
  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

 

 

 

PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA 

 

 

 

 

O NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA E OS 

ESTABELECIMENTOS CAMA E CAFÉ EM SANTA TERESA- RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C837   Costa,  Paulo Ricardo dos Santos  

                 O novo sistema brasileiro de classificação hoteleira e os estabelecimentos 

            de Cama e Café em Santa Teresa – RJ / Paulo Ricardo Dos Santos Costa  

             –Niterói: UFF, 2013. 

 

                 82p. 

                 Monografia (Curso superior de Tecnologia em Hotelaria) 

                 Orientador: Lúcia Oliveira da Silveira Santos, M.Sc. 

 

            1.Cama e Café 2. Sistema brasileiro de classificação de meios de 

      hospedagem 3. Santa Teresa - RJ 

 

 

 

                                                                                    CDD. 338.4791 

 

 
 



PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA 

 

 

 

 

 

 O NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA E OS 

ESTABELECIMENTOS CAMA E CAFÉ EM SANTA TERESA- RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial de 
avaliação para obtenção do grau de 
Tecnólogo em Hotelaria, sob a orientação 
da professora M.Sc. Lúcia Oliveira da 
Silveira Santos. 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013 



 O NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA E OS 

ESTABELECIMENTOS CAMA E CAFÉ EM SANTA TERESA- RIO DE JANEIRO 

 

Por 

 

PAULO RICARDO DOS SANTOS COSTA 

 

 

________________________________________________ 

Profa. M.Sc. Lúcia Oliveira da Silveira Santos – Orientadora, UFF 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. D.Sc.  Ari da Silva Fonseca Filho 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. M.Sc. Cláudia Mesquita Pinto Soares 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, a Deus que me criou e dotou de conhecimento, tornando 

possível chegar até aqui. 

Aos meus pais, Paulo César e Aline, que sempre serviram como exemplo de 

vida para mim, dando-me todo apoio possível nesta fase tão importante da minha 

vida. E a minha querida irmã que, mesmo longe, me deu todo apoio possível. Ao 

meu sobrinho Saulo, por me proporcionar momentos de alegria. 

 A minha orientadora, Profa. M.Sc. Lúcia Oliveira da Silveira Santos, que 

aceitou embarcar comigo neste tema, tornando a trajetória mais fácil e 

compensatória, sendo ela de suma importância para a construção deste trabalho. 

 Ao corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria da 

Universidade Federal Fluminense, por todo empenho e por me transmitir seu 

conhecimento. 

 Aos companheiros de turma, que fizeram desta fase uma das mais 

importantes da minha vida, em especial às minhas melhores amigas Ani de Freitas 

e Taynara Gonçalves. 

 A Rede Cama e Café, na pessoa de Marcela Clarke e suas estagiárias 

Stephane Reis e Rafaella Tomé, que serviram como ponte entre mim e os 

anfitriões. 

 Aos anfitriões dos Cama e Cafés pesquisados, que contribuíram com a 

pesquisa, me recebendo e prestando informações para a construção do trabalho. 

 A todos os irmãos em cristo e amigos que sempre me deram todo apoio 

necessário e possível. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Posso todas as coisas naquele que me fortalece” 

(Aos Felipenses 4:13 – Bíblia Sagrada) 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

COSTA, Paulo Ricardo dos Santos. O Novo Sistema Brasileiro de Classificação 

Hoteleira e os  Estabelecimentos Cama e Cafés em Santa Teresa - Rio de 

Janeiro. 2014. 81 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

 

O bairro de Santa Teresa é o que possui a maior concentração de meios de 

hospedagem do tipo Cama e Café na cidade do Rio de Janeiro. De caráter 

exploratório e qualitativo, o presente trabalho baseou-se em entrevistas realizadas 

nos Cama e Cafés desta região, buscando investigar a adesão ao novo Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem – implementado em 2011 

pelo Ministério do Turismo. Foram verificadas, ainda, as características de 

hospitalidade inerentes a este tipo de empreendimento. O presente estudo resgata 

as características e definições de hospitalidade por meio de revisão bibliográfica. 

Conta a história da evolução dos meios de hospedagem, sobretudo os Cama e 

Cafés, e contextualiza-o no tempo e na história do bairro Santa Teresa, expondo 

desde os  seus principais atrativos até sua vocação turística. Por meio de 

entrevistas e da observação sistemática nos empreendimentos de Cama e Café, 

apresentam-se as respostas que respondem a problemática deste trabalho.  

 

 

Palavras-Chave: Cama e Café, Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

hospedagem, Santa Teresa, Hospitalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

COSTA, Paulo Ricardo dos Santos. The New Brazilian System of Classification 
Hospitality and Bed and Breakfast in Santa Teresa - Rio de Janeiro.2014. 81 f. 
Monografia (Graduação) – Faculdade de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2013. 

 

The neighborhood of Santa Teresa is the one with the highest concentration of 
means of accommodation type Bed and Breakfast in the city of Rio de Janeiro. 
Exploratory and qualitative in nature, this study was based on interviews in bed and 
Breakfast in this region in order to investigate the adherence to the new Brazilian 
System of Classification of Lodging Facilities - implemented in 2011 by the Ministry 
of Tourism. Furthermore, the characteristics of hospitality inherent to this type of 
development were observed. This study will delineate the characteristics and 
definitions of hospitality through literature review. Tells the story of the evolution of 
lodging facilities, especially the bed and Breakfast and contextualizes it in time and 
history of Santa Teresa, from exposing their main draws up its tourist vocation. 
Through interviews and systematic observation in ventures Bed and Breakfast, we 
present the answers that respond to issues of this work. 

 

 

Key - words: Bed and Breakfast, Brazilian System of Classification Means Hosting, 
Santa Teresa, Hospitality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros meios de hospedagens se originaram de atos e gestos 

familiares, principalmente  de caridade, passando por pequenos empreendimentos, 

até os grandes e luxuosos hotéis (ALDRIGUI, 2007). Atualmente, é possível 

observar que essa realidade vem se modificando, pois há considerável crescimento 

da indústria de hospedagem e uma diversificação de hotéis cada vez maior, que 

caminham dos grandes e luxuosos estabelecimentos para pequenos 

empreendimentos, tais como, albergues, cama e cafés, entre outros (RIBEIRO, 

2013).  

 Com a ampliação dos segmentos hoteleiros, o Ministério do Turismo – órgão 

oficial responsável pela classificação hoteleira no país – percebeu a necessidade de 

ampliar os meios de hospedagem classificados e agrupá-los por tipos. Até 2010, 

todos eram classificados pelos mesmos critérios, mas, em 2011, com o lançamento 

do novo Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira (SBClass), passou a 

classificar outros meios de hospedagem, tais como: hotéis, hotéis fazendas, hotéis 

históricos, resorts, pousadas, flats/aparts e cama e café. O SBClass, é o método 

usado pelo Ministério do Turismo para classificar os meios de hospedagem por 

meio de estrelas, e tem como finalidade principal servir como uma ferramenta de 

comunicação entre os meios de hospedagem e os turistas, de forma clara e objetiva 

(BRASIL, 2010). 

Dentre os meios de hospedagem agora classificados pelo MTur, através do 

SBclass, está presente o Cama e Café que será estudado nesse trabalho pois, 

assim como os albergues, este meio de hospedagem vem ganhando um grande 

destaque no contexto do turismo na atualidade, até mesmo pela troca de 

experiências que proporciona (AGÊNCIA BRASÍLIA, 2013). Os estabelecimentos 

do tipo Cama e Café são residências, que oferecem no máximo três quartos para o 

uso turístico, com serviços de arrumação e café da manhã, no qual o proprietário 

resida (BRASIL, 2010).  

