como 

os albergues são naturalmente ambientes informais, a ideia era que as entrevistas 

fossem mais naturais possíveis e que o entrevistador se sentisse à vontade em 

responder as perguntas. 

 

 

                                                           
46

 Com exceção do Zbra, em que não foi aplicado o questionário elaborado pela autora. 
47

 Apêndice C. 
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3.2.1 Contemporâneo Hostel  

 

O Contemporâneo Hostel está localizado em Botafogo, bairro da zona sul do 

Rio de Janeiro. Inaugurado em 2013, o hostel foi projetado pelo artista plástico e 

arquiteto Alessandro Sartore, marido de uma das sócias, Elizabeth Agra. O prédio, 

um casarão de 1904, após nove meses de reformas foi reaberto nos moldes de um 

design hostel, mantendo a sua fachada preservada. 

A primeira tentativa de contato com o responsável pelo Contemporâneo 

Hostel foi feita por e-mail48, porém, sem sucesso. Foi feito então o contato pelo 

telefone disponível no site do Contemporâneo49, e só então foi possível falar 

diretamente com o gerente do estabelecimento e marcar uma entrevista. Porém, no 

dia marcado da visita, o gerente não estava disponível para uma conversa, e então 

uma das duas recepcionistas presentes se dispôs a colaborar na pesquisa. Foi 

utilizado o roteiro pré-elaborado50 para iniciar as perguntas. 

O hostel tem capacidade para receber cinquenta e sete hóspedes em quartos 

compartilhados. Há opções para quatro, seis e até nove pessoas distribuídas em 

beliches e treliches. Há mais seis suítes, sendo uma delas adaptada para 

cadeirantes. As suítes podem ser da categoria deluxe ou junior. 

A decoração dos quartos é simples no quesito design. Os beliches e treliches 

são de madeira, e em cada leito há uma cesta pendurada na parede para o hóspede 

guardar seus pertences. As camas em treliches são uma proposta interessante a fim 

de maximizar o espaço dos quartos. As cores referentes a cada quarto dividem o 

gênero, por exemplo, os quartos com as portas e paredes internas pintadas de rosa 

são para uso do público feminino, e os quartos com portas e paredes internas 

pintadas de azul são mistos.  
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 Disponível em:<http://contemporaneohostel.com.br/site/>. Acesso em: 26 out. 2014. 
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http://contemporaneohostel.com.br/site/
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Figura 13: Quarto feminino de quatro camas do Contemporâneo Hostel 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

O Contemporâneo possui três andares. No primeiro andar encontra-se a suíte 

adaptada para cadeirantes, a cozinha coletiva, o banheiro masculino, os quartos 

compartilhados, a recepção e um lounge de convivência dos hóspedes. No segundo 

andar estão mais quartos coletivos, algumas suítes e o banheiro feminino. No 

terceiro e último andar estão localizadas as duas suítes da categoria deluxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Recepção do Contemporâneo Hostel  

            Fonte: Contemporâneo Hostel (2014) 
51

.  
 

O espaço conta com peças de design como dois bancos dispostos na 

entrada, assinados pelo designer Sérgio Rodrigues. A proposta do Contemporâneo 

é abrigar a arte e oferecer um espaço aconchegante e criativo para os hóspedes, 

como descrito no site do hostel: 
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 Disponível em: <http://contemporaneohostel.com.br/site/#/o-hostel>. Acesso em: 26 out. 2014. 
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Cada cômodo do Contemporâneo Hostel é uma experiência nova: materiais 
ganham novas funções, as cores integram paredes e móveis criando 
verdadeiras instalações artísticas. Aqui o hóspede é parte integrante de 
uma grande moldura: suítes e quartos coletivos recebem decoração criativa 
e inusitada para proporcionar mais que uma estadia, e sim uma experiência. 
Conforto, charme e excelência no atendimento são os compromissos desse 
albergue (CONTEMPORÂNEO, 2014). 
 
 
 

As paredes do segundo andar, chamadas de Galeria Wall, recebem os 

trabalhos de artistas que ainda não encontraram oportunidades em galerias maiores. 

Todas as obras depois de expostas, estão disponíveis para venda 

(CONTEMPORÂNEO, 2014). Na recepção há um catálogo com informações sobre o 

artista em questão e as obras expostas. No momento da visita acontecia a 

exposição “O que pode um corpo”, de Thaieny Dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Parte do acervo da exposição “O que pode um corpo” 
                 Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

 

Quanto à distribuição dos cargos no hostel, estão presentes um gerente, duas 

recepcionistas, sendo uma estagiária, uma camareira e uma diarista, que pode ser 

também folguista, e mais três funcionários que desempenham diversas funções, 

como trabalhar na manutenção, arrumar a mesa de café da manhã ou atuar no bar. 

Na parte externa ao Contemporâneo funciona o Container Bar, um container 

reformado que além de bar, pode servir de palco para shows em sua parte superior. 

No container é servido o café da manhã dos hóspedes. Em casos de chuva, o café é 

servido na cozinha do hostel.  
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Segundo a recepcionista que respondeu às perguntas da pesquisa, o público 

que freqüenta o Contemporâneo é bem abrangente, porém é possível perceber uma 

quantidade significativa de pessoas mais velhas, com mais de 40 anos, e também 

de famílias no hostel. Visitas de arquitetos também são comuns no hostel. A 

entrevistada informou também que não há a comercialização de produtos exclusivos 

do hostel, mas sim de chinelos Havaianas, carteiras, CDS e DVDS de artistas 

nacionais. 

