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RESUMO 

 

Este trabalho tem como propósito analisar o segmento do hostel design na 

cidade do Rio de Janeiro, objetivando entender a sua situação atual no município e a 

sua evolução nos últimos anos. Em decorrência dos megaeventos, o Rio de Janeiro 

está prestes a receber uma grande demanda de turistas nos próximos anos e a 

hotelaria alternativa pode ser uma opção para os visitantes que desejam se 

hospedar na cidade durante esse período, e também para os futuros 

empreendedores, que querem investir em um negócio turístico. Com o passar do 

tempo e as mudanças de comportamento dos turistas, os hostels foram melhorando 

a sua infraestrutura e qualificando a sua prestação de serviço. Em razão disso, o 

mercado começou a ficar mais competitivo e alguns albergues, na tentativa de se 

diferenciarem, resolveram criar novas estratégias para atrair um público mais 

específico para o seu estabelecimento, surgindo assim, um novo segmento, 

denominado de hostel design. Embora não exista uma classificação oficial sobre o 

tema abordado, há um pensamento comum entre esses hostels, que é oferecer um 

serviço diferenciado a um menor custo benefício. Para este trabalho, foram 

realizadas pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas com gestores de 

três hostels da cidade, que ajudaram a desenvolver uma análise sobre o avanço do 

setor. Como resultado, concluiu-se que o hostel design vem atraindo hóspedes pela 

sua qualidade no atendimento e preço mais baixo, e percebendo a consolidação do 

segmento na indústria hoteleira carioca, muitos investidores estão apostando nesse 

tipo de empreendimento. 

 

Palavras-chave: Hotelaria. Segmentação hoteleira. Hostel design. Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to analyze the hostel design segment in Rio de 

Janeiro in order to understand its present situation and how it has been increasing in 

the last few years. Due to the fact that Rio de Janeiro is about to host big events and 

therefore many visitors are expected in the next years, the alternative accomodation 

is an option for the visitors during these events and also for future investors in 

tourism business. Beeing aware of the new profile of the hostel lodgers, the hostels 

have been improving in terms of infrastructures and service quality. For this reason, 

the market is becoming more and more competitive and some hostels, having in 

mind to show differentials, implemented new strategies to atract a more specific 

public for this market share, creating a new segment, known as hostel design.Tough 

there isn´t an offical classification on this issue, there is a common thought within the 

hostels community to offer a service with differentials at low cost. For this purpose, it 

has been made some bibliographic research and interviews based on guiding issues, 

which helped to develop an analysis on the increase of this segment. As a result, it 

has been reached the conclusion that the hostel design has been achieving the goal 

of attracting more lodgers for its service quality and lower costs, which is drawing the 

attention of Rio de Janeiro hotel industry, as well as attracting more investors in this 

kind of investment.  

Key-Words: Hotel business, Hotel segmentation. Hostel design. Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Desde sua origem, os empreendimentos hostels, ou também chamados de 

albergues da juventude, eram voltados a viajantes jovens em busca do menor preço 

e uma acomodação que oferecesse um mínimo de conforto. Por ser um 

estabelecimento simples que disponibiliza quartos coletivos, esse segmento da 

hotelaria sempre foi mais popular entre turistas que procuram um espaço 

descontraído e uma maior integração entre os hóspedes. A expansão do número de 

albergues ao longo do tempo se deve ao crescimento do turismo, que foi 

impulsionado graças a revolução tecnológica e ao aprimoramento no ramo de 

transportes, proporcionando a jovens de todo o mundo a viajarem mais. 

Apesar dos grandes avanços e do desenvolvimento expressivo que esse tipo 

de hospedagem teve, o poder público e a iniciativa privada ainda não dão a devida 

importância a esse segmento de hotelaria. A falta de políticas públicas direcionadas 

aos albergues e a pouca divulgação de dados referentes a esse tipo de alojamento, 

refletem o descaso e o desinteresse dos órgãos públicos com relação a esses 

estabelecimentos. Soma-se a isso, a quase inexistente bibliografia sobre o tema e 

aos poucos artigos científicos e trabalhos acadêmicos voltados a esse assunto.  

Por se tratar de um tipo de acomodação relativamente novo, ainda é muito 

precário o nível de informação sobre esses empreendimentos e existem poucos 

estudos sobre eles, tanto no Brasil quanto no mundo. Parte do conhecimento que se 

tem sobre os hostels são oriundos da Hosteling International (HI), a principal rede de 

albergues da juventude, cujo os dados são adquiridos por meio dos associados a 

entidade.  

Por ser um meio de hospedagem de pequeno porte, alternativo e sem 

regulamentação específica para ser implementado, muitos não possuem cadastro na 

HI, e funcionam de forma independente. Em razão disso, não é possível avaliar de 

forma precisa e totalmente satisfatória esses alojamentos, já que só no Rio de 

Janeiro, existem oito associados à instituição e mais de 250 1  espalhados pelo 

município.  

                                                             
1
Dado adquirirdo em palestra com Marcos Rosauro no Salão Estadual de Turismo 2013 
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A dificuldade de se ter dados e informações sobre os hostels impossibilita 

uma maior compreensão do ramo, tanto por parte dos empreendedores, que deixam 

de investir no setor por falta de conhecimento sobre o negócio, quanto por parte de 

muitos turistas, que ainda tem preconceito com relação a esse tipo de hospedagem. 

Ainda que muitos tenham uma ideia distorcida desse segmento, o que se tem 

percebido é uma grande transformação no que se refere ao público que se hospeda 

nesse tipo de estabelecimento.  

Atualmente, os hostels são frequentados por famílias, casais e até pessoas 

mais velhas, que preferem não gastar muito com a acomodação, mas se dedicam 

em conhecer melhor a cultura do lugar que estão visitando e aproveitam para fazer 

diferentes passeios, experimentar restaurantes tradicionais e ficar mais tempo na 

localidade. Em consequência disso, como o alberguista tem uma estadia mais longa 

e ainda consome produtos típicos da região, ele acaba contribuindo mais para a 

economia do municipio, e ajuda a fomentar o turismo daquela comunidade. 

Para poderem se adequar as novas caracteristicas dos hóspedes, os 

albergues foram evoluindo e sendo estimulados a mudarem suas estruturas e 

serviços, abandonando o atendimento simples e pouco confortável, e começando a 

investir em serviços de boa qualidade e em inovação. Em razão dessa mudança, o 

nível de concorrência entre os albergues começou a crescer, e para tentarem se 

diferenciar, alguns passaram a criar novos espaços e novos conceitos, tornarando-

se em acomodações bem estruturadas e com um bom desempenho na prestação de 

serviço. 

Essa nova conjuntura dos hostels, deu início a uma nova categoria de 

albergues, denominada de hostel design, onde o hóspede recebe tratamento de 

hotel de primeira linha, em aposentos criativos e modernos. Esse novo tipo de 

hotelaria está atraindo pessoas de diferentes interesses e idades, que desejam 

usufruir de um ambiente descontraído e contemporâneo, por um preço mais barato. 

Embora o hostel design ainda não tenha uma classificação oficial, existe um 

consenso entre os albergues que se definem como tal, de que esse tipo de hotelaria 

se caracteriza pelo alto padrão de prestação de serviço, analisando os hostels 

comuns, e pelo valor da diária mais baixa, comparando com os hotéis 

convencionais. 
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O problema de pesquisa que fez despertar o interesse a respeito do tema, foi 

a percepção da autora de que o turismo na cidade do Rio de Janeiro vem se 

desenvolvendo de forma significativa, e nos próximos anos, em decorrência dos 

megaeventos, terá um crescimento ainda mais expressivo. Em razão disso, é 

preciso ter um aumento na oferta hoteleira, porém, sem deixar de priorizar o 

atendimento de qualidade.  

Observando a indústria hoteleira, mais especificamante o setor de hostel, e 

analisando os diferentes tipos de segmentação, formulou-se a seguinte hipótese de 

trabalho: o hostel design, que é um meio de hospedagem que está em expansão, é 

uma viável alternativa de negócio, que pode ajudar a suprir parte do número de UHs 

necessário para acomodar a demanda latente da cidade do Rio de Janeiro? 

Com o propósito de estruturar o trabalho de forma mais eficaz, criou-se 

alguns objetivos. O objetivo geral do estudo, foi identificar a situação dos hostels 

design, avaliando o potencial deste segmento na cidade do Rio de Janeiro. Já os 

objetivos específicos foram divididos em analisar a evolução da história da hotelaria, 

analisar os segmentos que deram origem ao hostel design e as características 

desse setor, e por fim avaliar o desenvolvimento desse meio de hospedagem no Rio 

de Janeiro.  

Na tentativa de revelar a importância desse segmento para o futuro da 

hotelaria, fez-se um estudo contornando a história dos meios de hospedagem, até 

chegar na hotelaria contemporânea, abrangendo desde os hotéis mais tradicionais à 

hospedagem alternativa, cujo setor o objeto de estudo faz parte. 

No primeiro capítulo, é relatada a transformação que os meios de 

hospedagem sofreram ao longo do tempo, desde o surgimento da primeira 

acomodação até o cenário atual. 

No segundo capítulo, são vistos os segmentos de albergue e de design de 

luxo. O primeiro, que é uma hotelaria básica, simples e barata, e o segundo que é 

voltado para um atendimento de alto nível, exclusivo e de preço mais elevado. O 

propósito desse capítulo, é mostrar como dois tipos opostos de hospedagem foram 

se unindo, e chegaram a um novo conceito de hotelaria, denominado de hostel 

design. 

No terceiro capítulo, são apresentados os resultados e a análise da pesquisa 

realizada com os hostels design da cidade do Rio de Janeiro. Após entrevista com 
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os albergues, verifica-se que o segmento dos hostels design está evoluindo a cada 

ano. 
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1 HISTÓRIA DA HOTELARIA 

 

 

Por ser uma indústria criativa, que precisa estar sempre se reinventando, os 

meios de hospedagem foram se transformando ao longo dos anos e criando novas 

segmentações. De acordo com a divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow, 

psicólogo americano conhecido pela pirâmide de Maslow, o ser humano precisa 

satisfazer as necessidades fisiológicas, as de segurança, as sociais e as de estima 

para atingir a auto-realização. Segundo o psicólogo (apud CASTELLI, 2005) ao 

longo da história, essas necessidades não mudaram, o que mudou foi o desejo e a 

forma de como saciá-las. Um cliente, ao se hospedar em um hotel, além de querer 

suprir sua aspiração natural, buscando abrigo, alimento e repouso, ele também 

deseja satisfazer outras necessidades, como segurança, convívio social ou status. O 

desejo de um abrigo temporário sempre existiu, o que foi mudando foram os tipos de 

hospedagem oferecidos para os viajantes. 

A hotelaria foi se transformando com o passar do tempo, de casas de família 

simples e rústicas, passarama ser grandes empreendimentos com acomodações 

que oferecem conforto e requinte. Cada época é marcada por um tipo de 

hospitalidade, enquanto no início da história da humanidade era visto como uma 

obrigação de todos na sociedade, séculos mais tarde passou a ser uma prestação 

de serviço realizada por empresas hoteleiras.  

 

 

1.1 EVOLUÇÃO DA HOTELARIA MUNDIAL 

 

 

Na visão de Castelli (2005), o ato de acolher e hospedar de cada época está 

relacionado com a cultura local. Os primeiros a criarem alojamentos destinados a 

hospedar viajantes, foram os povos do Oriente Médio, que percebendo a 

necessidade de abrigar os comerciantes que percorriam longas distâncias, 

passaram a oferecer instalações para esses viajantes. 

Para Chon e Sparrowe (2003, p. 3):  
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Os historiadores conjeturam que as primeiras estruturas destinadas ao 
pernoite de pessoas foram erguidas no Oriente Médio, ao longo das rotas 
de comércio e das caravanas, há cerca de 4000 anos. Essas estruturas, 
denominadas caravanserai, situavam-se em intervalos de 12 Km de 
distância e funcionavam de modo muito semelhante aos atuais kahns do 
Oriente Médio, uma vez que forneciam abrigo (para homens e animais) e 
nada mais. Todas as provisões - comida, água, colchões - eram trazidas 
pelo viajante.  
 

 

Segundo Castelli (2005), o fato de o homem precisar viajar nos primórdios da 

humanidade, para poder realizar trocas de produtos agrícolas e artesanais, fez com 

que consolidasse a necessidade de acolher e hospedar bem os visitantes, já que 

estes traziam produtos para a sobrevivência desses povoados. Além do aspecto 

comercial, também havia o interesse pelas relações entre os grupos de outras 

regiões, em conhecer os seus costumes e tradições. Em função disso, a 

hospitalidade passou a ser vista como algo de extrema importância, ajudando na 

relação de cumplicidade entre visitante e visitado. 

Na perspectiva de Grinover (2002, p. 28): 

 
 
A troca de determinados valores entre visitado e visitante proporciona uma 
enorme riqueza de conhecimentos, modificando sua visão de mundo e 
acrescentando valores inconfundíveis ao relacionamento humano. A 
dimensão dessas mudanças e transformações permite novas configurações 
sociais e culturais. A influência provocada pelas interações, que ocorrem em 
localidades de grande vocação turística, refere-se ao modo de vida dos 
moradores, à expressão linguística, à gastronomia, aos hábitos de 
entretenimento. Dessa forma, a viagem, como experiência para o turista, o 
viajante, pode resultar num momento preciso de construção social da 
pessoa, da afirmação da individualidade e da socialização.  
 

 
Na visão de Seydoux,1983 (apud CASTELLI, 2005), a sociedade na Grécia 

Antiga acreditava que ao receber um estranho, poderia estar recebendo a própria 

divindade, o deus Zeus, disfarçado de visitante. Para eles, a hospitalidade era um 

dever do Estado e de todos os cidadãos, cuja violação era considerada um crime. 

No conceito de Gouirand,1994 (apud CASTELLI, 2005), o viajante tinha que ser bem 

recebido pelo anfitrião, e este deveria oferecer comida e bebida, sem mesmo 

perguntar o nome e o motivo da viagem.  

A hospitalidade, na perspectiva de Platão (apud CASTELLI, 2005), é o 

primeiro dos deveres de todos os cidadãos, é um dever sagrado, merecendo castigo 

divino quem o desrespeitar. Já para Aristóteles (apud CASTELLI, 2005), é uma das 
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mais importantes virtudes da sabedoria humana, por tanto, deve ser praticada com 

equilíbrio, assim como as outras virtudes. 

Na civilização romana, devido aos caminhos percorridos durante as grandes 

conquistas, ligando Roma a Atenas e a Península Ibérica a outras localidades, 

construiram-se casas denominadas mansiones, um tipo de albergue que oferecia 

hospedagem e comida aos militares, comerciantes, turistas, dentre outros viajantes. 

Esses albergues proporcionavam acomodações e serviços simples, diferentemente 

dos que eram apresentados pelos romanos em suas residências (CASTELLI, 2005). 

Com o fim do Império Romano, no século V, se iniciou a Era Feudal. Nessa 

nova fase da história, surgem aglomerados urbanos denominados de burgos, onde 

as atividades comerciais eram realizadas de acordo com o talento de cada um. 

Devido a isso, as pessoas que se dedicavam a arrumar acomodações e preparar 

comidas para os viajantes iam desenvolvendo suas habilidades e passando para 

seus sucessores. Durante o Feudalismo, era comum oferecer acomodações 

coletivas, onde inúmeras pessoas dormiam no chão ou em poucas camas, sem 

separação de gênero e idade. (VELOSO, 2005) 

Segundo Castelli (2005), nessa época, a imagem do viajante mudou e este 

passou a ser visto como o inimigo, um invasor e possível ameaça. Em decorrência 

do perigo dos deslocamentos, as pessoas deixaram de viajar e as hospedarias 

comaçam a decair. Então, nasceu um novo tipo de viajante, denominado peregrino, 

cujo objetivo era se deslocar, mesmo correndo perigo, para poder visitar lugares 

santos. Devido a essa perigrinação, foram criados meios de hospedagens 

comandados por ordens religiosas, como os mosteiros/abadias, onde acolhiam os 

peregrinos que se deslocavam para ir até Jerusalém e Roma. Nestas instituições 

religiosas, a hospitalidade era inserida como algo de extrema importância para o 

espírito cristão, portanto, acolher um peregrino era como acolher o próprio Cristo.  