Quando falamos em meios de hospedagem, fazemos uma ligação direta 

com a hospitalidade. A hospitalidade no Cama e Café fica dividida entre duas das 

vertentes da hospitalidade. É uma das hospedagens no qual o próprio dono recebe 
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o hóspede em casa, caracterizando a vertente doméstica da hospitalidade, pois ao 

receber uma pessoa em casa, sem interesses explícitos, temos tal pratica 

(CAMARGO, 2004). E, em contra partida, também se enquadra na vertente 

comercial, pois o ato de receber pessoas com interesses explícitos, muitas das 

vezes registrados em contrato, caracteriza a vertente comercial da hospitalidade 

(CAMARGO, 2004). Este estudo objetivou investigar qual das vertentes da 

hospitalidade esta inserida no nos Cama e Cafés em Santa Teresa. 

Este trabalho procura fazer um levantamento do serviço de cama e café na 

cidade do Rio de Janeiro, especificamente na localidade de Santa Teresa, onde 

está concentrado o maior número desse tipo de meio de hospedagem na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Pautado nas informações coletadas, esse trabalho buscou realizar um 

estudo sobre o SBclass, tendo como foco específico  a sua aplicação no Cama e 

Café, revelando quais fatores que levam esses estabelecimentos , sobretudo os da 

região de Santa Teresa a desejarem ou não ser classificados, com base em 

referências teóricas e pesquisas já realizadas.  

O primeiro capítulo deste trabalho versará sobre a hospitalidade em seus 

diferentes contextos, buscando evidenciar os tempos da hospitalidade nos espaços 

comercial e doméstico, – nos quais se insere o Cama e Café (CAMARGO, 2004) – 

por meio de revisão bibliográfica, em abordagem teórica.  

Ainda no primeiro capítulo, faz-se presente a descrição da história da 

evolução dos meios de hospedagem. Baseado em Chon & Sparrowe (2003), a 

pesquisa identificou que os primórdios da hotelaria eram bastante semelhantes ao 

que hoje se chama de Cama e Café – quase que um resgate do que a hotelaria foi 

no passado. Para evidenciar o que difere um meio de hospedagem do outro, o 

capítulo em questão aborda ainda as tipologias de meios de hospedagem 

realizadas por Beni (2000 apud ALDRIGUI, 2007) e por Giaretta (2005 apud 

ALDRIGUI, 2007).  

Quando se fala de Cama e Café, trata-se de meios de hospedagem 

simplificados, que se pode estabelecer em casas de locais nos quais o turismo está 

em desenvolvimento. Esses meios de hospedagem surgiram nas ilhas britânicas, 
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quando donos de grandes mansões perderam sua fortuna e precisaram encontrar 

novas formas de se hospedar, se popularizaram em toda Europa e, mais pra frente, 

também nos Estados Unidos, durante a grande depressão, de 1929 (PIMENTEL, 

2007). Esses novos meios de hospedagem podem ser implantados com mais 

facilidade, pois são residências com pequenas adaptações. Favorecem a economia 

local em pequena escala, e são empreendimentos de “fácil” implantação. Como 

exemplo é possível citar o aumento do turismo domiciliar em favelas no Rio de 

Janeiro, onde muitas casas são transformadas em albergues, pousadas ou Cama e 

Café (PIMENTEL, 2007). 

 O segundo capítulo aborda diretamente o bairro de Santa Teresa, na cidade 

do Rio de Janeiro. O bairro é conhecido por sua vasta oferta de meios de 

hospedagem do tipo Cama e Café. Conforme afirmação da gerente de operações 

da Rede Cama e Café (2013), Marcella Clarke, os turistas que visitavam Santa 

Teresa há dez anos não tinham local para se hospedar. Atualmente, o bairro conta 

com grande variedade de meios de hospedagem que vão desde o tradicional Hotel 

Santa Teresa, aos Cama e Cafés, até os simples albergues. O capítulo faz um 

resgate dos principais pontos turísticos e do quantitativo de moradores, história e 

arquitetura, sendo que boa parte das informações foi disponibilizada pela Rede 

Cama e Café (2013), em entrevista concedida ao pesquisador. 

O terceiro capítulo trata do Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira, 

realizado desde 2011 pelo Ministério do Turismo (MTur), utilizando-se de revisão 

bibliográfica em abordagem teórica. O órgão fez um grande lançamento desse 

sistema, com muitas modificações em relação ao sistema antigo. O sistema antigo 

versava basicamente sobre metragens e serviços que os meios de hospedagem 

deveriam ter pra obter a classificação, sendo o novo sistema mais complexo. O 

sistema atual faz com que todos os meios de hospedagem tenham que se 

preocupar com questões que perpassam pela hospitalidade nos serviços, 

estabelece itens obrigatórios (que os proprietários dos meios de hospedagem 

devem seguir para enquadrarem-se na classificação) e itens optativos, que não 

precisam ser seguidos por todos os meios de hospedagem, mas que podem ser 

um diferencial na escolha do hóspede. Ficam ainda estabelecidos dentre os 

critérios, que os meios de hospedagem devem procurar estabelecer formas de 
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impactar menos o meio ambiente natural e auxiliar na preservação do patrimônio 

cultural (BRASIL, 2011).   

Pensando em receber turistas internacionais, a classificação hoteleira por 

parte do MTur, aos Cama e Cafés, os farão mais visíveis, pois muitos turistas 

internacionais poderão buscar, antes de qualquer outra informação, a classificação 

que o meio de hospedagem possui, e essa classificação por parte de órgão oficial, 

no caso do Brasil o MTur, dá a esses meios de hospedagem maior visibilidade.  

Uma vez compreendidos os requisitos para obter a classificação por meio do 

SBClass, foi possível a extração de indicadores que nortearam a montagem de um 

roteiro de entrevistas (apêndice A).  

No capítulo quatro são apresentados os indicadores por secção, sendo 

identificados os empreendimentos, suas características, formas de administração, 

características da demanda e ações de sustentabilidade. A pesquisa aplicada 

ocorreu por meio de entrevistas realizadas diretamente nos Cama e Café de Santa 

Teresa, indicados pela Rede Cama e Café. Seis empreendimentos foram 

analisados, sendo realizadas análises descritivas dos dados quantitativos e 

qualitativos, primários e secundários colhidos. Todas as entrevistas foram 

concedidas pelos próprios anfitriões. 

 Após análise dos dados obtidos nas demais seções, é analisada a adesão 

ao SBClass, objetivo primário deste trabalho. Os anfitriões responderam se 

conhecia o sistema, o motivo de aderirem ou não e o desejo de se enquadrar nos 

critérios. Por fim, são apresentadas considerações sobre os dados obtidos e sobre 

a realização deste trabalho.  
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1 HOSPITALIDADE 

  

 Segundo Dias (2002), o termo hospitalidade provém do latim hospitalitas-atis. 

Hospitalidade é o ato de dar, receber e retribuir, pela perspectiva do hospedeiro, 

oferecer boa acolhida, receptividade e cortesia são atributos inerentes ao 

hospedeiro. A palavra hospis-itus, também do latim, faz referencia a hóspede, 

forasteiro, estrangeiro, podendo ser aquele que recebe ou é acolhido.   