 Conforme informado, em relação aos eventos realizados dentro do 

Contemporâneo, muitos aniversários são requisitados, além de shows menores. Os 

hóspedes têm acesso à área em que são realizados os eventos, não há restrições. 

Para fazer uma reserva de eventos, basta ligar ou mandar um e-mail para a 

recepção informando o dia e a quantidade de pessoas que irão participar do evento 

em questão. É permitido trazer alimentos e bebidas de fora, mas há preferência pelo 

consumo no Container Bar.  

Na parte externa do hostel, ao lado do Container Bar, encontra-se uma 

prateleira com diversos livros que podem ser trocados não só entre os hóspedes, 

mas entre os passantes da rua ou qualquer pessoa interessada.  

O Contemporâneo tem a localização privilegiada, pois está a poucos metros 

da estação de metrô de Botafogo, do shopping e da praia. A proposta de expor 

obras de arte aumenta a visibilidade do hostel, pois passam a frequentá-lo além dos 

hóspedes, pessoas interessadas somente em ver a exposição. O ambiente é bem 

aconchegante e se percebe a preocupação com elementos estéticos criando uma 

atmosfera harmoniosa e jovial. 

 

3.2.2 Leblon Spot Design 

 

O Leblon Spot Design é o primeiro design hostel do Brasil, projetado 

exclusivamente para este fim. Inaugurado em 2011, no bairro do Leblon, o hostel 

sempre figura em listas dos melhores hostels do país. Ele ganhou o Certificado de 

Excelência fornecido pelo TripAdvisor para o ano de 2014. 
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Como procedimento padrão de pesquisa, foi solicitado por e-mail52 uma visita 

ao estabelecimento, e após não obter resposta, foi feito contato por telefone com o 

Leblon Spot para agendar uma visita. No dia da visita não havia nenhum gerente ou 

responsável pelo hostel presente, porém a recepcionista e a supervisora de reservas 

auxiliaram na pesquisa.  

Percebe-se o diferencial da ambientação do estabelecimento logo na entrada 

do prédio. A combinação de cores neutras53 torna o ambiente refinado e elegante 

(GURGEL, 2005 apud SIQUEIRA, 2013). 

O prédio possui três andares, no primeiro está localizada a área de 

convivência, a cozinha compartilhada, banheiros feminino e masculino, o balcão de 

recepção, os computadores de uso coletivo e a varanda. No segundo andar estão a 

lavanderia, os quartos compartilhados e algumas suítes. No terceiro e último andar 

encontram-se os demais quartos compartilhados e suítes, banheiros feminino e 

masculino e um terraço que funciona como um espaço de convivência entre os 

hóspedes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 16: Área de convivência do Leblon Spot Design 
      Fonte: Leblon Spot (2014)

54
. 
 

 

O hostel possui dezoito unidades habitacionais, distribuídos em dormitórios de 

quatro, seis, dez e doze camas, além das suítes e um quarto anexo. O Leblon Spot 

não faz reservas para quartos mistos, só existe a possibilidade de ter ambos os 
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 Apêndice B.  
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 Derivam de tons da natureza, como areia, algodão e terra, e algumas tonalidade de marrom e bege 
(SIQUEIRA, 2013). 
54

 Disponível em:<http://www.leblonspot.com/galeria-de-fotos/>. Acesso em: 26 out. 2014. 
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gêneros em um mesmo quarto se o mesmo for vendido para um grupo fechado, por 

exemplo. As suítes podem ser da categoria junior, luxo ou master. Já o quarto anexo 

possui uma cama de casal com cozinha e banheiro compartilhado. 

Quanto à distribuição dos cargos no hostel, há no momento uma gerente 

geral, uma supervisora de recepção e outra para setor de reservas, além de seis 

recepcionistas e seis funcionários realizando tarefas de serviços gerais e uma chefe 

de camareira. Todos os funcionários são uniformizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17: Suíte Master do Leblon Spot Design 
Fonte: Leblon Spot (2014) 
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Quanto à faixa etária de usuários do hostel, foi dada a informação que a 

média de idade oscila entre 25 e 35 anos, com o público feminino predominante. Os 

brasileiros figuram entre a nacionalidade mais comum no hostel. No geral, as 

pessoas que procuram o Leblon Spot estão acostumadas a hospedar-se em hotéis, 

e por mais que o hostel tenha uma das melhores estruturas dentre os hostels 

visitados, há aqueles que reclamam dos serviços oferecidos, justamente por não 

perceberem que se trata de um albergue, e como tal, tem suas limitações. 

Não acontecem eventos no hostel, visto que há a preocupação com os 

hóspedes e vizinhos nos arredores do prédio. Também não há um bar dentro do 

estabelecimento. Como forma de entretenimento são vendidos diversos tours pela 

cidade, como o “Dia no Rio” com passeios pelos principais pontos turísticos da 

cidade ou o “Favela Tour Rocinha”, com visita guiada pela maior favela da América 

Latina. 
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72 
 

Dentre os quatro hostels selecionados para a realização da pesquisa, o 

Leblon Spot é o único que já teve associação com a Hostelling International (HI). 