Na perspectiva de Veloso (2005), apesar das casas religiosas oferecerem 

abrigo aos viajantes, elas separavam os mais abastados dos mais pobres, enquanto 

os primeiros dormiam nos mosteiros, os segundos se abrigavam ao redor da 

construção. Na visão de Castelli (2005), com o início das cruzadas, no século XI, 

além dos alojamentos tradicionais que os conventos disponibilizavam, surgiram os 

hospitiaes (hospitium), casas onde os monges acolhiam os viajantes, os peregrinos, 

cruzados, feridos e doentes. Para Walker, 1999 (apud ALDRIGUI, 2007, p. 22), a 
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partir dessa época, surge a diferenciação em serviços, “como colocar em um mesmo 

ambiente os menos favorecidos e doentes e aqueles nobres que estão de 

passagem?” Para Castelli (2005), por questões administrativas das elites, viajar 

acabou se tornando uma necessidade, fazendo com que a nobreza portuguesa, 

criasse o direito de albergagem ou hospitalidade compulsória. O incentivo dos 

soberanos, monastérios e nobres, teve como resultado o ressurgimento das 

tabernas, estes que eram estabelecimentos que além de bebida, algumas vezes 

também ofereciam pousada para o cliente. Graças ao desenvolvimento da economia 

e o progresso do comércio internacional, entre os séculos XI e XIV, estas tabernas 

surgiram em cidades e aldeias situadas nas grandes vias de comunicação, 

ocorrendo assim, uma grande mudança nas formas de alojamento. Durante esse 

período, a relação de cumplicidade voltou a se estabelecer entre visitante e anfitrião.  

Entre os séculos XIII e XIV, a forma de oferecer hospitalidade mudou, e 

passa-se da hospitalidade privada e amigável para a hospitalidade pública e paga. 

Em 1282, um grupo de italianos, donos de hospedarias, formou uma corporação, 

abrindo o primeiro negócio hoteleiro, fazendo com que a hospedagem deixasse de 

ser um ato de caridade para virar uma atividade comercial. Então, foi criado um novo 

tipo de relacionamento entre o hospedeiro e o viajante, cuja interação passa a ser 

mais profissional (CASTELLI, 2005). 

Além do surgimento de estabelecimentos comercias, oferecendo alojamento e 

comida por um período determinado, começa a se classificar os meios de 

hospedagem com relação à classe social das pessoas que os frequentavam. 

Ademais, as autoridades municipais passaram a ditar normas, com o intuito de 

regular as atividades hoteleiras. Por conseguinte, finalmente surge a afirmação da 

profissão de hoteleiro (CASTELLI, 2005). 

A Idade Moderna foi marcada por grandes avanços expansionistas, políticos e 

culturais. Esse progresso acabou refletindo em diferentes segmentos da economia, 

assim como o setor de hospedagem. No período da Renascença, houve um 

aumento no número de viagens na Europa, e devido a esse desenvolvimento, os 

meios de hospedagem passaram a ficar mais preocupados em acolher bem os 

viajantes da época, que normalmente eram: cientistas, negociantes, artistas, 

arquitetos, dentre outros. (CASTELLI, 2005).  
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No século XVI, o grand-tour, conhecido como a grande turnê, era o nome 

dado a uma tradicional viagem feita pela Europa, realizada principalmente por jovens 

artistas, que buscavam adquirir bagagem cultural. Esse tipo de viagem, devido a 

revolução nos meios de transporte, nos séculos XVII e XVIII, se torna característico 

da elite inglesa, o que acaba refletindo nos meios de hospedagem, que precisam se 

adequar as diversas categorias dos viajantes (CASTELLI, 2005). 

No início do século XVIII, graças ao reflexo do desenvolvimento dos meios de 

comunicação e de transportes, houve um aumento significativo no número de 

viagens, e consequentemente, a indústria hoteleira foi se fortalecendo, e em 

decorrência desse crescimento, novos estabelecimentos hoteleiros surgiram em 

diversos países (PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

A partir do século XIX, o desejo de viajar passou a ser incentivado, e a 

viagem começa a ser vista como uma atividade de lazer. O grande impulso da 

atividade turística e, por conseguinte, do setor de hotelaria, fez com que a 

concorrência entre a oferta hoteleira ficasse acirrada. Foi nessa época, que surgiu o 

primeiro hotel europeu, onde se cobrava pelo quarto e pelas refeições (PEREIRA; 

COUTINHO, 2007). 

No final do século XX, em decorrência da globalização, aumentou a facilidade 

de se locomover e melhorou o acesso a informação, tornando as viagens 

internacionais mais comuns. De acordo com Pereira e Coutinho (2007), a partir de 

1920, enquanto a hotelaria americana crescia e se modernizava, a hotelaria 

européia, mais conservadora, evoluía com os hotéis menores, preservando o 

atendimento personalizado e sendo administrado por famílias.  

A crise de 1929 e a Lei Seca nos Estados Unidos, provocam desacelaração e 

instabilidade na economia americana, o que acabou refletindo no turismo, e 

portanto, na indústria hoteleira do páis. A grande Depressão, como é chamada a 

crise de 1929, atingiu todos os setores da economia e foi sentida no mundo todo 

(PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

Na década de 1940, se desenvolve a hotelaria voltada aos hotéis-cassino, 

principalmente em cidades como Las Vegas, nos Estados Unidos, que foi a pioneira 

dessa modalidade. Após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão acelerada da 

economia internacional, houve uma ampliação e desenvolvimento dos sistemas de 
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transporte e comunicação, e uma melhoria na renda da população, principalmente 

nos países mais desenvolvidos (PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

Em 1950, começava a evolução do transporte de massas pelos primeiros 

jatos transatlânticos, que passaram a ser aeronaves de grande capacidade e longo 

alcance, possibilitando o turista de ter mais disponibilidades de tempo e lazer. 

Décadas depois, em 1970, o lançamento de um avião com maior capacidade de 

transportar passageiros, o Boeing 747, influenciou diretamentetodo o setor de 

turismo, acelerandoo desenvolvimento da hotelaria mundial (PEREIRA; COUTINHO, 

2007). 

Na década de 1980, devido a profissionalização dos vários segmentos da 

indústria hoteleira, houve uma grande diversificação dos tipos de hotéis em todo 

mundo. Nos anos 1990, os funcionários passam a ser treinados e qualificados com 

base em técnicas e direcionamentos específicos para o atendimento de cada setor 

(PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

Para Aldrigui (2007, p. 24-25) o fim do século XX e início do século XXI é 

marcado por uma “hotelaria minimalista e econômica, absolutamente funcional, 

prática e acessível, e a imponência e exuberância dos grandes resorts e hotéis de 

luxo, templos da experiência e do consumo.” 

Segundo Pereira e Coutinho (2007), os fatos mais marcantes na hotelaria da 

Idade Contemporânea são a preocupação em oferecer atendimento de qualidade, e 

a diversificação dos serviços prestados aos hóspedes. Além disso, percebe-se a 

proliferação de cursos especializados para a qualificação de hoteleiros, que nos 

últimos tempos, estão formando profissionais com maiores chances de contratação. 

Em razão disso, o nível de exigência do mercado fica mais elevado no momento da 

admição dos funcionários. 

 

 

1.2 EVOLUÇÃO DA HOTELARIA NO BRASIL 

 

 

De acordo com Castelli (2005), no Brasil, a hospitalidade surge na época do 

descobrimento, quando os homens das caravelas, os portugueses do século XVI, 

chegavam ao país. Para alguns, devido às características peculiares dos 
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portugueses, estes foram os únicos que conseguiram colonizar o Brasil e afugentar 

os povos europeus que tentaram invadir o território. De acordo com Freyre, 2001 

(apud CASTELLI, 2005) isso pode ter ocorrido por três razões: a primeira por 

conseguirem percorrer grandes distâncias, visto que a costa brasileira é muito 

extensa e era preciso defender dos invasores, a segunda por terem maior facilidade, 

comparado aos europeus nórdicos, de se adaptarem ao clima tropical, e por fim, o 

bom relacionamento com os povos indígenas que já habitavam o território. 

Segundo Castelli (2005), devido a forma amigável que brancos e índios se 

relacionavam, junto com a colonização, surgem casamentos entre esses dois povos, 

fato que posteriormente, também será visto com os escravos negros vindos da 

África. Essa miscigenação acaba abrindo caminho para uma maneira peculiar de 

acolher as pessoas, surgindo assim, a típica hospitalidade brasileira.  

Apesar desse primeiro contato amigável, tempos depois, o povo indígena 

acaba sendo massacrado e obrigado a servir os portugueses. Como os brancos 

daquela época acreditavam ser homens melhores e mais evoluídos, eles 

transmitiam para os índios a idéia de que eram grandes senhores terrenos e 

espirituais. Desde então, cria-se a cultura da servidão e do servilismo que sempre foi 

passada ao longo da história do país (CASTELLI, 2005). 

As primeiras hospedarias eram colégios e mosteiros construídos por 

religiosos que acompanhavam as expedições portuguesas. Nessa época, além 

desses estabelecimentos, outros similares foram construídos com a mesma 

finalidade. O meio de hospedagem surgiu nos grandes aglomoerados, com as casas 

religiosas e algumas casas de pensão. Estes lugares ofereciam acomodação por um 

preço baixo para pessoas menos abastadas, já as pessoas privilegiadas e que eram 

recomendadas por autoridades, eram hospedadas por jesuístas (VELOSO, 2005).  

Como afirma Castelli (2005), a partir do século XVIII, os ranchos, estes que 

eram edificações rústicas que ficavam localizadas ao longo das chamadas estradas 

reais, além de abrigarem os viajantes, foram um meio de deslocamento das 

fronteiras econômica e demográfica para o interiror do país. Naquela época, alguns 

viajantes estrangeiros não aprovavam esse tipo de acomodação, por serem muito 

simples comparadas as oferecidas na Europa. Ainda no século XVIII, foram criadas 

as primeiras hospedarias em São Paulo e no Rio de Janeiro, dando início a 

hospitalidade urbana no Brasil. No final desse século, a hospitalidade comercial 
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começou a se desenvolver de forma mais efetiva, principalmente na cidade do Rio 

de Janeiro, onde foram registradas entre 8 e 15 casas de pasto, lugar este onde se 

hospedavam os viajantes da época (VELOSO, 2005). 

A casa-grande, propriedade onde somente homens com grandes poderes 

residiam junto com sua família, foi se transformando com o tempo, passando de 

fortaleza, a uma pequena cidade, com escola, cemitério, hospedaria, etc. Na visão 

de Freyre, 2001 (apud CASTELLI, 2005, p. 126) “nos engenhos dos fins do século 

XVII e do século XVIII estava-se porém como num convento português – uma 

grande fazenda com funções de hospedaria e de santa casa”. Ainda segundo 

Freyre, 2001 (apud CASTELLI, 2005, p. 126), no fim do século XVIII e início do XIX, 

as habitações eram “quase de todo desmilitarizadas, acentuadamente paisanas, 

oferecendo-se aos estranhos numa hospitalidade fácil, derramada”. Para o autor, a 

hospitalidade era “essa honestidade, essa largueza sem luxo das casas - grandes, 

sentiram-na vários viajantes estrangeiros que visitaram o Brasil colonial”. Freyre, 

2001 (apud CASTELLI, 2005, p. 126). 

Como ensina Castelli (2005), no século XIX, os estabelecimentos que 

existiam oferecendo alojamento e acomodação eram as tabernas, casas de pasto e 

hospedarias. Em decorrência à vinda da família real ao Brasil, a procura por 

hospedagem cresceu muito e fez com que aumentasse o número de alojamentos. 

Os meios de hospedagem considerados mais modestos eram os albergues 

portugueses, lugar onde viajantes do inteiror do país se hospedavam, já os hotéis, 

que eram destinados aos viajantes estrangeiros, eram mais confortáveis e com 

serviços mais sofisticados.  

Em São Paulo, no começo do século XX, foram inaugurados o hotel Terminus 

e o hotel Esplanada. Já na cidade do Rio de Janeiro, surge o hotel Avenida, com 

220 quartos, e hotéis de luxo, como o hotel Glória, em 1922 e o Copacabana Palace, 

construído pela família Guinle, em 1923 (VELOSO, 2005). 

Na década de 1940, surgem os hotéis-cassino, sendo um dos principais 

deles, o Quitandinha em Petrópolis. Anos depois, em 1946, durante o mandato do 

presidente Dutra, os jogos nos cassinos passam a ser proibidos, diminuindo de 

forma significativa o número de hóspedes desses hotéis. Na década seguinte, 

devido ao desenvolvimento do transporte aéreo, da indústria automobilística e das 

construções de rodovias, houve um maior deslocamento dentro do país. Devido a 
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essa facilidade de locomoção, o número das viagens de negócios aumentou, 

principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo (CASTELLI, 2005). 

Veloso (2005) observa que nas décadas de 1950 e 1960, em razão do 

deslocamento de muitos viajantes pelo interior do país, que iam de uma localidade a 

outra vendendo diversos produtos, a procura por hospedagem nas cidades 

pequenas aumentou. Em 1960, graças aos estímulos dado pelo órgão público, 

houve um crescimento no parque hoteleiro nacional, possibilitando o surgimento de 

hotéis em vários estados brasileiros. No início do regime militar, em 1964, em 

consequência do aumento nos investimentos do setor de transporte e de 

comunicação, o deslocamento passou a ser mais rápido e o país começou a 

desenvolver. 

Na década de 1970, o amadurecimento da hotelaria nacional, foi 

impulsionado pelo crescimento da atividade econômica, pelos incentivos fiscais e 

pelos financiamentos voltados para o setor, como por exemplo, o Fundo Geral do 

Turismo (Fungetur). Durante esse período, os hotéis de categoria mais elevada 

expandiram, e as grandes redes nacionais foram aumentando suas unidades 

(CASTELLI, 2005). 

De acordo com Veloso (2005), nos anos 1970, a implantação de cadeias 

internacionais no país, como a rede Hilton, que foi a primeira bandeira internacional 

criada em São Paulo, fez com que algumas redes nacionais se unissem a essas 

marcas hoteleiras do exterior. Com a vinda dessas empresas para o Brasil, a 

hotelaria nacional passou a concorrer com estabelecimentos hoteleiros mais 

estruturados, em função disso, os hotéis começam a investir em inovação, 

tecnologia, novas formas de gestão e de como atender os hóspedes. Já no final da 

década de 1970, a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), criou a primeira 

classificação hoteleira. 

No dizer de Castelli (2005), o início dos anos 1980, foi marcado pela grande 

instabilidade econônica, e pela estagnação do desenvolvimento da hotelaria 

brasileira, que acabou sofrendo redução no número de novos empreendimentos 

hoteleiros. Apesar do país estar passando por um período desfavorável, alguns 

aspectos positivos se destacaram nessa época, como o aumento da concorrência 

entre as companhias, reduzindo o preço das passagens aéreas, e o surgimento dos 

hotéis econômicos e dos flats. 
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Conforme alerta Castelli (2005), na década de 1990, a economia no país 

melhora e a renda dos brasileiros volta a crescer, possibilitando as pessoas de 

viajarem tanto internamente quanto para o exterior. Segundo Castelli (2005, p. 136) 

 

 

O Brasil, além de ter melhorado a sua imagem no exterior, de ter 
proporcionado a abertura da economia e de ter realizado bons 
investimentos em infraestrutura, criou também novas fontes de 
financiamento para projetos hoteleiros por meio de Banco de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) e do Fundo de Investimentos 
do Nordeste (Finor). 
 

 

A partir de 1994, devido a estabilização da moeda nacional, cresce o número 

de bandeiras estrangeiras e da migração do capital nacional do mercado financeiro 

para o mercado imobiliário (VELOSO, 2005). Com a mudança do perfil do turista 

brasileiro, que passa a viajar com mais frequência, o nível de satisfação do hóspede 

aumentou, e começa a ser mais difícil agradar o cliente. Dias e Pimenta, 2005 (apud 

MIRANDA, 2008, p. 4) afirmam que: 

 
 
O aumento do nível de exigência do consumidor faz parte de um irreversível 
processo evolucionário do mercado, com clientes que, além de maior 
acesso à informação, têm facilidades de transportes e viajam mais, 
dispondo de elementos para comparação. 
 