Castelli (2006) afirma que a palavra hospitium entre os romanos referia-se a 

abrigo ao viajante e hospes fazia referência ao hóspede propriamente dito. O 

mesmo autor define que a pessoa que é disposta se abrir com outra, aberta para 

conhecer novas culturas e gosta de conhecer o novo, tem consigo o espírito 

hospitaleiro. 

Acredita-se que a hospitalidade, nos seus primórdios, sempre foi uma prática 

gratuita de acolher ao próximo, uma dádiva, sendo vista como algo sagrado, mas, 

com o passar do tempo, nota-se que a prática da hospitalidade perdeu sua 

essência e hoje só é vista, quase exclusivamente, em âmbito comercial 

(CAMARGO, 2004).  

Nem toda dádiva insere-se dentro da hospitalidade, mas toda ação de 

hospitalidade inicia-se com uma dádiva. A dádiva é definida por Caileé como: 

“Toda prestação de serviço ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, com 

intuito de criar, manter ou reconstruir o vinculo social” (2002, p. 142 apud 

CAMARGO, 2004, p. 19). Convidar alguém para ir a sua casa ou oferecer abrigo a 

algum necessitado são dádivas expressas que se inserem dentro da dinâmica do 

dar-receber e retribuir. A dádiva inicia o processo da hospitalidade, sendo ela ou 

não precedida de um convite ou de um pedido de ajuda, tendo como perspectiva o 

reforço do convívio social (CAMARGO, 2004). 

A dádiva implica um sacrifício, é necessário ofertar algo. Na prática da 

hospitalidade sempre há sacrifício em favor de outros. Agradar a um hóspede 

significa abrir mão de algo próprio para satisfazer a necessidade do outro. E esse 

algo que se abre mão, nem sempre caracteriza dispêndio monetário, pode ser um 

pouco de tempo, atenção ou até mesmo uma conversa (CAMARGO, 2004). 
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Ainda conforme Camargo (2004), a dádiva sempre traz implícito consigo 

algum interesse, nem sempre de caráter financeiro. Podendo ser um interesse 

nobre, como ajudar o próximo em necessidade e se sentir bem por isso, ou ainda 

um interesse religioso, por uma recompensa espiritual ou simplesmente 

filantrópica. E por fim, a dádiva deve ser retribuída e aceita. Rejeitar um presente 

ou algo que se recebe soa como algo mal educado. Não aceitar a dádiva acaba 

gerando o efeito oposto da hospitalidade, a hostilidade.  O dar-receber e retribuir 

carrega consigo um fator de gratidão, pois sempre, ao receber algo, se deve 

retribuir, tornando assim essa prática renovável e ininterrupta.  

Receber e ofertar informações são atos que caracterizam a prática da 

hospitalidade segundo Grinover (2007, p.126). O autor também mostra que 

localidades que dispõem de diversas formas de comunicação (placas, informativos, 

programas de TV) se tornam muito mais hospitaleiras, pois ajudam o turista a se 

localizar e criar sua programação diária.  

O termo hospitalidade é ambíguo, pois a palavra pode se referir ao ato de 

dar, receber e retribuir ou estar se referindo a empreendimentos hoteleiros, os 

hotéis de fato (LASHLEY, MORISSON, 2004, p.5). Já para Mullins (2006, p.15) a 

palavra hospitalidade é usada de forma genérica por diversos setores hoteleiros e 

de catering1. No Brasil, o termo usado para designar a hospitalidade no sentido de 

empreendimentos físicos é hotelaria, proveniente da palavra de origem latina 

hospitalis, do latim hospitium, que servia para designar o lugar onde as pessoas, 

durante as viagens, conseguiam, em caráter temporário, instalação para se 

alimentar e descansar (BELCHIOR ; POYARES, 1987 apud CAMPOS, 2005 p.19). 

Segundo Lashley (2004), a hospitalidade pode ser vista a partir de três 

domínios, que determinam o local ou a forma de como ela é praticada. São elas: 

hospitalidade no domínio social, no domínio privado e no domínio comercial. A 

hospitalidade social acontece em âmbito social e público. Neste domínio, definido 

por Lashley (2004), a hospitalidade fica por conta da sociedade, levando em conta 

fatores culturais, históricos, sociológicos ou antropológicos. O domínio privado é o 

praticado nas residências e ambientes particulares, do ponto de vista gratuito, 

                                                           
1
 Segundo Fonseca (1999, p. 30) Catering são empresas especializadas em alimentação em 

lugares remotos como, por exemplo, meios de transportes, com exceção dos navios de cruzeiro.  
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compreendendo bem a dinâmica do dar, receber e retribuir definida por Camargo 

(2004). E o domínio comercial, que é a oferta da hospitalidade com recompensas 

financeiras, a exemplo dos meios de hospedagem e empresas de restauração. 

Camargo (2004) utiliza dois eixos para classificar a hospitalidade, dividindo-

os em tempos e espaços onde são praticados. O primeiro fala dos tempos sociais 

da hospitalidade humana, o ato de receber e acolher pessoas; hospedá-las; 

alimenta-las e entretê-las.  

O receber é o maior sinônimo de hospitalidade uma vez que o ato de 

receber alguém, sobretudo pessoas desconhecidas, seja em casa, na cidade no 

hotel ou até mesmo virtualmente, caracteriza fortemente a prática da hospitalidade. 

Embora a ideia de hospitalidade não envolva diretamente o ato de oferecer 

pousada ou abrigo aos visitantes, não se pode deixar fora o calor humano 

fornecido no ato de acolher sob seu teto ou ao menos do afeto e da segurança 

fornecida. A oferta de alimentação concretiza o ato da hospitalidade. Mesmo sendo 

algo simbólico, como oferecer água, repartir o pão. Embora todos os dicionários 

restrinjam a hospitalidade ao fato de hospedar e alimentar, Camargo (2004) 

destaca que, ao receber pessoas, existe a necessidade de entretê-las de alguma 

forma e por algum tempo, proporcionando momentos marcantes e agradáveis. 

O segundo eixo da teoria de Camargo (2004) trata dos espaços sociais onde 

acontecem as práticas da hospitalidade. E os subdividem em quatro categorias a 

saber: 

a) Doméstica, já que do ponto de vista histórico, o ato de receber em casa é 

o mais típico da hospitalidade e é o que envolve a maior quantidade e 

complexidade dos ritos e significados.  

b) Pública, sendo a hospitalidade que ocorre do direito de ir e vir. Gerando a 

necessidade de ser atendido em suas expectativas de interação humana, 

podendo ser estendido tanto no cotidiano urbano, que privilegia os 

residentes, quanto na dimensão turística e na dimensão política, que é 

bem mais ampla – a problemática dos migrantes de países mais pobres 

para países mais ricos. 
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c) Comercial, que ocorre nas modernas estruturas comerciais, criadas em 

detrimento do turismo moderno e mais adequadas à designação de 

hotelaria e restauração, pois esses ambientes cobram pela oferta de 

hospedagem e alimentação. 

d) E, a virtual que, embora seja sempre relacionado aos três domínios 

anteriores, já conta com características próprias, nas quais o emissor e o 

receptor são respectivamente anfitrião e visitante, guardada todas as 

especificidades que esta relação implica.  