Atualmente o hostel não é mais associado à HI. Um dos motivos seriam as 

exigências da HI quanto à manutenção e estrutura dos hostels, que não se 

aplicariam ao Leblon Spot. Outro motivo seria o público associado à HI, que em sua 

maioria são mochileiros e normalmente procuram as acomodações mais baratas, o 

que não é o caso do Leblon Spot, pois como mencionado, o público que freqüenta o 

hostel é majoritariamente da classe média à classe média alta, e estão dispostos a 

pagar um preço mais elevado para ter mais conforto em sua estada. 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 18: Quarto coletivo de seis camas do Leblon Spot Design 

            Fonte: Leblon Spot (2014) 
56

. 

 

Não foi possível tirar fotos do local, pois havia muitos hóspedes presentes, 

visto que estava no horário de café da manhã no momento da visita. Para manter a 

privacidade dos hóspedes, optou-se por não tirar fotos do interior do 

estabelecimento. 

Sem dúvida o Leblon Spot pode ser comparado a hotéis menores, pois preza 

pelo conforto e bem-estar dos hóspedes. As instalações são bem decoradas, 

priorizando os móveis de madeira, permitindo ao hóspede se sentir em “casa”. 
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3.2.3 Oztel 

  

O Oztel está localizado no bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro. Inaugurado em 2012, o projeto de reforma e ampliação da casa foi 

elaborado pela arquiteta Ana Slade, junto com o artista plástico Felipe Morozzini. Foi 

feita uma imersão por parte de toda a equipe de ambientação envolvida, e juntos 

desenvolveram a fachada e os interiores do Oztel. Cada uma das seis suítes é 

assinada por um designer diferente, como Carol Gay, Maurício Arruda e os coletivos 

Amor de Madre e MUDA, responsável também pelo mosaico colorido em azulejaria 

da fachada (CASA VOGUE, 2012). 

Eleito pelo Guia Quatro Rodas, em 2013, como o melhor albergue do Brasil, o 

Oztel faz jus ao título por apresentar qualidade, inovação e conforto para seus 

hóspedes (GUIA QUATRO RODAS, 2012) 57.  

A primeira tentativa de contato com o responsável pelo Oztel foi feita por e-

mail58, porém, sem sucesso. Foi feito então o contato pelo telefone disponível no site 

oficial do Oztel. Daí então foi possível falar diretamente com a gerente geral do 

estabelecimento e marcar uma entrevista. 

A ideia do hostel quando inaugurado, não era ser categorizado como design, 

pelo contrário, não havia a pretensão de tornar-se um design hostel, e sim a 

expectativa que ele fosse além do conceito de uma casa com bunk beds59 para os 

hóspedes. Essa denominação surgiu por meio de avaliações de especialistas e se 

tornou uma marca do Oztel.  

O hostel conta com três andares. No primeiro andar está localizada a 

recepção, um lounge de convivência com televisão e ao lado uma mesa para os 

hóspedes, a cozinha coletiva, um banheiro unissex e uma área externa que conta 

com o bar. No segundo andar estão todos os dormitórios e banheiros coletivos. O 

banheiro feminino está localizado ao lado do quarto para mulheres, e tem a 

decoração interior em tons de rosa fazendo alusão ao universo feminino.  
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Acesso em: 25 out. 2014.  
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 Beliches, característica principal dos albergues. 
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No terceiro e último andar estão os quartos duplos e cada quarto tem seu 

próprio banheiro privativo. As suítes podem ser do tipo standard, superior ou deluxe. 

A principal diferença entre os três tipos de suítes é o tamanho do quarto e a vista, 

sendo as deluxes com acesso a uma área externa. Sendo assim, o hostel conta no 

total com quarenta e oito leitos para hóspedes, distribuídas em três dormitórios 

mistos, um dormitório feminino e seis suítes com banheiro privativo. 

Uma das suítes, a Paquetá, possui a parede decorada com a vista de uma 

praia, além de árvores e tucanos. A suíte também possui gaiolas de passarinho que 

fazem as vezes de abajur. 

Não há acessibilidade para cadeirantes no estabelecimento, visto que todas 

as acomodações estão localizadas no primeiro e segundo andar, e o acesso para 

esses andares é feito apenas por escadas. Há um banheiro acessível localizado ao 

lado da recepção. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Área externa do Oztel 
             Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 

O perfil do público, segundo a gerente geral, é composto por adultos e 

profissionais liberais com média entre 24 e 39 anos de idade. Quando questionado 

se o mochileiro era um hóspede comum, a gerente geral se referiu à nova 

denominação já exposta nesse trabalho, dos flashpackers, alegando que esses se 

encaixariam melhor no perfil de hóspedes do Oztel.  

O bar está localizado no térreo, bem próximo à entrada, e pode ser utilizado 

tanto por hóspedes como por visitantes. Ele fica aberto de segunda a sábado das 

19h à meia noite. Também são realizados eventos no local, desde lançamentos de 

marcas a eventos corporativos. O hostel se compromete com o bem-estar do 
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hóspede, e caso tenha um evento e o hóspede queira participar, não há problemas. 