 

Segundo Amaral e Carvalho, 2005 (apud MIRANDA, 2008), nos anos 2000, 

devido ao novo perfil do turista e da concorrência entre as redes internacionais que 

estavam no país, ocorrem o aumento do parque hoteleiro e dos hotéis 

independentes. Em razão dessa nova conjuntura, os hotéis passam a investir mais 

no produto e a priorizar a qualidade na prestação de serviço, por um preço mais 

baixo e competitivo. Com a entrada da hotelaria econômica de rede, se inicia uma 

nova realidade no setor, onde o empresário da hotelaria independente passa a 

concorrer com esse novo segmento de mercado. Para Amaral e Carvalho, 2005 

(apud MIRANDA, 2008), em decorrência dessa nova demanda e da concorrência 

com as redes internacionais, que entram no país com arquitetura arrojada, poucos 

serviços e preços baixos, os hotéis independentes para se manterem no mercado, 

passam a investir na melhoria da oferta hoteleira. 
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A hotelaria brasileira do século XXI expande consideravelmente todos os 

anos. Com o aumento de turistas no país, a indústria hoteleira cresceu, e por 

conseguinte, a taxa de ocupação dos hotéis também. De acordo com dados obtidos 

durante palestra realizada na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

em 2013, do gerente de projetos da Riotur, Philipe Campelo, a taxa de ocupação 

hoteleira no Rio de Janeiro vem crescendo a cada ano. 

 

  Gráfico 1: Taxa de ocupação.  

   Fonte: CAMPELO (2013). 

 

Não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo, está passando por uma fase 

muito positiva no turismo, e o crescimento anual da taxa de ocupação, é reflexo 

desse desenvolvimento dos últimos anos. Em razão disso, tanto o turismo no geral, 

quanto o setor de hotelaria mais especificamente, para manterem o avanço 

econômico, estão tendo que se ajustar as mudanças ocorridas no mercado e se 

adequar as novas exigências dos clientes. Com o turista mais bem informado e 

experiente, o nível de qualificação da prestação de serviço aumentou. E ainda soma-

se a isso a concorrência cada vez mais acirrada entre os meios de hospedagem, 

obrigando muitos empresários a segmentarem o seu negócio e investirem em 

diferentes nichos. 
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2 SEGMENTAÇÃO DO SETOR HOTELEIRO 

 

 

Segundo Netto e Ansarah (2009), a segmentação de mercado busca alcançar 

de forma mais eficaz e confiável o turista ou o consumidor desejado, e por ser 

praticamente impossível uma empresa atingir os diferentes públicos, que de alguma 

forma poderiam ter interesse em consumir os seus produtos ou seus bens, 

surgemos segmentos de mercado turístico. Para Ansarah (2009), a segmentação da 

demanda turística é um processo contínuo que determina o surgimento de nichos, 

reunidos pela semelhança de características, as preferências e os gostos. Na visão 

de Rabahy, 2005 (apud BARRETO; REJOWSKI, 2009, p. 3) 

 
A segmentação de mercado, de modo geral, visa identificar: os 
motivos da viagem; a composição do grupo de viagem; o âmbito 
geográfico da viagem; o local da prática do turismo; o tipo de 
transporte e alojamento utilizado; a época e a duração da viagem; os 
serviços requeridos; as atividades desenvolvidas; o tipo de viagem; o 
grau de fidelidade do consumidor; os gastos, além das características 
do comprador como: nível de renda; características demográficas; 
econômicas; geográficas; e psicográficas entre outras.  

 

O mundo global em que vivemos propicia ao consumidor ter mais 

experiências e conhecimentos, possibilitando que os indivíduos se tornem mais 

exigentes com relação as suas vontades. Para poder suprir essa demanda 

diversificada, além da oferta ter que mudar a maneira de ver esses inúmeros 

segmentos, ela precisa se preocupar em atender os diferentes desejos e as 

necessidades de cada nicho. O mercado turístico está mudando, e o cliente não 

quer mais viagens programadas do turismo de massa, quer algo mais personalizado 

e direcioando a ele (NETTO; ANSARAH, 2009). 

Para conseguir cativar o público desejado, é necessário investigar e obter 

dados confiáveis sobre os consumidores em potencial para então saber qual 

estratégia de marketing será a mais adequada para persuadir esse cliente. O 

imprescindível da segmentação não é trazer novos consumidores, e sim conseguir 

manter a demanda atual, algo que cada vez mais se torna difícil, por conta do cliente 

estar sempre querendo momentos únicos e experiências memoráveis (NETTO; 

ANSARAH, 2009). 
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Dentre os aspectos relevantes que levam o gestor a segmentar o mercado 

estão: a concorrência, que está cada dia mais acirrada; a estratégia de marketing 

adequada, para conseguir atingir o consumidor certo para seu produto; a constante 

mudança no comportamento do turista, suas vontades e desejos; a necessidade de 

ser diferente e chamar atenção do cliente, por meio de ideias criativas e inovadoras, 

tentando prever as possíveis tendências sociais e econômicas (NETTO; ANSARAH, 

2009). 

De acordo com Auliana Poon, diretora do Tourism Intelligence International 

2007, (apud NETTO; ANSARAH, 2009, p. 32) 

 
Um novo turismo está emergindo, sustentável, ambiental e 
socialmente correto, e caracterizado pela flexibilidade de escolha. Um 
novo tipo de turista está surgindo: mais educado, experiente, 
independente, orientado para a conservação, com respeito às 
culturas e à procura de boa relação preço-qualidade. 

 

Ainda segundo a autora, em razão desse novo cenário, com a tecnologia da 

informação impulsionando o turista a fazer suas escolhas de viagem, para as 

empresas serem competitivas, elas precisam se adaptar e criar soluções para se 

manterem no mercado. Na perspectiva de Rosauro (2011), conforme a tecnologia 

evolui, o turista deixa de ser orientado pela oferta e começa a ditar a maneira como 

o produto será consumido. 

Segundo Motta et al. (2007) para os hotéis conseguirem se posicionar no 

mercado, eles precisam criar um conjunto de diferentes atrativos, se distinguindo 

dos concorrentes. No ramo hoteleiro, para um estabelecimento conseguir se 

destacar, é preciso não só atender as necessidades básicas do hóspede tais como 

alojamento, limpeza e alimentação, mas também oferecer atendimento exclusivo e 

serviços diferenciados, superando as expectativas dos clientes. Para isso, o gestor 

precisa administrar a experiência do cliente durante todo o tempo em que ele estiver 

hospedado, garantindo assim, a satisfação do hóspede. 

Devido às mudanças no mercado que estão surgindo, não é mais possível 

classificar um hotel de forma tão restrita. Além dos primeiros itens de avaliação, as 

instalações e os serviços, outras vertentes devem ser consideradas durante a 

classificação dos hotéis, tais como: arquitetura, que deve conseguir transmitir ao 

cliente espaços coerentes com a proposta do hotel; ambientação, que é a percepção 

do cliente com relação a decoração, paisagismo, iluminação, entre outros; oferta de 
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serviços, que deve atender as expectativas dos hóspedes; perfil dos colaboradores, 

que pode ser um fator de diferenciação do estabelecimento, já que estão sempre em 

contato direto com os hóspedes; perfil da gestão, que é o reflexo de como o produto 

é apresentado e como os administradores desejam que ele seja visto no futuro (está 

relacionado com a capacidade de conseguir manter o produto competitivo no 

mercado) (MOTTA et al., 2007). 

Para Aoqui (2005), segmentando o mercado turístico, o hotel consegue 

identificar quais são as melhores estratégias de marketing, e como desenvolver os 

produtos certos para os clientes certos, permitindo uma melhor eficiência tanto na 

comunicação com esse consumidor, quanto nos canais utilizados para atingir cada 

grupo de turistas. A hotelaria está sempre em um processo contínuo de 

segmentação, cuja demanda é cada vez mais complexa e deseja produtos mais 

dinâmicos que atendam suas aspirações e valorizem suas experiências e sensações 

(MOTTA et al., 2007). 

 

 

2.1 SEGMENTO HOSTEL 

 

 

Segundo Rosauro (2011), os hostels ou albergues da juventude, quer 

organizados por associações e federações ou independentes, hospedam uma 

grande parcela dos viajantes jovens aventureiros. O objetivo desse meio de 

hospedagem é oferecer unidades com baixo custo e acomodações coletivas. Como 

os hostels fazem parte de associações e federações, e são voltados principalmente 

para o público jovem, que busca menor preço e serviços básicos como, higiene, 

conforto e segurança, são considerados um meio de hospedagem alternativo, extra-

hoteleiro e associativo (GIARETTA, 2003). 

Os hóspedes que procuram esse tipo de hospedagem, denominados de 

backpackers (em português significa mochileiro), possuem um perfil diferente dos 

que buscam a hotelaria tradicional. O termo backpacker foi criado pelo australiano 

Philip L. Pearce, em 1990, e caracteriza o segmento de turista que busca uma 

viagem independente, flexível e econômica, por um longo período de tempo 

(OLIVEIRA, 2008). 
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Segundo Pearce e Loker-Murphy,1995 (apud OLIVEIRA, 2008, p. 94) esse 

segmento de viajantes é formado por: 

 
 
Turistas jovens e econômicos que mostram preferência por acomodações 
baratas, enfatizam o encontro com outras pessoas (locais e estrangeiras), 
organizam o itinerário da viagem de forma independente e flexível, seus 
períodos de férias são longos e buscam atividades recreativas informais e 
participativas. 
 
 

Um dos aspectos positivos desse tipo de turista, é que ele procura passar o 

máximo de tempo que ele dispõe conhecendo a cidade e interagindo com a 

população residente. Para o backpacker, o importante é experimentar restaurantes 

de comidas típicas, se comunicar com a população anfitriã e passear tanto a pé 

quanto utilizando transporte público, por lugares tradicionais. 

A tabela a seguir foi desenvolvida por Rosauro (2011) a partir dos dados 

adquiridos por Oliveira (2007) em sua pesquisa sobre o perfil do turista backpacker. 

 

Tabela 1: Perfil dos backpackers no Brasil. 
Fonte: Oliveira, 2007 (apud Rosauro, 2011). 
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Segundo Oliveira (2008), nos dados estatísticos dos turistas estrangeiros 

feitos pela Embratur (2001; 2006), foi constatado que na primeira parte do estudo, 

realizado em 2000, o gasto total do turista convencional foi de U$1.202,04 (gasto 

diário U$95,50 e tempo de permanência de 12,6 dias), enquanto que no ano de 

2005, o gasto total foi de U$1.015,17 (gasto diário de U$97,99 e tempo de 

permanência de 10,36 dias). Já na pesquisa realizada por Oliveira com os turistas 

backpackers em 2000, verificou-se que o valor total dos gastos individuais foi de 

U$1.570,46 (gasto diário médio de U$29,80 e tempo médio de viagem de 52,7 dias) 

e na segunda parte da pesquisa em 2005, o gasto total foi de U$1.742,65 (gasto 

díario de U$34,93 e tempo médio de 49,89 dias).  

Comparando os estudos e os dois tipos de turistas, comprovou-se que o 

gasto total dos turistas backpackers é maior que dos turistas convencionais. 

Enquanto no ano 2000 o covencional gastou U$1.202,04 e o backpacker 

U$1.570,46, em 2005 o primeiro gastou U$1.015,17 e o segundo U$1.742,65. 

Devido ao maior tempo de permanência na cidade, o turista backpacker acaba tendo 

um gasto total mais elevado do que o turista convencional (OLIVEIRA, 2008).  

Abaixo segue um quadro comparativo entre os dois tipos de turistas. 

 

Backpackers Tradicionais 

Pesquisas comprovam que acabam gastando mais 

devido ao maior tempo de permanência nos 

destinos. 

Turistas tradicionais ficam menos tempo no destino e 

acabam gastando menos. 

Desejam conhecer novos lugares, pessoas e 

culturas.  Buscam conhecer melhor o destino, estão 

atento à preservação do meio ambiente.  

Consomem produtos locais, aceitam menos conforto 

em hospedagem e incentivam as manifestações 

culturais locais. 

Preferem frequentar pontos turísticos conhecidos, 

interagem menos como as pessoas e cultura local.  

Consomem em lojas e restaurantes mais caros.  

Demandam serviços especializados que muitas vezes 

irão interferir no comportamento do morador para 

melhor atendê-lo. 

São mais desbravadores e,devido a maior 

duraçãoda viagem, permitem uma penetração em 

áreas geográficas menos convencionais, 

promovendo regiões economicamente menos 

favorecidas. 

Sua natureza está mais ligada a manifestações de 

status conquistado.  Evita locais de acesso difícil, 

concentrando-se em destinos já consolidados. 

Não demandam luxo, por isso consomem bens 

produzidos localmente como alimentos e serviços 

locais.  Geralmente se acomodam em pequenos 

empreendimentos e gastam menos em artigos 

importados. 

Sua demanda por luxo acaba por promover gastos em 

serviços produzidos através de cadeias de suprimento 

mais organizadas.  Deixam de lado os pequenos 

empreendimentos locais para optar por produtos mais 

sofisticados. 
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Em geral, usam menos ar-condicionado e outras 

facilidades por se acomodarem em meios de 

hospedagem mais simples.  Logo, são mais gentis 

ao ambiente.  

Exigem conforto e geram maior consumo e 

consequente agressão ao meio ambiente. 

São mais interessadosem aprender com locais, 

revitalizando a cultura tradicional, o respeito pela 

diversidade.  

Têm menor interesse em aprender aspectos da cultura 

popular do local visitado, participando, em geral, de 

shows e eventos contratados que acabam interferindo 

na autenticidade da manifestação cultural 

apresentada. 

Costumam ser menos sujeitos a sazonalidades e 

mais resistentes a instabilidades políticas, 

econômicas e desastres naturais.  Mantêm um fluxo 

turístico mais constante ao longo do tempo.  

Menos sujeitos a enfrentar situações politicas e 

econômicas adversas.  Geram uma atividade turística 

mais sazonal. 

Gastam grande parte do seu orçamento em 

entretenimento ao invés deacomodações mais 

luxuosas, e meios de transporte mais confortáveis.  

Hospedam-se em hotéis tradicionais, muitas vezes 

cadeias internacionais, que enviam suas receitas para 

o exterior.  Evitam transportes e infraestrutura pública 

local. 

Valorizam a troca de experiências com outros 

viajantes e promovem a divulgação espontânea dos 

atrativos locais. 

Tendem a ser mais fechados e a interagir menos com 

outros viajantes, sendo menos eficientes na 

divulgação boca a boca das atrações locais. 

Quadro 1: Quadro comparativo entre o comportamento dos backpackers e dos turistas tradicionais. 
Fonte: Rosauro (2011). 

 

Por o turista backpacker procurar conhecer a cultura local e desfrutar mais 

tempo na cidade, esse tipo de viajante compra mais serviços e produtos regionais. 

Ademais eles se preocupam com o âmbito sociocultural e ambiental, e incentivam a 

preservação do patrimônio do destino visitado. Por essas razões, é possível afirmar 

que os backpackers ajudam no desenvolvento da economia do município e a 

estimular o crescimento de diversos setores do turismo. 

Segundo o presidente da Federação Brasileira de Albergues de Juventude 

(FBAJ), Carlos Augusto Alves, "boa parte do público escolhe o albergue não só por 

economia, mas também por filosofia de vida. Muitas amizades surgem a partir 

destes locais". Na visão do diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do 

Ministério do Turismo, José Francisco Salles Lopes, o público que se hospeda em 

hostel, não necessariamente são pessoas com pouco dinheiro para viajar, são 

turistas que querem um meio de hospedagem diversificado e especializado, que 

possa atender seus desejos e necessidades (OS DEZ MELHORES..., 2012). 
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2.1.1 ORIGEM DO HOSTEL 

 

 

De acordo com Giaretta (2003), o início do movimento alberguista ocorreu há 

mais de cinco séculos, a partir de viagens realizadas a pé por estudantes europeus, 

que iam de uma universidade a outra, se instalando em dormitórios nos mosteiros 

que encontravam pelo caminho.  