A intersecção desses eixos cria dezesseis campos teóricos para o estudo da 

hospitalidade humana, como elucidado no quadro a seguir: 

 

 

Recepcionar 

 

Hospedar Alimentar 

Doméstico Receber pessoas em 

casa, de forma 

intencional ou 

ocasional. 

Fornecer pouso e 

abrigo em casa para 

as pessoas. 

Receber em casa 

para refeições e 

banquetes. 

Público A recepção em 

espaços e órgãos 

públicos de livre 

acesso. 

A hospedagem 

proporcionada pela 

cidade ou país, 

incluindo hospitais, 

casas de saúde e 

presídios. 

A gastronomia local. 

Comercial Os serviços 

profissionais de 

recepção 

Hotéis A restauração 

Virtual Folhetos, cartazes, 

internet, telefone e 

email. 

Sites e hospedeiros 

de sites. 

Programas na mídia 

e sites de 

gastronomia. 

Quadro 1 – Tempos e espaços da hospitalidade - Fonte: Elaboração própria, adaptado de 

Camargo (2004, p.84). 

 

Camargo (2004) destaca outra questão importante em sua obra: embora os 

domínios da hospitalidade sejam diferentes, a hospitalidade pública e a comercial, 

nutrem-se da mesma matriz, a hospitalidade doméstica, pois foi a partir dela que os 
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outros domínios se desenvolveram. O autor descreve o interesse contemporâneo 

da hospitalidade da seguinte forma: 

O comércio moderno da hospitalidade humana, abole efetivamente o 
sacrifício implícito da dádiva, ao trocar serviços por dinheiro, mas a 
hospitalidade sempre foi atributo de pessoas e locais e não de empresas; 
a observação deve, pois, dirigir-se para o que acontece além do contrato 
estabelecido [...] ( CAMARGO, 2004 p. 45). 

 

Grinover (2007) usa o termo Hospitalidade pública, diferentemente de 

Lashley (2004). Ele define que a hospitalidade pública é aquilo que a localidade 

oferece como forma de acolhimento ao turista, destacando o que as localidades 

turísticas dispõem de comunicação, por exemplo, as placas, as informações 

turísticas, dando assim um suporte ao que é recebido, logo, o acolhendo. A 

hospitalidade pública também é definida por Camargo (2007) como hospitalidade 

urbana, fazendo analogia direta às cidades turísticas, nas quais o anfitrião é a 

cidade e o hóspede é o turista. Para este autor, cidades hospitaleiras precisam 

possuir boa localização, sinalização, para que seus turistas sintam-se acolhidos, 

dentre outros requisitos. 

A propósito de saber se uma cidade é hospitaleira, Grinover (2007) propõe 

três pontos cruciais para tal definição, acessibilidade, identidade e legibilidade que 

permitem ao turista um melhor entendimento da cidade. Acessibilidade, diz respeito 

à disponibilidade de instalações ou meios físicos que garantam acesso as 

atividades e a serviços oferecidos na cidade e ainda a acessibilidade 

socioeconômica. A legibilidade é um fator referente a capacidade que uma cidade 

tem de remeter ao turista uma imagem que o faça sempre lembra a mesma. A 

identidade de uma cidade é preservada, quando a sua cultura, tradições e práticas 

não se misturam a cultura global.  A partir daí, tendo um bom desenvolvimento 

pautado nos três indicadores de hospitalidade acima, a cidade se caracteriza 

hospitaleira segundo a visão do autor. 

Verificou-se, pois, que segundo Camargo (2004), a hospitalidade deve ser 

vista como um conjunto de leis não escritas que servem para regulamentar o ritual 

social, que ocorria deste as sociedades conhecidas como arcaicas, até hoje nas 

sociedades contemporâneas. Conforme demonstra o autor, a hospitalidade foi 



20 
 

abordada de maneira muito distinta em cada país, pelo que o autor chama de 

“escolas”: 

A escola francesa, conhecida como a essência da hospitalidade, pura, tinha 

a única intenção de estudar o bem receber, a oferta de acomodação, alimentação. 

Embora se saiba que mesmo na hospitalidade francesa, o único desejo do anfitrião 

seja bem receber, sempre existem desejos implícitos, não necessariamente de 

origem financeira, podendo ser de origem moral ou ética, por exemplo, o fato de se 

sentir bem por satisfazer o desejo de um forasteiro. 

Na escola americana, as relações entre forasteiro e anfitrião são regidas 

através de contratos e compensações financeiras, prática que acontece nos meios 

de hospedagem de todos os segmentos e classificações. 

Há ainda a escola inglesa, que estuda ambas em conjunto e a brasileira, que 

além dos espaços domésticos, públicos e comerciais da hospitalidade, tem 

produzido também estudos sobre o campo virtual da hospitalidade. 

Lashley e Morrison (2004,) afirmam que há um diferencial claro entre a 

hospitalidade doméstica e comercial: “Nas residências, as regras não são claras, 

podem ser negociadas e variar conforme a identidade da visita”, porém, nos meios 

de hospedagem comerciais, os limites devem ser claros. Há ainda outras 

diferenças, por exemplo, formas de utilização de roupa de cama, banheiro, bebida 

e alimentação. Porém, vale destacar que, embora os espaços da hospitalidade 

sejam diversos, o Cama e Café – objeto deste estudo – é um meio de hospedagem 

que habita tanto o espaço doméstico quanto o comercial, pois embora se cobre por 

esta hospedagem, o ambiente e as regras são estabelecidas pelos anfitriões. Isso 

é possível por conta da evolução da hotelaria que, em seus primórdios era 

predominantemente doméstica e se tornou, nas sociedades contemporâneas, 

predominantemente comercial. Porém, como Lashley e Morrison (2004) 

esclarecem, a hotelaria comercial segue um padrão parecido no mundo todo, 

sendo o Cama e Café um diferencial que faz os olhos dos turistas se voltarem para 

a hotelaria doméstica novamente. Para melhor compreensão da trajetória da 

hotelaria, se faz necessária revisão bibliográfica sobre o assunto, o qual será 

abordado no próximo capítulo.  
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1.1  MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 Neste capítulo será abordada a história do desenvolvimento dos meios de 

hospedagem, bem como as diferentes características dos diversos meios de 

hospedagem, visando a um entendimento melhor das formas de hospedagem 

existentes. 

Se existe uma afirmação que se pode fazer sem medo, é que a indústria 

hoteleira está em constante mudança. No inicio da história do desenvolvimento dos 

meios de hospedagem, segundo Chon e Sparrowe (2003), os estabelecimentos 

eram hospedarias, tabernas, estalagens, sem muitos serviços agregados e com 

valores baixos. Com o passar dos anos, esses meios de hospedagem se 

adaptaram de acordo com as mudanças de fatores externos, por exemplo, o 

desenvolvimento dos meios de transportes, prosperidade econômica, criação de 

novas tecnologias entre outras. Dessa maneira, as instalações e as características 

desses empreendimentos passaram por diversas adaptações até chegar a 

estrutura segmentada que temos hoje.  

O termo “hotel” origina-se a partir do século XVII para se referir as grandes 

casas dos nobres e burgueses daquela época. Eram casas luxuosas e 

imponentes, também com uma grande quantidade de equipamentos que 

facilitavam a vidas dos seus donos. Comparadas às casas contemporâneas, 

seriam como as mansões (RYBCZYNSKI, 1988, p.40 apud LYNC; 

MACWHANNELL, p. 146, 2004). A partir desta informação, é possível afirmar que 

o conceito de hotel foi iniciado pela classe nobre e burguesa do século XVII. Até o 

retrato atual de hotelaria, muitas foram as mudanças, adaptações e 

segmentações ocorridas, tornando os hotéis um produto acessível às mais 

diversas camadas da sociedade, atendendo a cada um conforme o seu perfil. 