Em alguns casos quando há a privatização da área do bar para um evento fechado, 

o hostel paga as despesas de consumo do hóspede, pois ele não será impedido de 

consumir e nem de circular pelas dependências. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

            Figura 20: Bar do Oztel 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 

 
 

Percebe-se que a estrutura de eventos do Oztel é organizada, inclusive no dia 

da entrevista com a gerente geral, duas pessoas chegaram ao hostel para perguntar 

como funcionava a organização de eventos no local. Há uma busca constante por 

um ambiente diferenciado e inovador, que ao mesmo tempo ofereça qualidade nos 

serviços prestados. 

Quanto ao quadro de funcionários, há a gerente geral, que desempenha 

diversas funções como gestão de reservas, gestão de pessoal, gestão de bar, 

manutenção, etc. Segundo a gerente, o Oztel procura selecionar para integrar o seu 

quadro de funcionários pessoas capazes de se auto gerir. Ela frisa que em diversos 

momentos não há uma gerência específica a quem a pessoa posse se reportar, e 

nesse caso a tomada de decisão é uma habilidade que deve ser fundamental em 

quem trabalha no Oztel.  

Completam o quadro de funcionários um agente financeiro, um agente 

administrativo e de manutenção, três camareiras, duas pessoas operando no bar e 

mais três recepcionistas. As recepcionistas que estavam presente no momento da 

visita vestiam uma blusa padrão com a logomarca do Oztel. 

Sobre a comercialização dos produtos exclusivos do hostel, a exemplo das 

latas com a logomarca do Oztel, foi dito que existe o projeto para vendas de objetos 
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exclusivos, mas por conta da logística a ser elaborada, o projeto ainda não foi 

implementado.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 21: Lata personalizada com a logomarca do Oztel. 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 
 

 

O que menos chamou a atenção no Oztel foi a sua entarda, um muro com um 

portão de ferro. Dificilmente poderia ser percebido como um hostel que possui uma 

fachada de azulejos e um ambiente com vista para o Cristo Redentor ao fundo. 

 

3.2.4 ZBra Hostel 

 

 Assim como em todos os hostels selecionados, foi enviado o mesmo e-mail 

solicitando uma entrevista com o dono ou responsável presente do ZBra para tirar 

algumas dúvidas sobre o funcionamento do local. 

 No dia da visita não foi possível falar com nenhum responsável pelo 

estabelecimento, pois eles não se encontravam no local.  Desta forma, foi autorizado 

pela recepcionista presente conhecer as dependências e tirar algumas fotos do 

hostel.   

Inaugurado em 2010, O ZBra está localizado no bairro do Leblon, zona sul da 

cidade, a poucos metros da praia. A fachada do albergue chama a atenção de quem 

passa na calçada, pois ao contrário do Oztel, onde uma porta de ferro esconde a 
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beleza do interior albergue, o Zbra tem sua sala de convivência com cortinas abertas 

com vista para a rua e bancos para os hóspedes sentarem em frente à calçada. 

A sala de convivência do hostel é decorada com diversos objetos pensados 

cuidadosamente para tornar o espaço único, com peças exclusivas como abajures, 

poltronas e espelhos, tudo bem colorido, além de um ferro para a prática de pole 

dance. O estilo da sala mistura elementos de estilos retrô e modernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Sala de convivência do ZBra. 
Fonte: ZBra Hostel (2014) 

60
. 

 

Há a comercialização de produtos exclusivos do hostel, como canecas, bolsas 

e blusas. Todos os hóspedes também ganham um bottom exclusivo de brinde do 

ZBra. 

O prédio tem quatro andares, sendo o primeiro dedicado à convivência dos 

hóspedes, com um lounge com televisão, bar, banheiros e a recepção. No demais 

andares estão distribuídos os dormitórios coletivos e as suítes. Em cada lance de 

escada há uma decoração diferente. O espelho entre o primeiro e o segundo andar 

é um dos pontos altos da decoração. 
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Figura 23: Espelho do ZBra. 
Fonte: Material coletado in loco. Acervo próprio. 
 

 

O hostel dispõe de onze unidades habitacionais, divididas entre dormitórios 

de oito e nove camas que podem ser beliches ou treliches, quartos duplos e suítes. 

As suítes podem ser da categoria deluxe ou standard. As camas dos dormitórios são 

conhecidas por terem formato de cápsula, dando um ar futurista ao quarto. No 

momento da visita todos os quartos estavam ocupados por hóspedes, logo não foi 

possível tirar fotos do interior dos quartos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 24: Cama treliche em formato de cápsula do ZBra.  

           Fonte: ZBra Hostel (2014) 
61
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O ZBra, assim como o Contemporâneo Hostel tem a preocupação em 

transmitir a arte no estabelecimento, e para isso hospeda mensalmente uma 

exposição de arte nas paredes e corredores do espaço. Por não obter respostas 

quanto ao questionário elaborado, a questão do público freqüente no hostel e os 

eventos realizados não foram possíveis de serem avaliados. 

 

3.2.5 Comparação entre os hostels visitados no Rio de Janeiro 

 

 Seguindo o mesmo padrão dos hostels visitados na Europa, foi elaborado um 

quadro comparativo semelhante à Figura 11 referente à comparação dos hostels no 

Rio de Janeiro visitados para demonstrar uma síntese das informações pesquisadas. 