Em 1884, Guido Rotter expandiu o movimento com os primeiros albergues 

escolares, atendendo 2% dos estudantes alemães. Ainda nesse mesmo ano, 

George Williams criou em Londres, a Young Men´s Christian Association – YMCA 

(Associação Cristã de Moços), com o objetivo de oferecer atividades culturais, que 

depois passaram para atividades físicas, para os jovens daquela época. Um ano 

mais tarde foi criada a Associação Cristã de Moças, que assim como a YMCA, 

davam acomodações econômicas para seus membros associados (GIARETTA, 

2003). 

No século seguinte, devido a constante busca de aprendizado e as mudanças 

que a sociedade enfrentava, o alberguismo passou a ser visto como uma forma 

desses jovens europeus de adquirirem conhecimento fora da sala de aula. Em 

decorrência dessa nova fase do ambiente escolar, alguns professores decidiram 

ministrar suas aulas ao ar livre. Com isso, alunos e professores se organizavam, 

influenciados por esse movimento, originando grupos como Associação dos 

Escoteiros, em 1907 e a Associação das Bandeirantes, em 1910 (GIARETTA, 2003). 

No início do movimento, por causa do alto custo dessas viagens, os 

deslocamentos eram curtos e por um breve período de tempo. Somente com a pós-

revolução industrial, foi possível criar estrutura para viagens mais longas e mais 

baratas. Contudo, apesar dessa redução nos custos, os estudantes e as instituições 

de ensino, continuavam sem capacidade financeira para realizar essas excursões 

(GIARETTA, 2003). 

O precursor da ideia dos albergues da juventude foi o professor Richard 

Schirrmann em 1909, quando durante uma de suas aulas aplicadas fora de sala, 

teve que buscar abrigo, devido a tempestade, em uma escola em Brol Valley na 

Alemanha. Percebendo a falta de alojamentos para estudantes no período das 

férias, em 1912, Schirrmann resolveu implantar o primeiro albergue, que funciona 
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até os dias de hoje, na cidade de Altena na Alemanha. Ainda nesse mesmo ano, foi 

realizada a primeira Conferência do Conselho de Turismo da Juventude, que na 

época contava com 40 empreendimentos, e foi publicado o primeiro guia de 

albergues (GIARETTA, 2003). 

Nos anos seguintes, o alberguismo foi crescendo expressivamente, tanto que, 

no ano de 1913, existiam na Alemanha 301 albergues, passando para 535 

estabelecimentos em 1914. Entretanto, em consequência da Primeira Guerra 

Mundial, o movimento ficou estagnado por alguns anos, e somente em 1920, devido 

à primeira publicação completa sobre os albergues, que na época já contava com 

700 unidades, o movimento começou a ganhar forças novamente (GIARETTA, 

2003). 

 Em 1932, com a criação da International Youth Hostel Federation – IYHF 

(Federação Internacioal de Albergues da Juventude) o alberguismo se expande, e já 

no ano de 1937, 19 países faziam parte do movimento. Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, muitos hostels ficaram destruídos, devido a isso, membros da 

Associação Americana, junto com Schirmann, viajaram pela Europa reabrindo e 

reconstruindo esses estabelecimentos (GIARETTA, 2003). 

Nas décadas seguintes, o alberguismo se desenvolveu pelo mundo, 

principalmente nos anos 1960, que foi quando o turismo teve um crescimento 

significativo. Nessa década, foi criado um fundo internacional chamado de fundo 

Schirrmann, que apoiava localidades na implantação de albergues e na capacitação 

de recursos humanos (GIARETTA, 2003). 

Em 1970, os gestores passaram a fazer contratação de mão-de-obra 

especializada, deixando o trabalho voluntário somente para os diretores das 

associações. A partir desse momento, a prestação de serviço nos hostels passa a 

ser feita por profissionais, diminuindo o número de funcionários sem qualificação 

nesses estabelecimentos (GIARETTA, 2003). 

Nos anos 1980, houve significativas mudanças nos albergues da juventude 

em virtude das novas tecnologias que iam sendo implantadas nos sistemas de 

reservas. Em decorrência disso, os profissionais da área tiveram que buscar cursos 

para se capacitarem para a nova estruturação da hotelaria. Com a nova conjuntura, 

a Federação Internacional precisou elaborar um plano de marketing repensando a 
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marca com relação a rigidez, o limite de idade e a implantação do sistema de 

controle de qualidade (GIARETTA, 2003). 

Na década de 1990, ocorreram diversos seminários e conferências para 

discutir diferentes assuntos como, quais caminhos seriam seguidos pela FIAJ, quais 

os pontos fortes e fracos da organização, e finalmente, como desenvolver novos 

padrões de prestação de serviço nos hostels. Em 1996, são criadas carteiras 

padronizadas para os sócios da Federação Internacional, que devido ao novo 

sistema de fiscalização dos membros participantes, passa a ter maior controle sobre 

as federações dos países. Com isso, a FIAJ criou um novo critério para os albergues 

serem inseridos no guia interncional e fazarem parte da Federação (GIARETTA, 

2003). 

Nos anos 2000, os hostels passam a utilizar sistema de reservas on-line, 

como Hostel World, Hostels.com e Hostel Bookers, possibilitando o alberguista de 

ter informações sobre o hostel, a garantia da reserva e a avaliação e os comentários 

dos hóspedes. Em 2012, a rede Hostelling International, antiga Federação 

Internacional dos Albergues da Juventude, passou a financiar projetos de 

sustentabilidade desenvolvidos por empreendimentos de 15 países. O Fundo HI de 

Sustentabilidade é provido de pequenas doações feitas pelos hóspedes durante a 

reserva da hospedagem, que será decidido por meio de votação pela internet, no 

blog da Hostelling International2. 

Nos dias de hoje, os empreendimentos associados ou não à Federação 

Internacional possuem características bastante heterogêneas, em função do número 

de leitos, arquitetura e serviços que oferecem. Geralmente esses estabelecimentos 

adiquirem características de cada localidade, diferenciando a sua estrutura física e 

apresentação (ROSAURO, 2011).  

A demanda característica do hostel mudou, e este deixou de ser voltado 

somente para o público jovem, que fica em quartos coletivos, e começou a receber 

famílias e casais em busca de hospedagem confortável e segura por um menor 

preço. Com o surgimento desses novos clientes, muitos hostels passam a oferecer 

dormitórios para grupos e quartos privativos. Além disso, os albergues estão se 

                                                             
 
2
Hostelling Blog. Tips, news, and advice on hostels and budget travel. Your vote matters; help us to 

select the project to win HI 2013 sustainability fund. Disponível em 
<http://www.hihostels.com/hostel/sustainability/>. Acesso emjun. de 2013. 

http://www.hihostels.com/hostel/sustainability/
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atualizando e investindo em infraestrutura, permitindo que o hóspede desfrute de um 

ambiente agradável e moderno, não só nos quartos, como também na sala de 

convivência, na cozinha coletiva e nos novos serviços disponíveis como piscina e 

bar. 

 

 

2.1.2 DESENVOLVIMENTO DO HOSTEL NO BRASIL 

 

O alberguismo no Brasil teve início em 1957, quando o casal de brasileiros 

Yone e Joaquim Trotta, após o período em que viveram na França, levando grupo 

de brasileiros para fazer excursão pela Europa, hospedando-se em albergues, 

resolveram divulgar essa idéia do movimento alberguista por todo país, com 

palestras em colégios e universidades (GIARETTA, 2003). 

O primeiro albergue da juventude no Brasil foi instalado no bairro de Ramos, 

no Rio de Janeiro, com o nome de Residência Ramos, com 36 leitos, no ano de 

1965. O hostel funcionou até 1973, recebendo estudantes de outros estados 

brasileiros e mochileiros de diferentes partes do mundo. No ano seguinte da criação 

do hostel no Rio, a cidade de São Paulo, também inaugurou o primeiro albergue da 

juventude. Nesse tempo, foram criados convênios com estabelecimentos estudantis 

como, o Centro do Excursionista Brasileiro, com 30 leitos, mais tarde foram abertos 

os albergues “Pousadas da Juventude”, com 300 leitos e um albergue em Campos 

de Jordão, com 40 leitos. No mesmo período, a Associação Brasileira de Albergues 

da Juventude foi registrada (GIARETTA, 2003). 

Em dezembro de 1971, além da criação da Federação Brasileira de Albergues 

da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, a Casa do Estudante 

do Brasil foi incorporada a FBAJ, entrando na lista de hostels do país. Em 

decorrência desse convênio, é criado um departamento de albergues da juventude, 

que em 1973, é assumido por Trotta (GIARETTA, 2003). 

A década de 1980 foi um período muito significativo para o desenvolvimento 

do alberguismo no Brasil. Isso ocorreu devido ao apoio dado pelo presidente na 

época da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), João Dória Júnior, que 

incorporou o movimento como um projeto de turismo social, criando assim, o Plano 
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Nacional de Albergues da Juventude, que contou com uma equipe de técnicos 

responsáveis pela implantação das instalações em todo país. Ainda nos anos 1980, 

vários técnicos da Embratur e das Secretarias Estaduais de Turismo, com o intuito 

de melhorar o entendimento do movimento, realizaram treinamentos dados pela 

IYHF (GIARETTA, 2003). 

Em 1984, durante a 35ª Conferência Internacional de Albergues da 

Juventude, realizada na Alemanha, o Brasil foi admitido como Full Member (membro 

pleno) na Federação Internacional de Albergues da Juventude. Ainda nesse mesmo 

ano, foi criada a Associação Paulista de Albergues da Juventude (APAJ) em São 

Paulo, com total apoio do governador da época, Franco Montoro. Durante a gestão 

de Montoro, graças à implantação de albergues da juventude em cidades do interior 

e da capital paulista, houve uma grande divulgação do alberguismo no estado de 

São Paulo (GIARETTA, 2003). 

No ano seguinte, o sócio da agência de viagens de intercâmbio Student 

Travel Bureau (STB), o Sr. Godfrey Feldstein, entrou na FBAJ como conselheiro 

especial da entidade (GIARETTA, 2003). 

 

Nesse período oa albergues contavam com a colaboração de parceiros, que 
assumiam a função de conselheiros da entidade e no geral eram pessoas 
que exerciam algum tipo de atividade ligada a trabalhos com o público 
comum, e neste caso tínhamos um representante da STB na Associação 
Paulista de Albergues da Juventude. O movimento contava com 
colaboradores, no conselho, que faziam parte da ACM (Associação Cristã 
de Moços) (GIARETTA, 2003, p. 95). 

 

 

Em 1986, devido as grandes ideias que tinha para o movimento, o presidente 

Nelson Daher, que era um dos diretores da Secretaria Estadual de Turismo, ajudou 

a Associação Paulista de Albergues da Juventude a se tornar a mais forte do país.  

 

A Embratur, através de seu presidente, João Dória Jr., implementou o 
movimento de fato no país, adotando um esquema bastante profissional 
com trabalho realizado em conjunto com os órgão oficias de turismo do 
país. A implementação se deu por meio de criação de associações 
estaduais de albergues da juventude, de implantação de albergues da 
juventude nos estados brasileiros e da geração da demanda por meio de 
divulgação na mídia de alcance do público-alvo (GIARETTA, 2003, p. 96). 
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No ano de 1987, o movimento recebeu uma grande divulgação na mídia, 

criando campanhas voltadas tanto ao público jovem, que buscava acomodações 

mais baratas, quanto aos possíveis empreendedores, donos de imóveis, que 

tivessem interesse em se tornar proprietários de albergues da juventude. Ainda 

nesse ano, em decorrência do crescimento do alberguismo, a FBAJ junto com a 

Embratur, realizou uma reforma nos estatutos das Associações Estaduais de 

Albergues, tornando-os uniformes e forçando-os a seguirem o estatuto da 

Federação Internacional (GIARETTA, 2003). 

Com o apoio da Federação Internacional, a segunda metade da década de 

1980 e a primeira metade de 1990, foi um período de estabilidade para o 

alberguismo brasileiro. Em razão disso, no início dos anos 1990, a meta da FIAJ era 

consolidar o movimento na América Latina, e ter o apoio oficial da Embratur. A partir 

de 1992, com maior participação no movimento, o Brasil começa a realizar controle 

de qualidade em todos os albergues, excluindo os que não atendiam aos padrões 

mínimos de excelência (GIARETTA, 2003). 

Durante a década de 1990, o movimento se consolidou no Brasil, e teve ações 

como: 

 
Modernização da rede nacional; elaboração de procedimentos e matriz de 
controle de qualidade dos albergues da juventude; elaboração do “Manual 
de abertura e operação de albergues da juventude”, determinando os 
padrões mínimos de qualidade; cursos de capacitação para inspetores de 
qualidade, gestão de albergues da juventude; participação do Brasil nos 
encontros internacionais; implantação do sistema internacional de reservas; 
consolidação dos sistemas estaduais de reservas, entrada do alberguismo 
na era da internet, com reservas, páginas de divulgação; maior enfoque aos 
cuidados com a natureza, tanto para alberguistas quanto para as 
administrações de albergues da juventude, trabalhando educação ambiental 
com usuários e determinando procedimentos ambientais adequados nos 
aspctos de construção e operação, como reciclagem de lixo, uso de 
produtos biodegradáveis, economia de energia elétrica, entre outras 
medidas ambientais (GIARETTA, 2003, p. 98). 

 

 

Em 1994, durante a Conferência Internacional de Albergues da Juventude na 

Austrália, devido ao exelente trabalho realizado no Brasil, o presidente da FBAJ, 

Sérgio Cabral Filho, foi eleito membro executivo da FIAJ, se tornando o primeiro 

latino-americano a ocupar esse cargo (GIARETTA, 2003). 

No ano de 1995, o Brasil apresentou uma queda no número de albergues em 

decorrência de alguns fatores como:  
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Plano Real, que elevou os preços dos serviços e o custo de vida da 
população, ausência de propaganda eficiênte, como a de 1987, queda nos 
preços de pacotes aéreos para o Nordeste e a concorrência das pousadas, 
principalmente naquela região do país (GIARETTA, 2003, p. 100) 
 
 

No ano seguinte, em 1996, durante a reunião do Comitê Internacional, a FIAJ 

resolveu adotar um novo sistema de classificação dos hostels, dividindo-os em três 

categorias: muito bom, bom e regular. Com esse novo sistema, caso o albergue não 

atingisse a pontuação mínima, ele seria excluído da Federação (GIARETTA, 2003). 

Os novos albergues do século XXI procuram aliar a necessidade e exigência 

dos hóspedes com a preservação da filosofia e ideologia do alberguismo, 

promovendo a solidariedade, a ausência de preconceitos, de discriminação de 

raças, classe social, religião, política, dentre outros. Além disso, muitos hostels 

incentivam os alberguistas a conhecerem novos destinos e a preservarem não só o 

meio ambiente, como também a cultura da cidade que está visitando (GIARETTA, 

2003). 

 

 

2.1.3 CARACTERIZAÇÃO DOS HOSTELS  

 

 

De acordo com o site da Hostelling International (2013), a maior rede de 

hospedagem do mundo, a HI possui atualmente, no Brasil mais de 100 mil 

associados, mais de 90 unidades e mais de 6,5 mil leitos disponíveis. Ainda segundo 

o site, “O Brasil está entre os 15 países do mundo mais bem servidos deste meio de 

hospedagem em todo o mundo, sendo líder na América Latina”. A rede está 

presente em 90 países, com mais de 4,5 mil albergues filiados, e mais de 4 milhões 

de associados pelo mundo. Ao todo, são 40 milhões de diárias comercializadas por 

ano, chegando a alcançar uma contribuição anual dos alberguistasde 1,4 bilhões de 

dólares no setor turístico mundial. 