 A hotelaria comercial, da maneira com que se compreende hoje, teve origem 

a partir da relação entre o hóspede e o hospedeiro, que existe desde as primeiras 

sociedades criadas, quando essa relação era dada apenas pelo fato de um 

hospedeiro se sentir honrado em receber o hóspede, oferecendo alimentação, 
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segurança e entretenimento. O hóspede, por sua vez, sabendo que ser recebido 

era um honra, tinha que retribuir, respeitando os costumes e valores dos 

hospedeiros (CLARKE; CHEN, 2008, p.5). 

Como citado acima, o desenvolvimento dos meios de hospedagem se deu 

através de fatores externos, ou seja, fatores que aconteciam no contexto global. Na 

dinastia Tudor, na Inglaterra, no século XVI, houve um grande salto na evolução 

dos estabelecimentos de hospedagem, favorecido pela estabilidade política, pelas 

mudanças sociais e as melhorias tecnológicas dos meios de transporte. Embora 

não haja registro exato do aumento da oferta de hospedagem durante o século 

XVI, alguns registros relacionados a área mostram que em 1577 existia cerca de 

480 meios de hospedagem, entre eles hospedarias, tavernas e estalagens na área 

de Norfolk e 876 em Middlesex, ambas regiões da Inglaterra (CHON; SPARROWE, 

2003, p.87). 

 Um momento de grandes mudanças no setor foi quando a tecnologia chegou 

aos meios de transporte, pois até o momento os meios de hospedagem eram os 

coach-ing inns. Nesse tipo de hospedaria os viajantes, podiam hospedar-se, 

alimentar-se, enquanto aguardavam a troca dos seus cavalos, que levava cerva de 

trinta minutos. Vale ressaltar que, nesta época, as viagens eram feitas em 

charretes ou a cavalo e tinham uma grande duração. Nestes meios de 

hospedagem é possível observar as primeiras práticas de hospitalidade, podendo 

também ver algumas das funções que existem hoje. Desde essa época já existia a 

preocupação com o serviço, pois os atendentes dos coach-ing inns, aguardavam 

os clientes na entrada do estabelecimento. Comparando com as funções hoteleiras 

atuais, é possível afirmar que a função de capitão porteiro2 existe desde o século 

XVII. Outro meio de hospedagem presente na época foram as public houses. 

Estas, por sua vez, eram casas particulares que ofereciam acolhimento aos 

visitantes, fornecendo alimento e hospedagem. Ao comparar com os diversos tipos 

de meios de hospedagem reconhecidos academicamente, as public houses são a 

forma mais próxima dos estabelecimentos de Cama e Cafés (CHON; SPARROWE, 

2003). 

                                                           
2
 Funcionário do front Office “[...] que se encontra na entrada do hotel com a finalidade de bem 

acolher o viajante, tomando as providências relativas a sua bagagem e guarda do automóvel”, 
(CASTELLI, 2006, p.179). 
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 Acredita-se que a primeira obra construída com o objetivo de ser um meio de 

hospedagem comercial (ou seja, um hotel), aconteceu em 1794. O New York’s City, 

onde por apenas dois dólares os clientes podiam se hospedar, tomar café da 

manhã, almoçar, tomar chá da tarde e jantar. (CHON; SPARROWE, 2003). 

 O advento das estradas de ferro, no ano de 1825, trouxe consigo uma 

grande mudança no setor de hospedagem. Com os trens, as viagens diminuíram o 

tempo e se tornaram menos desconfortáveis, fazendo com que um número maior 

de pessoas começasse a viajar com mais frequência. Deste modo, as hospedarias, 

tabernas e estalagens que até então estavam distribuídas em locais isolados e 

distantes, passaram a se desenvolver próximas as estações de trem, pois nessas 

localidades o número de clientes estava aumentando de forma grandiosa, e essa 

tendência durou cerca de 100 anos. Foi nesse mesmo período que houve o 

surgimento de grandes empreendimentos hoteleiros. Destaca-se o Tremont House, 

concebido em 1828, em Boston, trazendo consigo uma nova era para o profissional 

da hospitalidade, pois a partir daí criou-se a profissão de hoteleiro. Foi neste 

momento da história que surgiu um empreendimento com o papel principal de 

receber e servir aos hóspedes. Também foi neste momento e neste hotel, que foi 

criada a função do mensageiro, pois o hotel possuía três pavimentos, a até a 

presente data, os elevadores não tinham sido criados, daí a gerência do Tremont 

criou esta função para que esse profissional pudesse ajudar a carregar as malas 

dos hóspedes escadas à cima. (CHON; SPARROWE, 2003). 

Durante a década de 1920 a 1930, com os automóveis a preços acessíveis, 

a classe média acabou propiciando a expansão de um segmento de outros meios 

de hospedagem: os motéis, que são meios de hospedagem com acomodações 

simples para passar a noite, localizados ao longo das rotas dos destinos (CHON; 

SPARROWE, 2003). Na atualidade, o motel ganhou outra definição, diferentemente 

dos hotéis que vendem diárias, ou day uses3, os motéis dividem sua diária em 

frações de horas, o que permite um uso para outras atividades, como um curto 

período de descanso, encontros, entre outros (BRASIL, 2013).  

                                                           
3
 Ocupação dos apartamentos por um período de até 12 horas. (BRASIL, 2010). Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/espaco_academico/glossario/detalhe/D.html. 
acesso em: Nov/2013. 
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Com a introdução dos jatos comerciais em 1958, mais uma vez, o panorama 

da hotelaria se modificou, pois as viagens passaram a ter diversos interesses, 

devido a rapidez e a facilidade, se comparado com os períodos anteriores. 

Segundo Chon e Sparrowe (2003), foi nessa fase que os grandes hotéis de centro 

de cidade, até então em alta, acabaram entrando em decadência, pois a nova 

tendência eram hotéis próximos a aeroportos. As viagens de trem deixaram de ser 

tão utilizadas, perdendo a vez para as viagens de avião, devido ao curto espaço de 

tempo e o conforto oferecido nas aeronaves. Os voos comerciais também 

favoreceram a internacionalização dos meios de hospedagem, pois ao fazer uma 

viagem de avião, romper fronteiras acabou se tornando algo fácil, pois os aviões 

reduziram drasticamente o tempo das viagens, logo, a distância deixou de ser algo 

que incomodava os viajantes. 

As condições favoráveis do século XX propiciaram o que foi chamado pelos 

mesmos autores, de “anos dourados da hotelaria”, período no qual muitos hotéis 

foram construídos nos Estados Unidos. Em uma mudança repentina houve uma 

grande recessão, fazendo com que muitos desses empreendimentos fossem a 

falência. Os sobreviventes desta grande depressão acabaram se tornando muito 

conhecidos, e muitos deles perduram até hoje, a saber: Hilton, Statler e Ritz- 

Carlton (CHON; SPARROWE, 2003). 