No quadro comparativo, mantiveram-se os mesmos serviços, acrescentando-se 

alguns itens relevantes por apresentar particularidade em estabelecimentos da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 Adicionaram-se os seguintes itens: ar condicionado nos quartos, por se tratar 

de uma cidade com clima tropical; arquiteto responsável, para nomear os 

responsáveis pelas obras dos objetos de estudo; exposições de artes, visto que 

estas estiveram presentes em dois dos hostels visitados, e a realização de eventos 

no local, prática que está se tornando cada vez mais comum no mercado de 

albergues. 

 A seguir segue o quadro comparativo dos design hostels visitados no Rio de 

Janeiro em outubro de 2014: 
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           Figura 25: Comparação dos design hostels visitados no Rio de Janeiro 
           Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 Dentre os design hostels visitados, notou-se que em termos de ambientação, 

o Oztel e o ZBra tem sua decoração em tons fortes, coloridos, possivelmente 

atraindo o público mais jovem, mais caracterizado como flashpacker. Já no 

Contemporâneo e no Leblon Spot, prevalecem os tons neutros na decoração, 

criando uma atmosfera mais familiar.  

 Nenhum dos hostels visitados possui elevador, logo, a acessibilidade para 

cadeirantes se torna mais restrita. Somente no Contemporâneo a suíte adaptada se 

encontra no primeiro andar do prédio, dispensando o uso de elevadores ou escada. 

Nos demais hostels, os quartos estão localizados a partir do segundo andar, sendo o 

acesso somente por escadas, inviabilizando o uso para cadeirantes que queiram 

viajar sozinhos, por exemplo. 

 Conforme observado, os considerados design hostels apresentaram 

características de albergues tradicionais, como quartos compartilhados com beliches 

e espaços de convivência. Somente o ZBra não possui cozinha coletiva. 
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 Os nomes dos arquitetos responsáveis pelo projeto do Leblon Spot e ZBra 

não foram encontrados. Durante as entrevistas os funcionários presentes não 

souberam responder, e em buscas pelo meio on-line também não foi possível ter 

uma informação concreta e confiável sobre os arquitetos. 

De acordo com os hostels analisados, Gabriela Otto, especialista em Turismo 

de Luxo no país, em seu blog (OTTO, 2013) 62 enaltece a autenticidade que os 

hostels tradicionais podem oferecer, e enumera características que os design 

hostels devem ter para se destacar no mercado: presença digital, design inovador, 

ações de sustentabilidade e experiência única. Quanto à última, ela refere-se à 

presença de bares, eventos e festas promovidas nos hostels, tornando-se um 

diferencial e uma atração à parte.  

No quesito experiência única, quase todos os hostels, com exceção do Leblon 

Spot, promovem eventos, seja lançamento de marcas, pocket shows ou eventos 

corporativos, os design hostels encontram uma fonte extra de alavancar a sua 

receita não dependendo exclusivamente da receita gerada pela hospedagem. 

 Em relação aos preços praticados nos design hostels, foi feita uma simulação 

de reservas nos sites dos quatro hostels visitados no Rio de Janeiro no período de 

24 a 25 de Novembro de 2014 (pernoite de segunda-feira para terça-feira) para uma 

pessoa. A data foi selecionada após diversas tentativas em encontrar uma data em 

que todas as acomodações estivessem disponíveis, e que também não fosse data 

comemorativa. 

Os quartos foram selecionados de maneira a serem em comum em todos os 

hostels.  O dormitório com seis camas era comum em três hostels, com exceção do 

ZBra, que possui dormitório com cinco camas, e não seis. As suítes escolhidas 

foram as mais caras dentre hostels selecionados. No Contemporâneo a suíte 

escolhida foi a Deluxe, no Leblon Spot a Master, no Oztel a Deluxe e no ZBra a 

também chamada Deluxe. 
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 Disponível em:< http://gabrielaotto.blogspot.com.br/2013/07/o-crescimento-dos-hostels.html>. 
Acesso em: 8 set. 2014. 

http://gabrielaotto.blogspot.com.br/2013/07/o-crescimento-dos-hostels.html
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Figura 26: Comparativo de preços nos design hostels no Rio de Janeiro 

            Fonte: Elaboração própria. 

 

Para estabelecer um parâmetro de comparação de preços, foram 

selecionados alguns hostels tradicionais nos bairros em que estão localizados os 

quatro design hostels da pesquisa. A ferramenta utilizada foi o site Hostelworld, 

referência quanto à reserva de hostels.  

Em Botafogo, bairro em que estão o Contemporâneo e Oztel, em uma busca 

pelo mesmo período (24 a 25 de Novembro de 2014), foram encontrados os 

seguintes hostels e seus respectivos preços por pessoa: LimeTime Hostel, com  

dormitório com seis camas a R$ 40,00  e a suíte a R$ 69,00; Tupiniquim Hostel, com 

dormitório com seis camas a R$ 40,00 e a suíte a R$ 75,00 e por fim o El Misiti 

Botafogo como dormitório com seis camas a R$ 26,68 e a suíte a R$ 102,49.   

Pela breve comparação é possível perceber que nos dormitórios, os preços 

mantêm a média, apesar dos design hostels serem mais caros. Em Botafogo, a 

diferença mais significativa está no valor das suítes, que pode chegar até o 

quádruplo do valor quando comparado a suíte do LimeTime Hostel com a do 

Contemporâneo Hostel. 