Segundo dados do Ministério do Turismo (OS DEZ MELHORES..., 2012), 

totaliza-se no mundo um crescimento próximo a 25% ao ano, e somente no território 

brasileiro, considerando a diária média de 30 reais, faturamento direto dos hostels 

chegando a 35 milhões de reais ao ano. Atualmente, há apenas oito hostels no Rio 
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de Janeiro associados à HI. No entanto, há um número muito maior de albergues 

espalhados pela cidade, mostrando que grande parte desses estabelecimentos não 

estão cadastrados. Segundo o gerente operacionalda ABIH (Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis) RJ, Sr.Julio Correa , em palestra no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) em 2012, o Rio de Janeiro, que é a cidade que 

mais recebe turistas a lazer do país (com 29,6%), e detém um terço dos hostels do 

Brasil.  

Segundo o Ministério do Turismo, o Estudo da Demanda Turística 

Internacional 2013, encomendado pelo MTur à Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE), o interesse do turista estrangeiro por hospedagens alternativas 

está crescendo com o passar dos anos. De acordo com a pesquisa, dos 5,67 

milhões de visitantes internacionais que estiveram no país em 2012, 44,2%, ou seja, 

2,5 milhões se hospedaram nesse tipo de acomodação, sendo os albergues e 

campings 4,9% desse valor, com 278,1 mil dos estrangeiros. O estudo também 

mostrou, que houve uma redução percentual de 58,7% para 52,1% no número de 

estrangeiros se hospedando em hotéis, flats, pousadas e resorts nos últimos seis 

anos. Na visão do ministro do turismo, Gastão Vieira, “As hospedagens alternativas 

estão ocupando o espaço daqueles meios que estão cobrando preços acima da 

média” (HOSPEDAGEM SIMPLES..., 2013).  

De acordo com dados do MTur (ESTRANGEIRO..., 2013), os dois principais 

visitantes estrangeiros do Brasil, são argentinos (total de 1,67 milhão) e americanos 

(total de 586 mil). Dentre esses turistas argentinos e americanos, a pesquisa revela 

que um número significativo escolhe algum meio de hospedagem alternativa. 

Enquanto o total de argentinos que estiveram no Brasil em 2012, e utilizaram esse 

tipo de alojamento, representa 43% do total, com 718,7 mil pessoas, o total de 

americanos que utilizaram acomodações alternativas é estimado em 49% do total, 

com 287,3 mil turistas (HOSPEDAGEM SIMPLES..., 2013).  

Ainda segundo a publicação, no sistema de cadastro dos prestadores de 

serviços turísticos do Ministério do Turismo (Cadastur), os proprietários e 

prestadores de serviços turísticos de hospedagem simples, como os albergues, 

estão se movimentando para operar regularmente no país. O número de hostels 

atuando de forma regular vem crescendo nos últimos anos. Enquanto em 2010 havia 
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apenas 65 unidades cadastradas, no ano passado, o número passou para 79, um 

aumento de 21% em dois anos (HOSPEDAGEM SIMPLES..., 2013).  

De acordo com levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, (MTUR 

DIVULGA OPÇÕES..., 2013) o visitante dispõe de mais de 3,7 mil estabelecimentos, 

considerados hospedagem alternativa nas doze cidades-sede da Copa do Mundo. 

Segundo o levantamento, esse número é capaz de acomodar mais de 20 mil 

visitantes. Pensando nisso, o Ministério do Turismo, tendo em vista a possibilidade 

de ampliar as opções do turista, além de fazer frente ao aumento das diárias durante 

os megaeventos, criou um portal disponibilizando uma série de opções de links onde 

o turista pode acessar desde imóveis para aluguel, até campings, hostels e cama e 

café. Além do MTur, outros órgãos públicos estão percebendo a necessidade de 

incentivar a hospedagem alternativa. Segundo a reportagem (OS DEZ 

MELHORES..., 2012) a Câmara Temática Nacional de Desenvolvimento do Turismo 

(CTNDT), que integra o Grupo Executivo Gestor da Copa do Mundo FIFA de Futebol 

no Brasil, os albergues, quando devidamente qualificados, serão vistos como oferta 

de hospedagem para o Mundial de 2014. Para o Ministério do Turismo, a estimativa 

é de que 600 mil estrangeiros e 3 milhões de brasileiros circulem pelo país durante o 

período do evento (CIDADES-SEDE..., 2012). 

Na pesquisa realizada em 2011 por Rosauro, o autor avaliou a opinião dos 

clientes nos 16 maiores hostels do Rio de Janeiro com relação a seis critérios: estilo, 

segurança, localização, pessoal, diversão e limpeza. 

 

  Avaliação dos Clientes Hostel World dos Top 16Hostels em 12 de Outubro de 2011 

  Hostel/Cadeia* estilo segurança localização pessoal diversao limpeza media avaliações 

1 Hostel 1* 76 80 86 78 72 67 76 25 

2 Hostel 2* 84 83 93 84 85 78 84 61 

3 Hostel3 78 87 91 79 70 73 80 18 

4 Hostel4 74 77 95 82 75 68 79 101 

5 Hostel5 67 80 91 79 57 51 71 14 

6 Hostel6 80 78 86 84 67 65 77 61 

7 Hostel7 70 82 85 79 70 71 76 51 

8 Hostel8 80 40 80 80 60 80 70 1 
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9 Hostel9 84 88 85 87 82 80 84 80 

10 Hostel 10 94 88 91 94 91 89 91 121 

11 Hostel 11 88 88 93 93 75 88 88 8 

12 Hostel 12 82 88 98 88 72 70 83 10 

13 Hostel 13 85 87 96 91 87 84 88 102 

14 Hostel 14 81 84 84 79 71 67 78 14 

15 Hostel 15 67 69 84 77 68 65 72 15 

16 Hostel 16 73 83 90 77 67 70 77 6 

  Médias 79 80 89 83 73 73 80 43 

      Tabela 2: Análise da satisfação dos Clientes em outubro de 2011 por critérios estabelecidos. 
      Fonte: Hostelworld, 2011 (apud Rosauro, 2011) 

 

 

Ainda em seu estudo, Rosauro (2011) constata que apesar da pesquisa ter 

apresentado um nível alto de satisfação, o autor acredita que isso se deve ao fato de 

que os turistas têm uma expectatica baixa no que se refere ao serviço prestado na 

América do Sul. 

        
 

      Gráfico 2: Média de avaliação dos clientes de hostels em outubro de 2011.   
       Fonte: Hostelsworld, 2011 (apud Rosauro, 2011) 
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Nos próximos anos, para atenderem a demanda turística que está mais 

experiente e bem informada, muitos administradores de albergues, para 

conseguirem atingir o nível de exigência do hóspede, terão que melhorar a 

qualidade dos serviços ofertados. Com o mercado cada vez mais competitivo e 

sofisticado, para atrair um público mais específico para o hostel, muitos 

empreendedores estão investido no requinte e na competência da prestação do 

serviço, se diferenciando do restante dos meios de hospedagem, possibilitando o 

surgimento de novos segmentos do turismo, e consequentemente, de diferentes 

tipologias na hotelaria. 

 

 

2.2 SEGMENTO LUXO 

 

 

O mercado de luxo é formado por um tipo de consumidor que deseja sentir 

prazer e mostrar ostentação. O luxo é algo subjetivo, que está relacionado com o 

que o cliente sente ao adquirir ou usufruir o produto ou o serviço. O conceito de luxo 

foi evoluindo e mudando com o tempo, passando de vanglorização, para um de 

estilo de vida, prazer e distinção (MOTTA et al., 2007). 

A hotelaria de luxo surgiu quando César Ritz contratou o arquiteto de 

Versailles, Charles Menés, para transformar o Palácio do Duque de Lauzun no 

primeiro Hotel Ritz. No início, os hotéis de luxo buscavam a perfeição, o magnífico, o 

requinte, a elegância, e eram vistos como obras-primas, feitos para receberem reis e 

rainhas, astros do cinema, líderes políticos, e todo tipo de personalidade famosa 

(OLIVEIRA, 2009). 

Na visão de Motta et al. (2007, p. 6) o que se espera de um hotel de luxo são 

os seguintes aspectos: 

 

Instalações amplas, bem cuidadas e conservadas, que primem pelo uso de 
materiais naturais; ambientação coerente com a proposta do hotel, tanto 
nas áreas comuns quanto nos apartamentos; serviço atencioso; 
gastronomia primorosa; e tecnologia nas áreas de informática e 
comunicações. 
 
 

De acordo com a International Luxury Travel Market (ILTM), a principal feira 

de negócios na indústria global de turismo de luxo, com cerca de 3.000 participantes 
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de mais de 90 países, cada segmento tem suas próprias exigências e 

peculiaridades, com isso, a segmentação do mercado de luxo é feita de acordo com 

a renda de cada grupo: 

 

• Magnatas - Conseguem realizar todas as fantasias materiais, incluindo as 

relacionados com as férias. O hoteleiro que atende esse tipo de cliente deve ser 

capaz de cumprir todas as necessidades do hóspede, seja ele um heliponto no local, 

ou a construção de uma lareira ao lado do mar. 

• Muito rico – Esse grupo pode não ter a mesma capacidade financeira e nem 

ter grandes exigências, como o grupo dos magnatas, massão clientes que exigem 

serviço impecável, a confidencialidade, a personalização e o atendimento 

individualizado.  

• Rico – Geralmente são pessoas que precisam continuar trabalhando para 

manter o alto estilo de vida e, portanto, valorizam o dinheiro e pensam mais antes de 

comprar numa viagem.  

 

Ainda segundo a ILTM, existe a segmentação de acordo com o perfil 

psicográfico, que é dividido em cinco grupos:  

 

• Amante de luxo da elite - Este é o mercado de luxo "tradicional". São turistas 

extremamente interessados em imagem e status, que buscam exclusividade e 

experiências que são únicas e não estão disponíveis para os outros. 

• Amante de luxo aspirantes - Possuem os mesmos gostos de luxo dos 

amantes de luxo da elite, no entanto, não tem poder financeiro para satisfazê-los.  

• Consumidor de luxo esclarecido – Conhecido como "dinheiro novo" no 

mercado de luxo. São clientes antenados, que se preocupam com o valor do 

dinheiro, e buscam os menores preços e descontos. É um segmento de mercado em 

expansão.  

• Explorador de luxo – São consumidores que procuram desfrutar lugares não 

frequentados por turistas. Luxo, por si só, não faz parte do seu perfil, mas buscar 

experiências únicas e sentimentos intensos.  
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• Admirador de luxo satisfeito – É um mercado que não se importa muito com 

as aparências. Geralmente são pessoas mais velhas, com dinheiro, que não tem 

costume de viajar muito. 

 

Um pré-requisito fundamental para atender qualquer um dos tipos acima é 

oferecer serviço de alta qualidade. Os turistas de luxo são pessoas com tempo e 

dinheiro para as suas férias, que buscam experiências inesquecíveis, com serviços 

personalizados. Este é um mercado que está cada vez mais experiente, informado, 

bem-viajado, aventureiro e cauteloso em como gastar o dinheiro.  São consumidores 

que estão atrás do melhor serviço turístico, não só no hotel, mas também nas 

agências de viagem, aeroportos, transfer, infraestruturas públicas, como estradas, 

parques, praias, dentre outros. Assim, para atrair esse cliente, não basta construir 

unidades de luxo isoladas, é necessário ter uma abordagem integrada com todos os 

envolvidos no produto turístico. O mercado de luxo, além de trazer maior lucro para 

as empresas com uma quantidade menor de visitantes, consegue empregar mais 

que o dobro do número de funcionários por unidade habitacional (ILTM). 

De acordo com Motta et al. (2007), atualmente, o luxo não tem a mesma 

conotação de anos atrás. Existem vários tipos de luxo para diversos públicos, agora 

ele está mais acessível e possibilitando diferentes grupos de viajantes a desfrutá-lo. 

Para Lipovetsky, 2004 (apud OLIVEIRA, 2009, p. 236) “Nasce toda uma cultura 

hedonista e psicologista que incita a satisfação imediata das necessidades, estimula 

a urgência dos prazeres, enaltece o florescimento pessoal, coloca no pedestal o 

paraíso do bem-estar, do conforto e do lazer.” 

Um dos segmentos da hotelaria de luxo são os hotéis butique, que surgiram 

em 1983, com a reforma do hotel Morgans em Nova York, pelo hoteleiro Ian 

Schrager, junto com o designer Andreé Putman. A mudança não foi somente na 

recriação de todos os espaços desse antigo hotel tradicional americano, mas 

também na indústria hoteleira, que ganhou um novo conceito de meio de 

hospedagem (OLIVEIRA, 2009). 

 
 
Os hotéis-butique tentam oferecer ao hóspede uma alternativa aos formatos 
padronizados das marcas das cadeias de hotéis internacionais, que cada 
vez mais dominam as empresas hoteleiras desde os anos 70[...] O serviço 
personalizado é outra marca do formato butique. Os clientes são tratados 
pelo nome, e alguns hotéis se esforçam para prever as necessidades 
especiais dos clientes, colocando no quarto, por exemplo, os drinques e 
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petiscos favoritos da pessoa na chagada e a música preferida do hóspede 
(CLARKE; CHEN, 2007. p. 68)

3
 

 

 

Outro segmento de luxo é o hotel design, que foi criado em 1990, com a 

reforma do Hotel Paramount, em Nova York, pelo Ian Schrager junto com o designer 

francês Philippe Starck, contratado por sua ousadia em criar espaços totalmente 

novos. O projeto virou referência de charme e elegância na cidade norte americana, 

e fez surgir um novo conceito de hotelaria. Por apostarem em uma arquitetura 

futurística e funcional, os hotéis designs são um exemplo dentre os diversos sub-

segmentos hoteleiros de luxo que estão em expansão no século XXI (OLIVEIRA, 

2009).  

Segundo Motta et al. (2007), o conceito de design está relacionado com a 

beleza, o atraente, o sedutor e com a funcionalidade, atendendo as necessiddades 

do consumidor, melhorando o conforto e satisfazendo os desejos dos clientes. Na 

concepção de Charles Bezerra, 2002 (apud MOTTA et al., 2007, p. 6), “design é um 

instrumento para agregar valor e para encontrar diferenciais competitivos. Um 

processo de design é um processo de inovação.” No hotel, o design é essencial para 

a ambientação, a arquitetura e o posicionamento e a identidade do estabelecimento 

no mercado. 

Para Oliveira (2009), dentre as caraterísticas desse novo tipo de hotelaria, 

destaca-se a decoração clean, os espaços diferenciados de recepção, os objetos 

arrojados e assinaturas de famosos na decoração. Além disso, os bares e os 

restaurantes viram locais de encontro e passam a ser importantes points das classes 

sociais mais altas. Segundo a autora “O luxo do design transcende ao mero luxo 

pelo requinte de coisas caras. Encontra-se em estabelecimentos com propostas 

inovadoras e o grande diferencial recai sobre a decoração e a arquitetura” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 238). 

 

 

 

 

                                                             
3
CLARKE, Alan; CHEN, Wei. Hotelaria: Fundamentos Teóricos e Gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 
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2.2.1 A NOVA CONFIGURAÇÃO DA HOTELARIA DE LUXO 

 

 

Segundo Otto (2011), a crise econômica de 2009 afetou o comportamento do 

consumidor de luxo, que não está mais disposto a pagar caro por uma marca 

emblemática e exclusiva. Para a autora “o verdadeiro luxo significa coisas diferentes 

para pessoas diferentes, mas para a maioria dos consumidores o termo é sinônimo 

de raridade, qualidade e requinte” (OTTO, 2011, [s.p.]) 

Para conseguir atender as expectativas dos clientes, as empresas precisam 

desenvolver estratégias como: identificar o mercado-alvo, investindo em mercados 

emergentes; segmentar os consumidores, mantendo os clientes tradicionais e 

buscando novos consumidores de luxo; investir em gestão de canais, aprimorando 

os multicanais de distribuição e de novas mídias (OTTO, 2011). 

Em decorrência da crise, o consumidor passou a se preocupar mais com os 

gastos e a pensar mais antes de comprar, deixando assim, de adquirir um produto 

por causa do status. Essa mudança se deve pela importância que o valor do dinheiro 

ganha e pelo receio de gastar muito em tempos de crise. Com isso, o consumo 

deixou de ser imprudente e passou a ser mais pensado (OTTO, 2011). 