Segundo Aldrigui (2007), no Brasil, o desenvolvimento dos meios de 

hospedagem se deu juntamente com o crescimento do país. Teve seu inicio nos 

ranchos e vendas ao longo do caminho percorrido pelos desbravadores em busca 

de ouro - essas pequenas “paradas” ao longo caminho se tornaram pequenos 

aglomerados de casas, que cresceram e, por sua vez, se tornaram cidades. Estes 

primeiros lugares eram normamente espaços que comercializavam refeições e 

bebidas. A história de muitas cidades brasileiras vai, em certo momento, revelar 

algum ponto de encontro, de convívio, onde também se encontravam os forasteiros 

recém-chegados. 

Atualmente, a grande maioria das cidades brasileiras tem, guardadas as 

proporções, equipamento de hospedagem adequados ao turismo e lazer, e 

principalmente, ao de negócios. 
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 Trigo (2000 apud ALDRIGUI, 2007 p.26) ressalta alguns momentos 

importantes sobre o desenvolvimento dos meios de hospedagem no Brasil. Se 

destacam alguns a seguir. 

 Em 1858, o almanaque Laemmert4 relaciona 195 estalagens, hospedarias e 

hotéis no Rio de Janeiro; em 1870 surgem os primeiros estabelecimentos 

hoteleiros em São Paulo; em 1885 O Almanaque da Província de São Paulo 

registra nove hotéis na cidade; Em 1908 é inaugurado o Hotel Avenida, no Rio, 

com 220 quartos; Em 1923 é inaugurado o Copacabana Palace, no Rio; em 1963 a 

oferta total de leitos no Rio de janeiro era de 4 mil e de 40 mil e todo Brasil; Em 

1979 a Embratur classifica como 5 estrelas, em São Paulo, O Hilton e o Caesar 

Park; Em 1981  a Embratur lança o guia de Hotéis brasileiro com 1.500 hotéis, 

classificados de um a 5 estrelas. (TRIGO, 2000, p.156 apud ALDRIGUI, 2007,p.27). 

 Se comparada a evolução da hotelaria mundial com a do Brasil, nota-se que 

no Brasil, essa evolução aconteceu com muito mais rapidez. Em cerca de 150 

anos. Os meios de hospedagem passaram de acomodações rústicas e sem 

qualidade a grandes complexos hoteleiros conhecidos mundialmente (ALDRIGUI, 

2007). 

 Outro grande motivo que fez com que a hotelaria brasileira mudasse, foi a 

entrada das redes internacionais no Brasil, em 1970. Elas trouxeram padrões de 

qualidade, serviço e inovações tecnológicas, fazendo com que os hotéis menores e 

de administração familiar se adequassem à qualidade de serviço e produto, 

guardada a sua proporção de tamanho, e a sua classificação. (CHON; 

SPARROWE, 2003). 

 Se, antigamente, a parada em um meio de hospedagem se dava somente 

pelo fato de buscar descanso e alimentação, atualmente, as viagens são 

planejadas e é possível pensar em cada etapa, podendo escolher e pensar em 

cada local de parada e, em muitos casos, é possível acessar virtualmente o tipo de 

equipamento onde se pretende descansar, com isso é impossível parar no tempo e 

                                                           
4
 Foi o primeiro almanaque a circular regularmente ao longo de sete décadas – de 1844 a 1914, que 

contava variadíssimas novidades relativas às autoridades da Corte e à organização administrativa, 
jurídica, política, social, religiosa e cultural do Império. Fonte: Revista de Historia. Disponivel em: < 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/leituras/almanaque-de-primeira>. Acesso em: 12 nov. 
2013. 
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não acompanhar a evolução dos meios de hospedagem (CHON; SPAROWE, 

2003). 

 

1.1.1  Segmentações e tipologias de empreendimentos de hospedagem 

 

Conforme destacado no capítulo anterior, a história da hotelaria possui 

características bastante marcantes durante o seu desenvolvimento. Os primeiros 

meios de hospedagens eram pequenos e familiares. Com o desenrolar dos anos 

ela foi encorpando e ganhando tamanhos que podemos ver hoje. Sabe-se que este 

desenvolvimento se deu através de fatores externos tais como, desenvolvimento 

dos meios de transporte, surgimento da aviação comercial e aquecimento da 

economia, que fizeram com que a hotelaria se adaptasse de acordo com cada uma 

dessas mudanças.  

A segmentação surgiu a partir da diferenciação dos serviços dos meios de 

hospedagem, o que antes era tido com diferencial, com o tempo se tornou 

característico de determinado tipo de meio de hospedagem, daí a identificação com 

determinados nichos de mercado nomeada de segmentos. Há pouco tempo, 

quando um hotel oferecia um salão para reunião, este era o seu um diferencial, 

mas hoje existem hotéis especializados em oferta de salões e sala para eventos e 

reunião, a saber, hotéis de convenção. 

 Segundo Aldrigui (2007), os hotéis deixaram de ser simplesmente locais 

para dormir, passaram a oferecer uma gama de serviços e produtos que os fizeram 

diferentes uns dos outros. A classificação descritiva dos meios de hospedagem 

começou a permitir que hóspedes potenciais encontrassem as melhores ofertas 

para o seu perfil. Por fim, a segmentação, aliada a classificação, acabou se 

tornando uma forte ferramenta de marketing, pois ao escolher seu público alvo, os 

hotéis poderiam criar estratégias focadas no segmento escolhido. 

Como este trabalho versa sobre a hospitalidade doméstica e comercial, se 

torna importante mostrar e evidenciar as diferentes formas de hospedagem que 

servem como facilitador da compreensão das diferentes formas de hospedagem, 

tornando mais fácil o entendimento do Bed and Breakfast. 
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Quando falamos de meios de hospedagem, tem-se uma grande gama de 

tipologias, pois gradativamente se enquadraram em uma tipologia visando atender 

um tipo de público da melhor forma possível. Nesta secção serão abordadas as 

tipologias dos meios de hospedagem e as suas variações. Hotéis e motéis são as 

formas de meios de hospedagem mais conhecidas atualmente, pois podem ser 

encontradas em diversas partes do mundo. Normalmente, esses tipos de 

empreendimentos atraem hóspedes de estadas curtas. Os hóspedes que procuram 

acomodações de longa permanência são atendidos por hotéis especializados em 

residências, flats ou apart-hotéis. 

Os hotéis são estabelecimentos com serviços de recepção, alojamento 

temporário, com ou sem serviço de alimentação, ofertados em unidades individuais 

e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante a cobrança de diária. (BRASIL, 2010). 

Segundo Castelli (1992, p. 38): 

 

 [...] hotel é um estabelecimento comercial de hospedagem, que oferece 
aposentos mobiliados, com banheiro privativo, para ocupação iminente ou 
temporária, oferecendo serviço completo de alimentação, além dos demais 
serviços inerentes à atividade hoteleira. 

 

 Atualmente os hotéis estão localizados próximos a grandes centros de 

negócios, aeroportos ou a destinos turísticos.  

Para Beni (2000 apud ALDRIGUI, 2007), existem basicamente dois grupos 

de meios de hospedagens, os hoteleiros e os extra-hoteleiros.  Recentemente 

Giaretta (2005) chamou os hotéis não tradicionais de “meios de hospedagem 

alternativos”. O quadro a seguir mostra as tipologias de meios de hospedagens 

proposta por Beni:  

Meios de Hospedagens Hoteleiros  

Hotel –padrão Oferece aposentos mobiliados com 
banheiro privativo, para ocupação 
eminentemente temporária incluindo 
serviços completos de alimentação, entre 
outros. 

Hotel de lazer Possui serviços e os equipamentos de 
lazer e de repouso em localização 
geográfica com destacados méritos 
cênicos- paisagísticos. 