Para o bairro do Leblon, no site Hostelworld para o período mencionado só foi 

encontrado o Lemon Spirit Hostel, com dormitórios com seis camas a R$ 51,00. O 

hostel não disponibiliza suítes. 

 

3.3 REFLEXÕES ACERCA DO CONCEITO DE DESIGN HOSTEL A PARTIR 
DOS ESTABELECIMENTOS VISITADOS 

 

Ao mesmo tempo em que oferecem os serviços de um hostel tradicional como 

quartos compartilhados, espaços de convivência e banheiros coletivos a preços 

acessíveis, os hostels design possuem a preocupação com o ambiente externo, a 

aparência e a decoração em seus mínimos detalhes. 
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Siqueira (2013) em seu estudo sobre design hostels define o segmento como 

aquele que atende a padrões estéticos, além de oferecer serviços de um albergue 

tradicional. 

 

[...] design hostel é um empreendimento que busca aliar conforto, 
sofisticação, privacidade e a interatividade, com os preços baixos propostos 
em albergues convencionais, utilizando do design de seus ambientes e de 
objetos que representem a cultura local (SIQUEIRA, 2013, p.26). 

 

 Conforme analisado anteriormente, o preço não é tão baixo como 

mencionado por Siqueira (2013), principalmente no valor das suítes (ver Figura 29). 

    Para Douglas Sawaki, autor do blog de viagens Turismo Backpacker, em 

geral os design hostels além de atenderem as necessidades básicas de um hostel, 

agregam a decoração mais elaborada e os estilos do ambiente, que podem ser 

tematizados ou não. A idéia é oferecer o ambiente informal dos hostels agregado a 

experiência de se hospedar em um estabelecimento com design e estilo marcantes 

(SAWAKI, 2013). 

 Com uma visão mais ampla, Cristina Bragana63, em entrevista para a revista 

online Panorama Turismo, explica que nos design hostels é possível encontrar a 

valorização do design com cores, arte, cultura e projetos de decoração bem 

elaborados.  

Alguns desses hostels são procurados não só pela estrutura de 
acomodação, mas também para servir de espaços para exposições de arte 
e fotografia, festas e outras finalidades. Em destaque, esses albergues 
(como também conhecidos no Brasil) são charmosos, atraentes e contam 
com um cuidado redobrado com a estrutura, serviços e atendimento 
(PANORAMA DO TURISMO, 2014 [s.p.]) 

64
. 

 

 
 A descrição de Bragana (2014) pode ser aplicada ao Contemporâneo, ao 

ZBra e ao Oztel pois eles constantemente realizam eventos em suas dependências. 

O Contemporâneo e o ZBra também recebem exposições de arte e fotografia. Todos 

os quatro design hostels no Rio de Janeiro possuem cuidado redobrado em sua 

estrutura, serviços, e atendimento. 
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 Gerente de marketing para o mercado em língua portuguesa do grupo WRI (Web Reservations 
International, que engloba Hostelworld e HostelBookers). 
64

 Disponível em: <http://panoramadoturismo.com.br/design-e-conforto-em-hospedagem-confira-os-
principais-design-hostels-do-brasil/#21912793426588817>. Acesso em 10 set 2014. 

http://panoramadoturismo.com.br/design-e-conforto-em-hospedagem-confira-os-principais-design-hostels-do-brasil/#21912793426588817
http://panoramadoturismo.com.br/design-e-conforto-em-hospedagem-confira-os-principais-design-hostels-do-brasil/#21912793426588817
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 Diante dos oito design hostels analisados, percebe-se em todos a 

preocupação na ambientação dos espaços, seja tematizado como o Circus, 

decorados com tons neutros como o U Hostel, o Downtown Design, o 

Contemporâneo e o Leblon Spot, ou com tons mais vivos como o Tattva, Oztel e 

ZBra. 

 A cultura local pode ser percebida em alguns dos hostels visitados, a exemplo 

do Leblon Spot, com inscrições da cidade do Rio de Janeiro nas paredes dos 

dormitórios, e o Oztel, com as latas personalizadas com marcas ícone da cidade, 

como o biscoito Globo e o talco Granado. No Oztel cada dormitório possui o nome 

de um bairro da zona sul da cidade, como Copacabana, Ipanema e Leblon. No 

Contemporâneo até a comercialização de DVDs e CDs com músicas brasileiras. O 

ZBra é o menos caracterizado com elementos da cultura local.  

 Nos hostels europeus, pouco se viu na ambientação referente a cultura local. 

Somente no U Hostel é servido no café da manhã a tumaca, um molho de tomate, 

azeite e sal típico da Espanha. Nos demais hostels, somente a fachada original dos 

prédios foi mantida. No Tattva Design em Portugal, a fachada do prédio tem a 

peculiaridade de ser preservada com os tradicionais azulejos azuis, bem comuns 

nas construções da cidade de Porto. 

 Todos os design hostels europeus visitados possuem parceiras com 

empresas que realizam passeios gratuitos acompanhados por um guia todos os dias 

da semana. Essa é uma maneira do visitante se familiarizar com a cidade e também 

manter a integração com os hóspedes. Nos hostels brasileiros todos os passeios 

oferecidos são pagos. 

Devido a escassa bibliografia sobre o tema, os empreendedores dos demais 

design hostels do Brasil procuram caracterizar seu produto de acordo com a 

proposta dos seus espaços, como o F Design, em Salvador, na Bahia. O hostel é o 

mais novo associado à HI, e com a saída do Leblon Spot, é o único design hostel 

associado (FDESIGN, 2014).  