Em 2011, a International Luxury Travel Market realizou um projeto de 

pesquisa sobre a indústria de viagens de luxo. Segundo o estudo, a demanda por 

viagens de luxo deve crescer, principalmente em países emergentes como Brasil, 

Rússia, Índia e China.  

De acordo com o relatório da ILTM, o turismo de luxo corresponde a: 

 

 3% do movimento de turistas no mundo 

 25% dos gastos em viagens internacionais 

 25 milhões de viagens mundiais 

 US$ 180 bilhões em gastos 

 US$ 7.200 por viagem 

 

O gasto médio diário do turista de luxo é oito vezes maior que dos turistas 

convencionais. O mercado do luxo movimenta anualmente (somente nos setores 
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ligados ao turismo), € 270 bilhões com turismo e hotéis, € 50 bilhões com bebidas 

alcoólicas e alimentação e € 20 bilhões em spas, clubes e outros (ILTM, 2011).  

 

Além disso, os destinos aonde vem crescendo a procura no mercado de luxo 

são os que proporcionam:  

 Mais privacidade / menos ostentação - São lugares mais tranquilos e 

discretos, como ilhas particulares. 

 Excursões em áreas abertas - São países com paisagens naturais como 

Brasil, Argentina, Chile, Austrália e Nova Zelândia. 

 Destinos considerados difíceis de serem visitados - Regiões que eram 

evitadas por razões políticas ou socias e que passam a atrair os turistas. 

 Destinos com apelo aos viajantes ambientalmente e culturalmente 

interessados - Cresce o número de viajantes em busca de destinos com 

culturas e tradições muito ricas. 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, as cinco principais tendências que irão 

afetar o setor de viagens de luxo nos próximos anos são:  

 

 Destinos emergentes ganharão importância - O interesse pela autenticidade, 

por novas experiências e por exclusividade, acarretará na busca por 

comunidades locais. 

 Necessidade de personalização continuará a impactar a indústria de viagens 

de luxo - A criação de relações pessoais duradouras gerando confiança entre 

os prestadores de serviço e o cliente. 

 Serviço simples e perfeito está no topo das principais expectativas dos 

viajantes - O tempo passa a ser o bem mais precioso, por isso, todas as 

etapas da cadeia de serviço devem funcionar perfeitamente, desde o 

planejamento até o retorno do viajante, incluindo transporte, hospedagem, 

passeios, etc.  

 A indústria de viagem de luxo continuará a recuperar-se da crise financeira, e 

a demanda deve crescer - Apesar das viagens de luxo, assim como outros 

setores da indústria de viagens, serem afetados pela instabilidade política e 
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econômica, os fornecedores e os compradores pesquisados afirmam que 

haverá crescimento neste segmento de mercado durante os próximos anos. 

 Conscientização sobre valor continuará a afetar as decisões de viagem - A 

internet e a mídias sociais continuarão influenciando no planejamento e nas 

reservas. 

 

Segundo os dados da pesquisa, metade dos turistas de luxo têm entre 45 e 

55 anos, e o número de pessoas entre 35 e 44 anos tem crescido rapidamente, 

indicando que viajantes de luxo estão cada vez mais jovens. Isso pode ser explicado 

pelo aumento de jovens executivos, e pelo crescente número de jovens ricos no 

mundo, especialmente em países emergentes. Além disso, os adolescentes têm 

viajado cada vez mais com seus pais, gerando um gosto por viagens internacionais. 

As mudanças na demanda mais relevantes que foram identificadas na 

pesquisa são: 

 

 O desejo de se divertir e de se sentir estimulado ao invés de ser adulado - 

Enquanto antes da crise os mimos eram uma prioridade, agora o mais 

importante para o turista é passar as férias exercendo diferentes atividades e 

realizando viagens que possibilitam experiências únicas. 

 

 A crescente necessidade de autenticidade, simplicidade e cuidado com o 

meio ambiente - Durante períodos de crise, ostentação é considerada 

inadequada, por isso, aos poucos, os viajantes de luxo têm procurado 

incentivar o desenvolvimento sustentável, incluindo a preservação ambiental 

e a responsabilidade social. Nos últimos anos, eles têm mostrado maior 

interesse em um contato mais próximo com os habitantes locais e em 

experimentar a cultura regional, como parte da experiência da viagem. 

 

 Uso crescente da internet e mídias sociais – Cada vez mais a internet é 

usada para buscar informações e para comparar preços antes do turista fazer 

as reservas. Com ajuda das redes sociais, os usuários podem compartilhar 

suas opiniões e sugestões, dando dicas importantes de viagem. Muitas 
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dessas mídias sociais desempenham um papel importante no processo de 

tomada de decisão dos viajantes. 

 

 Um crescente interesse em produtos exclusivos - Esta tendência está 

relacionada com a procura de um maior grau de personalização. Como 

singularidade é um dos princípios orientadores do luxo, muitos viajantes 

querem produtos e serviços sob medida. 

 

 Crescimento de viagens em família - Uma das mais importantes satisfações 

nas férias hoje é passar o tempo com a família. Viagens em família é um 

mercado em crescimento na maioria dos países. 

 

 O desenvolvimento de novos sub-segmentos - Surgimento de diferentes 

segmentos nas viagens de luxo. Tais como, LGBT, mulheres, e de interesse 

especial. 

 

De acordo com a reportagem (MONTE UMA EMPRESA..., 2012), o mercado 

de luxo brasileiro chegou a faturar em 2011, 20 bilhões de reais. Segundo a notícia, 

um artigo publicado na revista Forbes, no final de 2011, revelava que desde 2007 

eram adicionados 19 nomes à lista de milionários brasileiros, que ao final do ano, 

estimava 137 mil pessoas, e totalizava 30 bilionários. 

Para conseguir abrir um estabelecimento hoteleiro de luxo é necessário um 

grande investimento. Não basta ter arquitetura e decoração de padrão elevado, é 

preciso oferecer serviço de alta qualidade. Em razão disso, para Morrison e Teixeira 

(2004), muitos empreendedores com receio de fazer altos investimentos, e não 

conseguirem o retorno desejado, preferem abrir pequenas empresas.  

De acordo com Morrison e Teixeira (2004), a maioria dos negócios do setor 

de turismo, assim como em outras atividades econômicas, são realizados por 

microempresas. Segundo Morrison, 1998 (apud MORRISON; TEIXEIRA, 2004) o 

mercado de turismo é altamente segmentado e devido a isso, é operado por 

diversas empresas de pequeno porte. Estes empreendimentos oferecem variedades 

de locações, de qualidade, de infraestrutura, e são voltados para diversos mercados 

de nichos especiais. Segundo Hughes, 1992 e Ball, 1996 (apud MORRISON; 

TEIXEIRA, 2004) o crescente número dessas pequenas empresas é decorrente de 
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três fatores: o capital inicial para abrir o negócio pode ser baixo, não é necessário 

conhecimento específico e comparado com outras indústrias, praticamente não 

existe barreiras para entrar no setor. 

Na visão de Beaver, Lasheley e Stewards, 1998 (apud MORRISON; 

TEIXEIRA, 2004), os administradores de microempresas têm que lidar com múltiplas 

responsabilidades em único líder, o que dificulta ainda mais a gestão desses 

empreendimentos. Eles necessitam estar se reciclando e adquirindo novos 

conhecimentos, para acompanhar as mudanças no mercado e na sociedade. O 

autor Nagcell, 1999 (apud MORRISON; TEIXEIRA, 2004, p. 108,) destaca que 

"ações urgentes e criativas têm que ser idealizadas para ajudar os pequenos 

empresários a entrar na era de aprendizado contínuo". 

Para Miranda (2008), no segmento hoteleiro, além dos investimentos em 

capacitação profissional, outras ações específicas estão sendo iniciadas como: 

oferta de alojamentos e de serviços diferenciados, de modo a tornar os 

empreendimentos hoteleiros mais atraentes, e investimentos na modernização dos 

equipamentos turísticos, buscando padrões de qualidade internacionais. 

Para a pequena hotelaria se manter competitiva no mercado, deve buscar 

atrair novos nichos, e fazer com que os hóspedes permaneçam no seu 

estabelecimento porque são bem atendidos e se sentem bem recebidos. 

Equipamentos e tecnologia modernos são importantes, todavia, somente junto com 

a cordialidade no acolhimento eles completam os requisitos para a boa 

hospitalidade, que está relacionada com o conjunto de todos os fatores que possam 

deixar o hóspede bem acomodado (MIRANDA, 2008). 

 

 

2.2.2 HOSTEL DESIGN 
 

 

Desde o surgimento do primeiro hostel, em 1912, houve um grande avanço 

nesse tipo de meio de hospedagem. Além das mudanças ocorridas na infraesturtura 

desses estabelecimentos, que estão mais modernos, com novas áreas sociais como 

bares, cinemas, piscinas, dentre outros, os albergues estão recebendo hóspedes 

mais exigentes, desejando não só um quarto simples para passar a noite, como 
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também um serviço de qualidade. Com o surgimento desse viajante mais experiente 

e bem informado, alguns empreendedores resolveram investir em sofisticação e no 

luxo, criando um novo segmento de albergue chamado de hostel design, também 

conhecido por alguns autores como hostel butique ou simplesmente hostel de luxo 

(como a maioria dos albergues usam o termo hostel design, foi utilizado este 

conceito para o presente trabalho).  

Sem abrir mão do ambiente informal e descontraído, o hostel design presta 

um serviço diferenciado e de qualidade, por um preço mais econômico. Além disso, 

oferece localização privilegiada, como no caso do Rio de Janeiro, onde os hostels 

design estão localizados em bairros na zona sul da cidade. Outra variável que atrai 

clientes para esses estabelecimentos é a forma como esses hostels utilizam os 

espaços sociais, há os que fazem uma galeria de arte, montam bibliotecas, criam 

bares temáticos, etc. (ALMEIDA, 2013). 

 
Nestes albergues o cuidado com a estrutura, serviços e atendimento vem 
junto com a valorização dos espaços por meio do design (em forma e 
funcionalidade) e decoração, com muita cor, elementos gráficos, arte e toda 
a ‘aura’ de integração típicas dos hostels (ALMEIDA, 2013, [s.p.]). 

 
 

Enquanto no passado o design era restrito às classes mais altas da 

população, que frequentavam hotéis cinco estrelas, nos dias de hoje, turistas de 

todas as faixas sociais e econômicas estão usufruindo e valorizando a exclusividade, 

e as experiências únicas vividas nas viagens. Como afirma Karla Sottomaior, 

diretora de marketing da rede HI Hostel Brasil, esta é uma transição natural do 

mercado, devido ao surgimento desse novo consumidor que prioriza o design e a 

privacidade, mas sem desejar o luxo convencional. Para Sottomaior “Este novo 

conceito traz um público jovem, que busca novas vivências e concorda em pagar um 

pouco a mais para ter isso. Daí ser comum encontrar cozinha gourmet , balada, bar 

e aulas de dança, sem abrir mão da privacidade e do conforto” (ALMEIDA, 2013).  

Segundo o presidente executivo do grupo britânico Generator Hostels 

(exemplo de sucesso de albergues de primeira linha), Carl Michel, a indústria 

hoteleira precisa redefinir o conceito de hostel, e assim como a empresa, "combater 

a mitologia dos albergues com estabelecimentos sofisticados e contemporâneos, 

operando em locais centrais e seguros e praticando preços acessíveis" (MICHEL, 

2013, [s.p.]). Nos últimos anos, devido à crise econômica que diminuiu o preço dos 

imóveis em regiões centrais, o grupo inaugurou hostels luxuosos em cidades por 
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toda Europa, como Copenhague, Dublin, Veneza e Hamburgo, e ainda em 2013, irá 

estrear em Barcelona e Berlim (SHERWOOD, 2013). 

De acordo com a reportagem (O LISBOETA..., 2013), o jornal inglês “The 

Guardian” fez um ranking dos hostels mais luxuosos da Europa, segundo a opinião 

do especialista em viagens econômicas, Kash Bhattacharya. No primeiro lugar da 

lista, ficou o hostel português The Independente, que dentre os aspctos positivos, 

estão à localização privilegiada no Bairro Alto e o Príncipe Real, com o jardim de 

São Pedro de Alcântara à frente, a arquitetura original e a decoração composta por 

peças vintage. 

Na lista do artigo estão4: 

 

1 - The Independente Hostel, Lisboa (12€) 

2 – Plus, Berlim (10€) 

3 – Gallery, Porto (20€) 

4 – U Hostels, Madrid (19€) 

5 – Safestay Hostel, Elephant and Castle, Londres (20€) 

6 – Cocomama, Amisterdã (26€) 

7 – StayInnHostel, Lisboa (15€) 

8 – Dream Hostel, Tampere, Finlândia (22€) 

9 – Oasis Backpackers’ Palace, Sevilha (11€) 

10 - OstelloBello, Milão(28€) 

 

No conceito de Bhattacharya (2013, [s.p.]), "Lisboa é provavelmente a melhor 

cidade da Europa para os viajantes" com pouco dinheiro. Ele relembra ainda que, a 

cidade de Lisboa somou "cinco hostels entre os 10 melhores do mundo" no último 

ranking do site Hostelworld.com.  

Na visão de Otto (2013) dentre as características básicas a serem destacadas 

no segmento de hostel de luxo estão:  

 

 Presença digital – Sites interativos, com linguagem simples e design criativo.  

Além disso, estão sempre conectados nas redes sociais e disponíveis para 

responderem os comentários dos usuários. 

                                                             
4 O valor ( ) refere-se ao valor mínimo por noite assinalado no artigo 
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 Design inovador – Apesar da Europa ser mais desenvolvida nesse tipo de 

meio de hospedagem, o Brasil, que vem investindo em albergues de 

arquitetura e decoração ousadas e criativas, está cada vez mais empenhado 

em colocar o país no grupo dos hostels mais luxuosos do mundo. 

 Sustentabilidade – Os hostels design já são criados pensando no meio 

ambiente, e em como buscar alternativas sustentaveis tanto durante a 

construção, quanto no momento de decorar os espaços. No Brasil, dois 

exemplos de albergues que se preocupam com a conscientização ambiental 

são, o Hostel Lua Cheia no Rio Grande do Norte, que adotou o “ecopo” (copo 

descartável de papel em formato de envelope) e o We Design Hostel em São 

Paulo, que possui um lustre feito de varal de roupa. 

 Experiências únicas – Bares, festas e eventos temáticos são característicos 

nesse tipo de acomodação.  

 

Ainda na opinião da autora, as principais tendências dos hostels de luxo são: 

 

 Eventos corporativos – Um exemplo de hostel que trabalha com esse tipo de 

evento, é o Oztel em Botafogo no Rio de Janeiro. Ele trabalha com eventos 

de empresas que possuem uma cultura sustentável ou que querem focar o 

evento no tema.  

 Hospedagem de negócios – Além dos jovens executivos, muitas empresas 

estão negociando diretamente com os hostels, hospedagem para os seus 

funcionários. 

 Redes de hostels design – Redes internacionais e nacionais estão criando 

projetos de expansão para outras localidades. No Brasil, o Fdesign Hostel, 

tem planos de ampliar para Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Novo perfil de cliente – Esse segmento de hotelaria está atraindo hóspedes 

mais velhos, em busca de acomodação confortável por um menor preço. 

Além disso, devido a profissionalização desse tipo de acomodação, aos 

poucos eles estão conquistando hóspedes tradicionais de hotéis econômicos 

e midscale. 
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Para Almeida (2013)5 dentre os principais hostels de luxo brasileiros, situados 

fora da cidade do Rio de Janeiro, estão: Fdesign hostel (Salvador/BA)  localizado no 

bairro do Rio Vermelho. Dentre os destaques desse hostel estão, a sala de cinema e 

o terraço panorâmico, este chamado de Urubu Club, onde acontece uma balada 

enquanto o sol se põe; WeHostel (São Paulo/SP) instalado em um casarão do início 

do século passado, foi o primeiro hostel design a ser inaugurado na capital paulista. 