Hotel-residência  Dispõe de unidades habitacionais 
construídas de acordo com a classificação 
oficial e serviços de alimentação parcial, 
sendo o aluguel básico cobrado por uma 
semana completa. 
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Quadro 2 – Tipologias de meios de hospedagem hoteleiras - Fonte: Adaptado de Beni (2000 apud 

ALDRIGUI, 2007) 

 

A partir do quadro acima, é possível observar a grande variedade de meios 

de hospedagem denominados de hoteleiros, ou seja, tradicionais. Embora alguns 

dos tipos envolvidos não sejam tão tradicionais assim.  

 Segundo Giareta (2005, apud ALDRIGUI, 2007, p.33) o meio de 

hospedagem alternativo é:  

[...] o meio de hospedagem não convencional que complementa a oferta 
de leitos nos destinos turísticos, e tem como característica ser mais 
econômico do que a hospedagem convencional e apresenta uma grande 
variação quanto a prestação de serviços. É de propriedade de pequenos 
empreendedores e apresenta um leque composto por albergues da 
juventude, campings, acampamentos, residências estudantis, alojamentos 
esportivos, quarto em residências da população local, casas alugadas de 

Hotel-clube Oferecem equipamento de recreação e 
lazer, próprio ou credenciado por entidades 
associativas ou clubes de serviços, com 
redução o preço das diárias. 

Hotel de saúde Combina as características dos hotel 
padrão, com instalações e serviços 
hospitalares 

Hotel fazenda São hotéis situados em propriedades rurais 
e antigas fazendas, com equipamentos 
novos ou adaptados de tradicionais 
edificações originais, voltado a prática de 
atividades recreacionais campestres e ao 
contato com a natureza 

Eco-hotel Situado em florestas tropicais ou em áreas 
naturais protegidas, com estruturas 
construídas , adaptadas as condições do 
meio ambiente. 

Hotel em terminal de transporte Situado próximo a terminais de transporte, 
destinado a alojar passageiros em transito, 
aguardando conexões. 

Motel Oferece apartamentos mobiliados, 
possuindo também serviço de alimentação 
completa, situado a margem de rodovias, 
fora de zonas urbanas [...], e que dispõe de 
vagas em estacionamento coletivo em 
numero igual ao de unidades habitacionais. 

Lodge Alojamento individual isolado, equipamento 
comercial hoteleiro, sob forma de chalés, 
cabanas e similares, destinado ao turismo 
termal, de caça, de pesca ou de aventura. 

Timeshare Qualquer empreendimento comercial 
hoteleiro, isolado ou integrante de rede 
hoteleira, que utiliza processo de tempo 
compartilhado, com venda de títulos de 
propriedades individuais. 
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residentes da localidade, pousadas, hotel sobre rodas, estabelecimentos 
religiosos, alojamentos de clube de campo e etc. 

 Ainda é muito pequena a quantidade de definições e literatura sobre os 

meios de hospedagem extra-hoteleiros, por isso, há uma grande necessidade de 

pesquisas e buscas para a definição bibliográfica sobre muitos deles. 

 A Organização Mundial do Turismo – OMT, (2001, p. 90) caracteriza como 

empreendimentos extra-hoteleiro as pensões e hospedarias e as define como um 

hotel, entretanto, estas não atingiriam as condições necessárias para serem 

consideradas como tal pela definição do MTur (BRASIL, 2013). Em reflexão, 

afirma-se que as pousadas também são caracterizadas como empreendimento 

extra-hoteleiros, por se tratarem de empreendimentos do setor de hospitalidade de 

pequeno porte. As pousadas conseguem oferecer um serviço bem mais 

personalizado e pessoal, com isso, os hóspedes que buscam esse tipo de 

hospedagem se sentem mais confortáveis. 

 Para este trabalho, torna-se necessário aprofundar o estudo em meios de 

hospedagem extra-hoteleiros (GIARETTA, 2005), cuja definição internacional é bed 

and breakfast, investigando sua história e concepção no mundo e, mais 

especificamente, no Brasil – o que será relatado no capítulo seguinte.   

 

 

1.1.2  Bed and Breakfast (Cama e Café) 

O meio de hospedagem do tipo Bed and Breakfast é bastante conhecido nos 

Estados Unidos e na Europa (RAMOS, 2007), porém, no Brasil, a sua oferta ainda 

é muito pequena - o que torna novo o estudo sobre este segmento. Em 

contrapartida, poucas são as publicações acadêmicas existentes sobre o mesmo 

tema, tornando o trabalho, simultaneamente, inovador e desafiador.  O Bed and 

Breakfast também é utilizado como uma forma de diária, onde o hóspede tem o 

direito de pernoitar em um hotel tradicional e ao café da manhã. 
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Conforme Pimentel (2007, p.33), 

Quando os moradores não se ausentam durante a estadia do 
hóspede, prestam a estes serviços e oferecem o café da manhã, 
trata-se do que é classicamente conhecido como bed and breakfast 
(b&b) ou home stay. No Brasil, ainda não há um termo cunhado 
devido a novidade do sistema, ora se mantendo os termos em 
inglês, ora fazendo uso da tradução literal, "cama e café". (...). 
Segundo Smith & Smith (2002), as hospedagens domiciliares 
denominadas bed and breakfast (ou b&b) correspondem a 
residências privadas habitadas onde o hóspede tem uma cama 
para passar a noite e um café da manhã. Junto com a "cama", um 
banheiro é oferecido, podendo ser ou não também compartilhado 
com os moradores.  

 

Não diferentes dos demais meios de hospedagem, a hospitalidade também 

está presente neste tipo de meio de hospedagem, talvez, até mais que em outros, 

pois um hóspede que busca esse tipo de hospedagem deseja ser bem acolhido 

como se estivesse em casa. 

Partindo do princípio de que o bed and breakfast é um meio de hospedagem 

extra-hoteleiro, se pode afirmar que é um meio de hospedagem representado por 

uma casa ou hotel de pequeno porte que oferece lugar para pernoitar e café da 

manhã a um preço fixo (TAYLOR, 2004, p.11 apud MOREIRA, 2008, p.44). 

 

Conforme Bastelli (2008, p.2), a American Bed and Breakfast Association 

classifica os bed and breakfast conforme a oferta de acomodações da seguinte 

forma: 

(1) Bed and Breakfast Homestay – residência privada habitada pelos 
proprietários, os quais disponibilizam de um a três quartos para 
visitantes,sendo o café da manhã, a única refeição incluída no valor da 
diária;  
(2) Bed and Breakfast Inn – empreendimento comercialmente licenciado 
numa construção onde o proprietário pode residir e que oferece de três a 
vinte acomodações para hóspedes, sendo fornecido somente o café da 
manhã; 
(3) Country Inn – empreendimento comercialmente licenciado, que oferece 
de quatro a vinte quartos e completo serviço de restaurante com café da 
manhã e jantar para os hóspedes ou para o público em geral. Os bed and 
breakfast não se distinguem somente pelo tamanho ou característica 
operacional, mas porque cada um possui o toque pessoal do seu 
proprietário.  
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Bastelli (2008) afirma, ainda, que meios de hospedagem do tipo bed and 

breakfast não podem ser confundidos com as pensões. Apesar das pensões 

possuírem ambiente familiar e disponibilizarem quartos para seus clientes, ao 

escolher as pensões, o hóspede escolhe um meio de hospedagem comercial, não 

buscando necessariamente se sentir em casa ou conhecer a cultura do anfitrião ou 

dono. 