 

Aproximar pessoas, compartilhar culturas e experimentar realidades. Estes 
são os ideais que guiam o F Design Hostel. O F Design atribui um novo 
padrão de exclusividade às hospedagens compartilhadas, representando o 
novo estilo de vida do viajante moderno. Criativo, sofisticado, adaptável e 
contemporâneo. Com os pés fincados na Bahia e os galhos respirando o ar 
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de diferentes partes do planeta, o F Design abre as suas portas para os 
Cidadãos do Mundo (FDESIGN, 2014) 

65
. 

  

Na descrição exposta, é mencionado o novo estilo de vida do viajante 

moderno, que pode ser aplicado ao flashpacker, o viajante que quer se hospedar em 

lugares com ambientes diferenciados, que ao mesmo tempo não percam a essência 

de ser um albergue da juventude. 

A preocupação com assinaturas de arquitetos brasileiros e a criação de 

marcas próprias são diferenciais que tornam o produto design hostel brasileiro 

competitivo e autêntico, garantindo uma experiência para o hóspede que vai além do 

conforto e comodidade, tornando-se uma experiência única. 
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 Disponível em: <http://fdesignsalvador.com.br/>. Acesso em: 28 out. 2014 

http://fdesignsalvador.com.br/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a realizar uma análise dos design hostels na cidade 

do Rio de Janeiro, a fim de conhecer melhor a dinâmica de funcionamento e 

estrutura desses hostels. Para isso, foi necessária a realização de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema e de uma pesquisa de campo nos estabelecimentos 

selecionados, com o objetivo de obter informações mais específicas. 

Os albergues da juventude ou hostels ainda não são categorizados 

oficialmente pelo Ministério do Turismo no sistema SBClaas, sendo difícil 

estabelecer um padrão único de regras de funcionamento e qualidade. Como 

consequência, o segmento design hostels também não tem uma definição oficial. A 

desvantagem em não ter a classificação oficial é que qualquer hostel pode ser 

intitulado design, sem necessariamente ter características exclusivas que um design 

hostel pode oferecer. 

Para o Abreu (2013) o mercado de design hostels só tende a aumentar, 

primeiro impulsionado pelos grandes eventos que o país receberá nos próximos 

anos e segundo pela readequação do público, antes jovens que se hospedavam em 

albergues motivados pelo baixo custo e hoje jovens que além de pagar pouco pela 

hospedagem exigem certo padrão de qualidade.  

Existe uma demanda exigente e carente de bons serviços que sejam 

atrelados a um ambiente descontraído, multicultural e original. Essa demanda pode 

ser classificada como os novos turistas flashpackers. Como observado nos hostels 

visitados, há a crescente adesão de famílias e usuários mais velhos, entre 30 e 40 

anos, nos design hostels. Normalmente, as pessoas mais velhas preferem se 

hospedar nas suítes, onde encontram mais privacidade. Esse ambiente é o que mais 

se assemelha a uma suíte de um hotel, por exemplo. Quanto às famílias, nos design 

hostels europeus já existe a denominação de quarto para família, no Rio de Janeiro, 

ainda não foi utilizada tal denominação. Nos design hostels do Rio de Janeiro, as 

famílias normalmente se hospedam em suítes ou reservam um dormitório inteiro 

para ter mais privacidade. 

Apesar da dificuldade em marcar entrevistas devido a disponibilidade dos 

gestores dos empreendimentos, os funcionários presentes não hesitaram em 
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colaborar na pesquisa, embora muitos questionamentos eles não soubessem 

responder. A atenção recebida foi um ponto positivo na realização da pesquisa de 

campo.  

A partir da pesquisa de campo, foi possível estabelecer uma visão geral da 

proposta que os design hostels no Rio de Janeiro desejam transmitir para o seu 

público. A decoração diferenciada e exclusiva foi o ponto central das visitas. Seja 

com pole dance e camas em formato de cápsulas no ZBra, móveis rústicos e louças 

arrematas no leilão do Hotel Glória 66 no Leblon Spot, cadeiras assinadas por um 

designer no Contemporâneo Hostel ou os latões personalizados que podem servir 

de banco ou mesa no Oztel, cada um tem uma proposta única e um público 

diferenciado, motivado pelo preço, pela localização ou pelo ambiente.  

A questão da acessibilidade nos design hostels é um item relevante a ser 

estudado, pois dos quatro hostels visitados, somente um possui um quarto adaptado 

para cadeirantes. O design além de um atrativo estético, deve ser utilizado também 

como meio de inclusão para os hóspedes com mobilidade reduzida. 

Um design hostel pode ter diversas funções, como abrigar exposições de arte 

e realizar eventos. Essa característica pode ser aproveitada em bairros carentes de 

hostels, tornando-se um atrativo à parte. Por ter denominação em língua inglesa, o 

design hostel também tem apelo internacional. O meio de hospedagem constitui 

apenas um dos serviços turísticos que a cidade pode oferecer, logo, um hostel 

localizado em um local estratégico e com estrutura diferenciada, tende a maximizar 

seu potencial de vendas. 