O We foi decorado com móveis garimpados em diversos pontos da cidade, unindo o 

vintage ao design contemporâneo. Fica em uma esquina do badalado bairro da Vila 

Mariana; Porto Alegre Hostel Boutique (Porto Alegre/RS) foi o primeiro do gênero na 

região sul do país e está localizado em um casarão histórico em um dos bairros 

nobres da capital gaúcha. 

O segmento hostel design, embora seja muito recente dentro do setor 

hoteleiro, veio se desenvolvendo consideralvelmente nos últimos anos. Em 

decorrência da percepção de empreendedores, tanto no mundo quanto no Brasil, do 

surgimento de uma demanda latente que estava em busca de atendimento de 

qualidade, acomodações modernas e requintadas por um preço justo, novos 

estabelecimentos estão sendo implantados a cada ano.  

Dentre os principais hostels brasileiros, estão os situados no município do Rio 

de Janeiro, que além de ser a cidade pioneira na criação dos albergues da juventude 

no país, décadas mais tarde, foi a primeira a inaugurar um hostel design no Brasil. A 

capital carioca, por se tratar de uma das principais metrópoles turísticas nacionais, e 

possuir um importante parque hoteleiro, vem recebendo diversos novos 

estabelecimentos hoteleiros. Devido a sua relevância, a zona sul do Rio é onde se 

concentra grande parte dos investimentos do setor de hospedagem, e é onde estão 

situados os hostels design da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5

ALMEIDA, Claudia Severo. 10 Designhostels no Brasil. mai. 2013. Disponível em: 
<http://mochilabrasil.uol.com.br/blog/10-design-hostels-no-brasil> Acesso em set. 2013. 
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3 PESQUISA SOBRE HOSTEL DESIGN NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Percebendo a relevância do assunto para o desenvolvimento da hotelaria 

carioca, a autora procurou analisar os hostels design da cidade do Rio de Janeiro, 

por meio de pesquisas que a ajudassem a entender esse objeto de estudo, ainda tão 

complexo para os agentes hoteleiros. 

Desde o surgimento do primeiro albergue da cidade, outros foram surgindo no 

muncípio, com novas estruturas e com conceitos diferentes. Para poder identificar as 

condições atuais desses albergues, avaliando o potencial do segmento no Rio de 

Janeiro, foram contatados hostels com características diferenciadas e design 

inovador. 

Os hostels selecionados para participarem da pesquisa foram, o Leblon Spot 

Design Hostel, o Oztel, Contemporâneo Hostel e o Z.Bra Hostel. Todos fazem parte 

dessa nova geração de albergues que procuram se diferenciar pelo tipo de 

infraestrutura que apresentam e pela qualidade no serviço. 

A autora, com o intuito de saber as opiniões dos hóspedes sobre cada um dos 

albergues escolhidos para fazerem parte do trabalho, acessou os principais sites 

especializados de albergues, como o Hostels World, o Hostels.com e o Hostel 

Bookers. Entretanto, o que se observou, foi que nem todos estão no banco de dados 

ou possuem avaliações nos sites. Em razão disso, utilizou-se o maior site de viagem 

do mundo, o Trip Advisor, onde foi possível encontrar o feedback dos clientes com 

relação aos quatro estabelecimentos pesquisados. 

De acordo como site, o Z.Bra Hostel, das 69 avaliações, conseguiu 69% de 

aprovação, o Leblon Spot Design Hostel, das 50 avaliações, ficou com 76%, o Oztel, 

das 43 avaliações, teve média de 81% e o Contemporâneo Hostel, das 19 

avaliações, alcançou os 94%. Analisando os dados, constata-se que os albergues 

com maior número de avaliações foram os que tiveram uma pontuação menor, e os 

menos avaliados, foram os que tiveram nota maior. Em razão disso, não é possível 

averiguar de forma precisa qual deles é o mais bem cotado do site. 
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3.1 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo. Apesar de não ter livros específicos e os 

artigos e trabalhos acadêmicos sobre o assunto serem muito escassos, buscou-se 

retratar de forma geral este novo segmento da hotelaria, que ainda está se 

desenvolvendo no Brasil. Já a pesquisa de campo, foi realizada nos hostels 

anteriormente citados, conhecidos pelo atendimento de qualidade, serviços mais 

elaborados e o estilo inovador de decoração. 

Na primeira etapa do trabalho, foi feita uma revisão de literatura, abrangendo 

livros, periódicos, monografias, artigos científicos, dentre outras publicações 

eletrônicas, buscando entender a evolução da indústria hoteleira e a sua nova 

configuração. Apartir dessa visão mais ampla, foi possível fazer um estudo mais 

específico do segmento dos hostels e da hotelaria de luxo, identificando o mais novo 

sub-segmento que está surgindo no mercado, denominado de hostel design. 

Na segunda fase, por não existir uma classificação oficial do que seria um 

hostel design, a autora pesquisou em reportagens e artigos sobre o assunto, quais 

albergues poderiam se encaixar no perfil do tema abordado. Após pesquisar 

publicações online sobre hostels de luxo, com planejamento arquitetônico, 

decoração moderna e atendimento diferenciado, chegou-se aos quatro hostels já 

citados. Foi então, elaborado um roteiro com questões norteadoras que ajudaram a 

formular a entrevista semi-estruturada. As entrevistas foram feitas no dia 01 de 

novembro com os hostels Contemporâneo e Leblon Spot, e no dia 12 de novembro 

com o Oztel. 

A pesquisa tinha como propósito avaliar a viabilidade e as características dos 

hostels design do Rio de Janeiro. Para isso, foram entrevistados gestores que 

pudessem contribuir com informações mais detalhadas sobre o estabelecimento, e 

com dados mais específicos do funcionamento do albergue. A pesquisa contou com 

a análise de quatro albergues, dentre eles, somente um gestor não pôde ser 

entrevistado, o que não prejudicou o trabalho, visto que ele foi incluído no estudo, já 

que foi possível obter os dados da pesquisa em outra entrevista feita anteriormente 

para o canal Globo News.  
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3.2 DADOS COLETADOS NAS ENTREVISTAS 

 

 

O primeiro hostel design estudado foi o pioneiro desse segmento no Rio. O 

Leblon Spot Design Hostel está localizado no bairro do Leblon, na Rua Dias Ferreira, 

número 636. O estabelecimento encontra-se em uma região com muitos 

restaurantes, bares, boates e atrativos turísticos como, a praia do Leblon e a Lagoa 

Rodrigo de Freitas e está em um dos mais famosos e movimentados bairros da 

cidade. Além da localização privilegiada, um dos principais diferenciais do hostel, é 

que ele é o único hostel design carioca cadastrado na Hostelling International 

(LEBLON SPOT, 2013). 

O preço do albergue varia de R$80,00 reais por pessoa em quarto coletivo à 

R$390,00 reais em suíte luxo. As diárias incluem café da manhã, roupa de cama, 

locker, ambientes com ar refrigerado, acesso à rede Wi Fi, cozinha coletiva, deck e 

terraço para relaxamento e convívio, além disso, o hostel oferece, lounge com bar e 

TV LCD com canais a cabo, lanhouse exclusiva, lavanderia independente e 

translado do aeroporto Galeão para o albergue (LEBLON SPOT, 2013). 

A entrevista no Leblon Spot foi realizada com o gerente geral Sr.Pedro Guia 

Costa. Segundo as informações fornecidas por ele, o motivo que levou o sócio 

idealizador a abrir o hostel foi porque durante uma viagem a Europa ele conheceu 

esse tipo de negócio, e influenciado pelo o que viu lá, percebeu que era uma 

oportunidade de mercado, e que era possível abrir esse tipo de empreendimento 

aqui no Brasil. 

O albergue, que funciona em um imóvel alugado, cadastrado na prefeitura, 

possui três sócios e existe desde 2010. Ao todo são 13 funcionários, mas até o final 

do ano, para conseguir atender durante a alta temporada, irá contratar mais dois 

colaboradores. 

Para abrir o negócio foi investido cerca de um milhão de reais, e já no ano de 

2012, obteve o retorno do capital investido. O Leblon Spot tem um faturamento 

médio por mês de 220 mil reais e uma taxa média de ocupação, desde o início do 

ano até agora de 65% (ano passado o hostel fechou com uma taxa de 74% de 

ocupação).  
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O perfil do hóspede que frequenta o hostel é formado por jovens adultos entre 

20 e 35 anos. No final de semana se hospedam mais famílias e casais e durante a 

semana são jovens turistas corporativos, que precisam vir ao Rio de Janeiro a 

trabalho (normalmente são publicitários e advogados, vindos de São Paulo e Minas 

Gerais). O albergue recebe por volta de 67% de brasileiros e 33% de estrangeiros, 

desses últimos, em primeiro lugar estão os americanos, em segundo turistas do 

Reino Unido e em terceiro os demais europeus. 

O Leblon Spot ainda está começando a implantar formulários para poder 

identificar a motivação do hóspede ao escolher o albergue. Mas segundo o gerente, 

o que eles percebem nos comentários dos clientes é que, em consequência ao 

aumento no preço da hotelaria carioca, os turistas acabam escolhendo a 

hospedagem de médio e pequeno porte. Com a crise na Europa e nos Estados 

Unidos, o estrangeiro passa a procurar uma hotelaria mais em conta. Além da 

vantagem do custo benefício, os turistas podem desfrutar de um serviço de 

qualidade.  

Na visão do Sr.Costa, as características que classificam o Leblon Spot como 

hostel design seriam a arquitetura e o atendimento, que apesar de ser informal, é 

bastante profissional. O albergue se preocupa muito com a imagem que é passada 

para o cliente, por isso, todos os funcionários precisam usar uniformes e se 

apresentar sempre de forma adequada. Além disso, os recepcionistas devem falar 

dois ou três idiomas. 

Dentre as metas traçadas pelo hostel para os megaeventos estão: atingir 

ocupação de 100%, já que ainda não está com a ocupação garantida para a Copa 

do Mundo, e alcançar um faturamento não muito diferente do que normalmente tem, 

visto que irá se aproveitar do evento de forma ética, sem tarifas exorbitantes. 

Ademais, os donos pretendem abrir dois novos hostels, um será o Leblon 2 e deve 

ser inaugurado até o final do ano, e o segundo ainda não tem previsão de quando 

será aberto, no entanto já existe o projeto e deve ser construído dentro do Jockey 

Club Brasileiro no bairro do Jardim Botânico. 

A segunda entrevista foi com a Sra.Elizabeth Agra, que é uma das três sócias 

do Contemporâneo Hostel, este que está localizado no bairro de Botafogo na Rua 

Bambina, 158. A área em que se encontra o hostel está repleta de mansões do final 

do século XIX e início do XX, e hoje abrigam alguns dos museus da cidade, 
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incluindo a Casa de Rui Barbosa, o Museu Villa Lobos e o Museu do Índio. O próprio 

albergue fica em um prédio centenário que faz parte do patrimônio da cidade. Sem 

perder suas características históricas originais, o Contemporâneo foi projetado pelo 

artista plástico e arquiteto Alessandro Sartore, que criou espaços confortáveis, 

charmosos e criativos (CONTEMPORÂNEO HOSTEL, 2013). 

A diária no hostel varia entre R$45,00 e R$300,00, tendo o cliente direito ao 

café da manhã, Wi Fi gratuito em todos os quartos, TV a cabo em todas as suítes e 

áreas comuns, ar condicionado em todos os quartos e transfer. Além disso, eles 

oferecem um espaço para que jovens artistas, tanto hóspedes quanto visitantes, 

possam expor o seu trabalho, conhecida como Galeria Wall. Outra exclusividade do 

albergue é a parceria com a gravadora Biscoito Fino, que logo irá divulgar a agenda 

musical feita especialmente para o Contemporâneo. Outro diferencial criado pelo 

hostel foi a Árvore das Lembranças, onde o cliente pode deixar uma frase, um 

poema, uma foto, ou qualquer objeto que tenha marcado a sua estadia 

(CONTEMPORÂNEO HOSTEL, 2013). 

O motivo que a levou a abrir o hostel foi devido ao fato de que durante o 

tempo em que ela recebia muitos estudantes de intercâmbio na casa dela, ela 

percebeu que havia uma demanda reprimida desse setor que precisava ser 

atendida.  Foi então que ela resolveu estudar o mercado para poder prestar serviço 

para os hostels da cidade. Durante o estudo, ela verificou que faltava qualificação 

nesse segmento, e então decidiu abrir um hostel diferenciado. 

O albergue que existe há 11 meses fica em um imóvel alugado, cadastrado 

na prefeitura. Nele trabalham seis colaboradores fixos e mais a equipe que faz a 

segurança do local.  

Para abrir o empreendimento, foi necessário investir 1,5 milhões de reais, que 

segundo as expectativas dos administradores, será revertido em dois anos. De 

acordo com a senhora Agra, o faturamento médio mensal está acima dos 100 mil 

reais e a taxa de ocupação média é de 55% ao mês. 

O turista que se hospeda no albergue, geralmente, é a lazer e não corporativo 

e são adultos entre 28 e 40 anos. O número de hóspedes brasileiros e estrangeiros 

está equiparado, com a diferença que enquanto os brasileiros se hospedam mais na 

baixa temporada, os estrangeiros ficam mais na alta temporada. 
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A percepção da Sra.Agra, é que o motivo que leva o turista à se hospedar no 

Contemporâneo é por ele não querer uma hotelaria nem muito cara e nem com 

serviço ruim. Para ela, o turista estrangeiro, por já conhecer esse segmento e estar 

mais habituado, escolhe o hostel design por causa das características físicas 

diferenciadas, enquanto que o turista brasileiro opta por esse tipo de meio de 

hospedagem pensando no preço e no serviço de qualidade. Diferentemente do 

estrangeiro, o brasileiro ainda não entende o que é um hostel design ou hostel 

tradicional, e por isso, no país como um todo, ainda se tem a ideia dos albergues 

antigos. 

Na visão da Sra.Agra, o que leva o Contemporâneo ser classificado como 

hostel design seria  o investimento feito na decoração do albergue, esta que imprime 

sofisticação em móveis pensados e criados por importantes designers brasileiros, 

como Jader Almeida, Carlos Motta e Sergio Rodrigues.  

Segundo a entrevistada, a empresa deseja abrir mais dois hostels nos 

próximos anos, mas estas não são consideradas metas específicas para os 

megaeventos. Como o hostel existe há menos de um ano, ainda se estuda a 

viabilização desses projetos, que deverão ser inaugurados até as Olimpíadas de 

2016. 

A terceira gerente geral a ser entrevistada foi a Sra. Andressa Cabral do 

hostel Oztel, que também está localizado em Botafogo, na rua Pinheiro Guimarães, 

91. O albergue, que foi considerado o melhor albergue do ano de 2013 pelo Guia 

Quatro Rodas, fica próximo ao polo gastronômico do bairro Humaitá e de inúmeros 

bares e restaurantes que a região oferece (OZTEL, 2013). 

O hostel possui diárias entre R$39,90 em quarto coletivo e R$270,00 em suíte 

luxo, com direito aos serviços de internet grátis, área comum com TV a cabo, 

quartos com ar condicionado, café da manhã, bar com comidas e drinks e trilha 

sonora personalizada (OZTEL, 2013). 

A Sra. Cabral contou que o sócio idealizador do albergue, durante o tempo 

em que estudou na França, viajou muito pela Europa e começou a conhecer 

diversos tipos de hostels diferenciados. Quando retornou ao Brasil, ele decidiu abrir 

um bar no bairro de Botafogo, que depois de estar consolidado, o motivou a abrir um 

hostel junto com outros sócios. 
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O albergue, que funciona em um estabelecimento alugado desde fevereiro de 

2012, possui cadastro na prefeitura e algumas parcerias com órgãos públicos, como 

a Riotur. Ao todo, o hostel possui dez colaboradores. 

O investimento inicial do Oztel foi entre 700 mil e 900 mil reais, sendo que, 

devido aos novos investimentos que foram surgindo, ainda irá obter o retorno do 

capital investido, que tinha um prazo inicial de dois anos, mas agora está bem perto 

de conseguir. Além disso, a gerente revela que como o hostel ainda não fechou o 

ciclo de maturidade desde que começou a consolidar os dados do faturamento, ela 

ainda não sabe o valor médio durante o ano. Ainda de acordo com a senhora 

Cabral, a taxa de ocupação na baixa temporada é de 50% e na alta é de quase 

100%, e ao longo do ano, fica em média de 67% a 70% de ocupação. 

O perfil do hóspede é de jovens adultos, entre 25 a 45 anos, normalmente são 

profissionais liberais e profissionais em início de carreira. O albergue não aceita 

crianças e nem menores de 18 anos, por isso não estimula a hospedagem de 

famílias. Enquanto ao longo do ano o hostel recebe muitos brasileiros, na alta 

temporada se hospedam mais estrangeiros. Para a gerente, como os brasileiros 

decidem suas viagens no último instante, eles acabam não conseguindo vaga nos 

meios de hospedagens que deseja, por estes serem mais concorridos. 

Na visão da gerente, o que leva o turista a escolher esse tipo de acomodação, 

é a proposta diferente que o Oztel oferece. São os conceitos “art, fun e street” que 

atraem os hóspedes, além das experiências novas, do ambiente descolado, do 

serviço de qualidade e do custo benefício, comparado com os hotéis. 

De acordo com a senhora Cabral, o Oztel não se classifica como hostel 

design, ou butique ou qualquer outro segmento, ele é apenas um albergue. Na 

concepção dela, existe um forte segmento de albergues que estão investindo em 

design, todavia, quando o albergue se classifica como hostel design, ele não quer 

ser um hostel, e acaba forçando uma nova categoria, que para ela, não está 

consolidada. Em razão disso, o Oztel prioriza a coletividade e a visão de que é um 

hostel.  

Na percepção da gerente, o albergue é uma galeria em eterna mutação e 

construção. Eles investem em peças exclusivas, artísticas e design e incentivam a 

movimentação da cultura e da arte. Todo espaço tem alguma peça que um artista 
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contribuiu, e cada quarto foi pensado e decorado por um artista com uma ideia 

diferente. 

A empresa não tem intenção de abrir mais hostels, entretanto, como o sócio 

idealizador nunca se fecha para novas oportunidades, a gerente afirma que caso 

resolvam expandir o negócio eles iriam para Copacabana, Ipanema ou Leblon, que 

são bairros que oferecem a única vantagem que eles não possuem, que são as 

praias. Apesar de não ter projetos concretos para os próximos megaeventos, o 

hostel deseja alcançar a meta dos 100% de ocupação, mas por enquanto ainda não 

abriu venda para a Copa do Mundo, visto que estão negociando com grandes 

empresas que queiram o albergue todo com exclusividade. 

O Z.Bra Hostel, apesar de nenhum dos gestores terem sido entrevistados 

para esse trabalho, também será analisado, baseando-se em uma entrevista 

realizada em 2012 pelo programa Mundo S/A do canal Globo News. O albergue que 

fica na Avenida General San Martin, 1212 no Leblon, está a uma quadra da praia do 

Leblon e apenas alguns minutos dos melhores bares, boates e restaurantes da 

cidade (Z.BRA, 2013). 

O hostel oferece diversos serviços entre eles, locker gratuito, café-da-manhã 

incluso, Wi Fi, computadores com internet de 100 MB, partybar, TVs de LCD, área 

de convivência, lounge, sessões de cinema à noite, tours aos pontos turísticos, rede 

de volei, aulas de surf, voo de asa-delta, frescobol, aluguel de bicicletas e scooters, 

skates gratuitos, serviço de transfer, aluguel de cadeira e barraca de praia, biblioteca 

de troca e recebe uma exposição de arte mensal. As diárias vão de R$60,00 em 

quarto coletivo, até R$300,00 em suíte Deluxe (Z.BRA, 2013). 

De acordo com a reportagem do Mundo S/A, os sócios Emir Bechepeche Jr. e 

Michel Asseff Filho, queriam abrir um albergue com uma nova identidade, e um novo 

conceito conhecido como party hostel. Para inaugurar o Z.Bra, foram investidos 1,5 

milhões de reais e segundo os sócios, na época da entrevista, o empreendimento já 

faturava 120 mil por mês. 

Dentre as metas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas estão as de abrir 

dois hostels no Rio de Janeiro e de estrear em alguma outra cidade do estado do 

Rio, como Búzios e Ilha Grande, possibilitando que o hóspede saia daqui e se 

hospede em outro albergue da empresa. 
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3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O segmento hostel design surgiu no Rio de Janeiro há três anos, e desde 

então vem crescendo o número de empreendimentos desse setor. O mais antigo da 

cidade é o Leblon Spot, que existe desde 2010, e o mais recente é o 

Contemporâneo, que foi inaugurado há 11 meses. Por se tratar de um meio de 

hospedagem lançado recentemente no mercado, a sua complexidade ainda gera 

conflitos de ideias com relação a definição. 

Analisando as informações adquiridas com os gestores, percebe-se que ainda 

não há um entendimento geral do que seria um hostel design. Cada um tem a sua 

própria visão e conceito sobre o tema. Exemplos dessas disparidades de opiniões 

são o Leblon Spot, que se classifica como hostel design, no entanto não possui 

espaços decorados por arquitetos e nem móveis design, e o Oztel, que investiu em 

decoração exclusiva e contemporânea e em peças artísticas e de design, todavia se 

classifica somente como um albergue. Enquanto o primeiro acredita que para ser um 

hostel design não é necessário focar na estética e sim na qualificação na prestação 

de serviço e no atendimento profissional, o segundo não acredita fazer parte desse 

segmento. Para este, mesmo investindo em design, ele não se diferencia dos outros 

albergues, e se considera um hostel como todos os outros, sem uma classificação 

distinta. Já diferentemente dos outros dois albergues, o Contemporâneo se 

considera um hostel design por ter investido em móveis de grandes designers 

brasileiros e pelo planejamento arquitetônico. 

Embora existam opiniões diversificadas com relação a esse setor, verifica-se 

alguns aspectos comuns entre os albergues estudados, tais como, o tipo de imóvel 

que é utilizado (todos são alugados) e o cadastramento na prefeitura (os três 

possuem). Outro ponto semelhante entre os hostels é a motivação que levou os 

sócios a abrirem esse tipo de empreendimento. Nos três casos entrevistados, veio a 

partir da percepção do sócio idealizador, da falta de albergues bem estruturados e 

com serviços diferenciados no Rio de Janeiro.  

Tanto os sócios do Leblon Spot quanto do Oztel tiveram a ideia de abrir esse 

tipo de acomodação no Brasil após o período que passaram viajando pela Europa, 

se hospedando em albergues com estilo inovador, diferente dos padrões que eles 
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estavam acostumados, e que não existiam no país. Já a sócia do Contemporâneo foi 

influenciada pela demanda de estudantes de intercâmbio que recebia em casa, 

constatando que não havia oferta hoteleira para atender esses turistas. 

Quanto ao número de colaboradores, existe uma variação bem grande 

dependendo do hostel. Enquanto o Contemporâneo trabalha com seis pessoas, 

mais a equipe de segurança, o Leblon Spot, que possui 13 trabalhadores, chegando 

a 15 na alta temporada, funciona com quase o dobro desse número. Comparando 

com os outros albergues, a quantidade de funcionários do Oztel está entre os dois, 

com 10 colaboradores. 

Considerando que um hostel design é um tipo de empreendimento que 

apesar de ser de pequeno porte, requer um capital alto para estruturar e montar o 

negócio, é possível constatar que o valor inicial entre 700 mil e 1,5 milhões de reais, 

não seja excessivamente alto. Ademais, avaliando um tempo médio de dois anos 

para ter retorno do capital aplicado, junto com um faturamento médio mensal acima 

dos 100 mil reais e uma taxa de ocupação média que vai de 55% a 70% durante o 

ano, pode-se concluir que há uma grande rentabilidade nesse meio de hospedagem. 

O perfil dos hóspedes desses hostels são jovens entre os vinte anos até 

adultos por volta dos quarenta anos. O Oztel e o Leblon Spot recebem muitos 

turistas corporativos, enquanto que no Contemporâneo se hospedam mais turistas a 

lazer. Tanto o Contemporâneo quanto o Oztel, afirmaram receberem mais turistas 

brasileiros na baixa temporada e mais turistas estrangeiros na alta temporada, 

enquanto que o Leblon Spot tem uma média de 67% de turistas nacionais e de 33% 

de turistas estrangeiros.  

Com relação à motivação dos hóspedes ao escolherem esse tipo de 

acomodação, os três gestores disseram que é pelo atendimento de qualidade 

(comparado com os outros hostels) e pelo custo benefício (comparando com os 

hotéis da cidade). Mesmo se tratando de um ambiente mais descontraído, esse tipo 

de albergue se preocupa em oferecer um exelente serviço para o seu hóspede. 

Além disso, com o aumento do preço na hotelaria carioca, os hostels design acabam 

sendo uma boa alternativa para o turista que deseja gastar menos na hospedagem, 

sem perder o conforto e a comodidade. 

Apesar do investimento necessário para planejar e decorar cada ambiente e, 

somado a isso, os quatro albergues estão em áreas onde o preço do aluguel do 
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imóvel é bastante alto, visto que, por estarem situados em algumas das melhores 

regiões do Rio de Janeiro para se viver, devido a acessibilidade, a segurança e a 

boa infraestrutura urbana e turística, os albergues estão tendo um desempenho 

bastante positivo economicamente. 

O bom desempenho e a lucratividade que os hostels design proporcionam 

estão estimulando os sócios a abrirem mais albergues pela cidade. Não só o Leblon 

Spot, como o Contemporâneo e o Z.Bra responderam que têm projetos de abrirem 

mais dois hostels nos próximos anos. Apesar do Oztel não ter intenção de abrir mais 

albergues, a gerente disse que o sócio idealizador está sempre aberto a novas 

oportunidades, e caso resolvam expandir o negócio, eles iriam para bairros com 

praia como Copacabana, Ipanema e Leblon. 

Embora nenhum deles tenha algum projeto específico para a Copa do Mundo 

do ano que vem e para as Olimpíadas de 2016, a maioria afirmou que tem planos, 

alguns mais concretos do que outros, de investir em novos albergues num futuro 

próximo. Esses projetos mostram que os sócios estão percebendo uma demanda 

crescente de hóspedes em busca desse tipo de hospedagem, que além de oferecer 

um ambiente descontraído, promove uma experiência nova de acomodação, junto 

com uma hotelaria de qualidade e diferenciada, a um preço baixo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposta desse trabalho era identificar a situação atual dos hostels design 

da cidade do Rio de Janeiro e avaliar o seu desenvolvimento nos últimos tempos. 

Percebe-se que o objetivo foi alcançado pois, os hostels design estão evoluindo a 

cada ano, e ganhando não só novos empreendimentos, mais modernos e mais bem 

estruturados, como também novos hóspedes. 

Após contar a história da hotelaria, e de como surgiu o segmento do albergue 

e do luxo, o estudo procurou entender como setores extremos na indústria hoteleira 

podem se unir e criar uma nova categoria de acomodação. O hostel, que por 

definição é um meio de hospedagem que oferece serviços básicos de estadia, foi 

amadurecendo com o tempo e foi deixando de ser um simples estabelecimento que 

oferecia somente quartos coletivos e passou a oferecer, além de quartos para várias 

pessoas, suítes privativas. 

A dificuldade em encontrar livros, artigos científicos e reportagens sobre o 

assunto indicam uma falta de interesse de empresas públicas e privadas em estudar 

e entender mais sobre esse tipo de hotelaria. Como não há incentivo do governo e 

nem de órgãos privados em pesquisar sobre o mercado de hostels, quase não se 

tem dados sobre o tema estudado. 

A falta de informação sobre os hostels prejudica muito o segmento, que deixa 

de receber investimentos de potenciais empresários, por não conhecerem o negócio, 

e de atrair novos turistas, por ainda acreditarem que é um tipo de acomodação 

desconfortável e sem infraestrutura.  

Embora ainda exista preconceito com relação aos albergues, nos últimos 

tempos, viajantes de várias idades e estilos passaram a escolher esse tipo de 

estabelecimento nas suas viagens. Como esse segmento de turista deseja ficar em 

hospedagem barata, para poder usufruir de mais tempo conhecendo a cultura da 

localidade visitada, comparando com o turista tradicional, o turista que se hospeda 

em hostel contribui mais para o desenvolvimento da economia e para o crescimento 

do turismo na região.  

Devido à mudança no perfil do hóspede, que além de ser mais experiente, é 

mais rigoroso ao escolher a hospedagem, os albergues se viram obrigados a 
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mudarem de estratégia e a buscarem não só oferecer um ambiente descontraído 

onde os hóspedes conseguem interagir uns com outros, mas também um espaço 

confortável e moderno, onde as pessoas se sintam bem recebidas. Com a melhora 

na prestação de serviço, os hostels foram ficando mais competitivos, e na tentativa 

de se destacarem, alguns começaram a transformar os espaços dos hostels, criando 

um novo segmento. 

Com a mudança de cenário, um novo tipo de albergue é criado, onde o 

atrativo não é somente o preço baixo, mas também o serviço de qualidade. Os 

hostels design, como estes albergues são chamados, se tornam referência de bom 

atendimento e de ambiente contemporâneo e diferenciado. Apesar de não existir 

uma classificação oficial de como se caracteriza esse segmento, alguns aspectos 

similares possibilitam o entendimento desse novo conceito, dentre eles estão o 

padrão de prestação de serviço acima dos outros hostels e o preço da diária menor 

do que dos hotéis convencionais. 

Com a vinda da Copa do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas, em 2016, o Rio 

de Janeiro terá uma alta taxa de ocupação e precisará das hospedagens alternativas 

para poder suprir essa demanda excessiva. Por oferecer um serviço de qualidade a 

um preço mais barato, o hostel design pode ser considerado uma importante opção 

de meio de hospedagem para os próximos anos. 

O hostel design consegue atender de forma satisfatória o turista, que está 

mais exigente, com serviços muito bem prestados e de qualidade acima do 

esperado. O bom atendimento e o preço baixo, vem atraindo novos hóspedes para 

esse segmento de albergue, que devido ao seu crescimento nos últimos anos, está 

estimulando empreendedores a investirem nesse tipo de negócio. 

Com base no trabalho apresentado, são propostas algumas ações, dentre 

elas: criação de uma regulamentação específica pros albergues, definição de alguns 

padrões, impossibilitando um crescimento desordenado do segmento; criar 

classificações oficiais pros hostels, proporcionando ao cliente que ele saiba 

exatamente qual o conceito do albergue e o que ele oferece; montar associações 

que desenvolvam pesquisas e que consigam desenvolver e organizar o setor.  

O turísmo irá precisar de novas opções de estabelecimentos hoteleiros nos  

próximos anos, para isso, é necessário investir em hospedagem de qualidade e 

preço justo. Graças a evolução do hostel design, este tem sido um importante 
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segmento de hotelaria alternativa que vem atendendo de forma diferenciada e 

inovadora os hóspedes e incentivando os investidores a desenvolverem esse tipo de 

empreendimento.  Devido ao crescimento do mercado de hostel design, pode-se 

concluir que o objetivo do trabalho foi atingido de forma satisfatória. 
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APÊNDICE 

 

 

Perguntas 

 

1) O que o levou abrir o hostel? 

2) Há quanto tempo existe? 

3) O imóvel é próprio ou alugado? 

4) Possui cadastro na prefeitura? Se sim, há algum tipo de isenção de imposto? 

5) Qual o número de colaboradores? 

6) Quanto foi o valor inicial do investimento?  

7) Quanto tempo levou para obter o retorno do capital investido? Se não, qual o 

tempo previsto? 

8) Qual o faturamento médio por mês? 

9) Existe controle de ocupação mensal ou anual? 

10) Qual o perfil do hóspede? 

11) Qual o feed back da motivação dos hóspedes ao escolherem esse tipo de 

acomodação? 

12) Quais as caraterísticas que o classifica como hostel design? 

13) Quais são as metas para os megaeventos? 

 

 

 