 Do total de 72 albergues existentes na cidade do Rio de Janeiro, é preciso se 

diferenciar um dos outros. Os empreendedores, ao ter em mente o seu projeto de 

design hostel, devem perceber que além de cumprir a função específica de um meio 

de hospedagem ao oferecer leitos para os viajantes, os estabelecimentos devem ser 

atrativos pela beleza e estilo que crie identificação por parte dos hóspedes, mas sem 

perder a qualidade dos serviços prestados como foco do meio de hospedagem. 
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 Quando o Hotel Glória no Rio de Janeiro foi fechado para reformas, diversos itens do acervo do 
Hotel foram arrematados em leilão, dentre eles, a louça (BARBOSA, 2010).  
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A definição de albergues da juventude por Giaretta (2013) é passível de 

reflexões, já que o conceito engloba a questão do mínimo de qualidade oferecido a 

preços baixos. A realidade demonstrada atualmente nos design hostels se opõe a 

este conceito, com estabelecimentos que além de oferecem um padrão acima da 

realidade dos hostels tradicionais, também são mais caros. 

O conceito de design hostels ainda é pouco estudado no meio acadêmico, 

sendo necessárias novas pesquisas a fim de aprofundar a questão da arquitetura e 

design de interiores. Sugerem-se ainda estudos de caráter quantitativo e qualitativo 

com enfoque específico no segmento de design hostels no Rio de Janeiro com o 

objetivo de analisar a demanda e potencialidades do setor.  
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APÊNDICE A 

 

Texto enviado por e-mail para os design hostels pesquisados na Europa 

 

Good mornnig, 

 

My name is Beatriz Gomes and I’m a student from University Federal Fluminense 

(UFF) in Brazil. I’m doing a research for my Bachelor Thesis about Design Hostels in 

the world. I will be visiting Berlin on the last week of this year, and if it’s possible, I 

would like to visit your establishment, and talk with the staff members, just to get the 

impressions of what a real hostel entitled Design is. The purpose is to compare the 

Design Hostels in Europe to Brazil, that is still a market increasing, and this research 

about this theme will help to  analyze the trends for the next years and the public who 

attend this specific category of hostel.   

  

This research is for academic purposes and the identity of all respondents will be 

preserved. 

  

  

Thanks in advance and I wait your response, 

Beatriz Gomes 
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APÊNDICE B 

 

Texto enviado por e-mail para os hostels visitados no Rio de Janeiro 

 

Prezados, 

Boa noite,  

Meu nome é Beatriz Gomes, sou estudante de graduação em Turismo na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e no momento estou desenvolvendo o meu 

trabalho de Conclusão de Curso sobre Design Hostels no Rio de Janeiro. 

Durante a minha pesquisa encontrei em diversas fontes sobre o tema (revistas de 

turismo, blogs especializados em viagens e hospedagem, etc) que o Oztel (nome do 

hostel em questão) é considerado um design hostel na cidade e tenho muito 

interesse em fazer uma visita para conhecer melhor o local. Será breve, apenas 

preciso tirar algumas dúvidas pertinentes à minha pesquisa. 

Para enriquecer ainda mais a minha pesquisa, gostaria de fazer uma pequena 

entrevista com o dono/responsável pelo estabelecimento para conversarmos sobre 

como se desenvolveu a ideia de abrir um hostel com conceito design, quais eram as 

expectativas, dentre outras questões. 

 O objetivo da pesquisa é traçar o perfil dos design hostels na cidade e assim 

estabelecer as tendências para os próximos anos nesta categoria específica de 

hostel. 

Se preferirem, posso levar um documento oficial emitido pela faculdade para validar 

a minha situação de pesquisadora e apresentá-lo para vocês, sem problemas. 

 Esta pesquisa será realizada para fins acadêmicos e a identidade de todos os 

correspondentes será preservada. 

 Aguardo comentários sobre disponibilidade para a visita e entrevista. 

 

Desde já agradeço a atenção, 

 Beatriz Gomes 
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APÊNDICE C 

 

Roteiro da entrevista realizada nos hostels visitados no Rio de Janeiro 

 

1) Como surgiu a ideia de abrir um design hostel? Você já conhecia algum hostel 

parecido com o mesmo conceito? Houve um estudo de mercado?  

2) Já possuía experiência em design hostels anteriormente? Você considera o 

Contemporâneo/ Leblon Spot/ Oztel/ ZBra um design hostel? Caso positivo, 

concorda com essa "categoria"? 

3) Como é a distribuição dos cargos no hostel? Quanto às funções e perfil dos 

funcionários, há algum pré-requisito na contratação (língua estrangeira, ter 

experiência no exterior, ter experiência na área de reservas)? 

4) Quantos quartos o hostel possui? 

5) Quanto a ambientação do espaço, como foi o processo da escolha do arquiteto 

responsável pelo projeto? Qual foi a inspiração para a ambientação dos interiores?  

6) Existe um perfil de público do hostel? Há uma estratégia de marketing voltada 

para um público específico? 

7) Vocês trabalham em parcerias com outras empresas? Quais os ramos? 

8) Vocês possuem associação com a HI? Caso positivo, qual o benefício para o 

hostel e para os hóspedes? Caso negativo, existe o interesse em associar-se ou é 

indiferente? 

9) Há comercialização de produtos exclusivos do hostel? 

10) Como são realizados os eventos dentro do hostel? Os hóspedes tem acesso? 

 