 Como, no Brasil, o termo usado para referir-se aos bed and breakfast é 

Cama e Café, chamar-se-á este meio de hospedagem por sua tradução, a partir 

dessa seção. 

 Para o MTur (BRASIL, 2010) o meio de hospedagem cama e café, são 

residências com no máximo três UHs disponíveis para uso turístico, com serviços 

de café da manhã, no qual o possuidor do estabelecimento resida. 

 Mesmo não sendo tão popular no Brasil, o sistema de cama e café vem 

sendo estimulado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Em sua página, a 

entidade, reserva uma seção que informa sobre a oferta de hospedagem familiar5. 

No site a Prefeitura mostra como um turista pode se hospedar. É nítido que a 

Prefeitura do Rio de Janeiro vem estimulando o uso desse tipo de meio de 

hospedagem na cidade, salientando que o segmento dos Cama e Café vem se 

destacando na Cidade e no Brasil, desde os destinos de ecoturismo, turismo rural , 

mas sobretudo, destinos urbanos, devido a pequena possibilidade de expansão 

dos grandes hotéis pelas limitações físicas. Esse modelo de empreendimento tem 

maior facilidade de implantação, devido a seu tamanho e adaptabilidade, de 

maneira que ao invés de conseguir uma grande área para hospedar centenas de 

pessoas, correndo o risco da falência de um empreendimento após tanto 

investimento, possa se aproveitar melhor os espaços domésticos já existentes na 

cidade. 

  O órgão ainda cita que na cidade do Rio de Janeiro, a realidade desse 

empreendimento está em Santa Teresa, pois a região conta com muitos 

empreendimentos desta tipologia (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2013).  

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.rioguiaoficial.com.br/onde-ficar/detalhe/cama-e-caf>. Acesso em: 12 

out. de 2013. 
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 A Prefeitura também destaca que os Cama e Cafés da cidade servem como 

solução para a falta de leito no ano novo e no carnaval. A cidade do Rio de Janeiro 

conta, hoje, com cerca de 26 mil leitos, em diversos meios de hospedagem, e 

necessita de cerca de 40 mil para Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos 

em 2016, segundo os dados da própria prefeitura (2013). Assim, os Cama e Cafés, 

podem contribuir para o aumento desse número, pois esses empreendimentos são 

de fácil implantação, e vem recebendo diversos incentivos da Prefeitura do Rio e 

também dos Governos. 

 Outro órgão que trabalha e divulga os Cama e Cafés na cidade do Rio de 

Janeiro é a Rede Cama e Café6. A Rede Cama e Café é uma adaptação trazida da 

Europa pelos jovens Leonardo Rangel e João Vergara. Por estarem acostumados a 

viajar pela Europa e se hospedar em bed and breakfast, os jovens 

empreendedores trouxeram para o Brasil este segmento de hospedagem a cerca 

de dez anos atrás (REDE CAMA E CAFÉ, 2013). 

 Conforme Marcela Clarke, gerente de operações  da central de reservas da 

Rede Cama e Café, a cerca de dez anos, em Santa Teresa, não existia meios de 

hospedagem, nem mesmo o tradicional Hotel Santa Teresa, que só foi inaugurado 

em 2008 segundo o Guia 4 Rodas (2008). Até 2008, os turistas iam ao bairro, mas 

não tinham hospedagem para pernoite (REDE CAMA E CAFÉ, 2013). 

 Aliando a necessidade de implantação de empreendimentos de hospedagem 

às características do bairro, os jovens criaram um projeto para a Rede Cama e 

Café e logo foram contemplados com um prêmio dado pela Shell pela criação do 

mesmo, com isso conseguiram torna-lo real (REDE CAMA E CAFÉ, 2013). 

A proposta consiste em abrir as casas dos moradores locais para receber os 

turistas. Por meio de uma central de reservas, os turistas podem agendar a locação 

de quartos dos anfitriões cadastrados na Rede. Quanto aos donos das casas que 

                                                           
6
 A Rede Cama e Café é uma adaptação brasileira do sistema bed and breakfast, de origem 

irlandesa, em que o visitante se hospeda na casa de um habitante local, que lhe oferece,  café da 
manhã, incluído na diária. 
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resolveram se filiar, receberam todo um treinamento para se tornarem anfitriões, 

treinamento este que fora ministrado em parceria com o SEBRAE7. 

 Com sede em Santa Teresa, a Rua Paschoal Carlos Magno, n° 90, a Rede 

Cama e Café agência 50 Cama e Cafés em toda a cidade do Rio de Janeiro, 

contando com 24 na região de Santa Teresa (REDE CAMA E CAFÉ, 2013). 

Certamente que essa região não foi escolhida para o feito à toa, tornando, para 

esta pesquisa, importante compreender melhor a região que mais concentra Cama 

e Cafés na cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada sem fins 

lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio 
aos pequenos negócios de todo o país.  Disponível em: http://www.sebrae.com.br/. Acesso em: out. 
de 2013. 
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2 O BAIRRO DE SANTA TERESA - RIO DE JANEIRO 

 

 Santa Teresa é um bairro localizado na região central do Rio de Janeiro. Sua 

extensão territorial é de 5,2 km², com uma densidade demográfica de 7.916,6 

habitantes por quilometro quadrado (IBGE, 2010).  

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE (2011), a população total é de 

cerca de 40 mil pessoas, e corresponde a 0,64% da população total da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 A ocupação de morros não é um fenômeno nada recente na cidade do Rio 

de Janeiro. Estas regiões eram intensivamente ocupadas pela população que fugia 

da epidemia de febre amarela na cidade. Por ficarem em locais mais elevados, 

eram menos atingidos pela epidemia de febre amarela que assolava a cidade, do 

que os bairros que os circundavam.  Os primeiros morros sitiados foram: Morro do 

Castelo, Morro da Conceição, Morro de Santo Antônio e etc. Ainda assim, Santa 

Teresa, bairro que reúne vários morros, demorou ainda um tempo para ser 

ocupado (SEARA, 2004). 

 No ano de 1750 o bairro recebeu a sua primeira construção, o convento de 

Santa Teresa, que deu nome ao bairro. Sendo esta a primeira instituição dos 

Carmelitas Descalços8 no Brasil (SEARA, 2004). 

 

  Ilustração 1 – Convento de Santa Teresa.  Fonte: Portal Santa Teresa-RJ 
9
 . 

                                                           
8
 A ordem dos Carmelitas Descalços é uma família religiosa da Santa Igreja Católica nascida no 

século XVI na Espanha. 
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           Segundo Seara (2004), as casas só começaram a surgir depois que as 

águas do Rio carioca, na qual as nascentes estão no Silvestre, uma das partes 

mais altas do bairro, foram captadas para serem levadas pelo aqueduto, hoje Arcos 

da Lapa, até o Largo da Carioca. Antes Santa Teresa era refúgio de Quilombolas, 

malfeitores e seguidores de feitiçarias e rituais africanos. 

 

Ilustração 2 – Arcos da Lapa.  Fonte: Guias da Semana
10

. 

 Se a implantação dos aquedutos determinou a urbanização do bairro, os 

trilhos do bonde acabaram consolidando e sofisticando essa tendência. Por causa 

de seu clima aprazível, a região foi ocupada por grandes casas e chácaras. Na 

segunda metade do século XIX inaugurou-se o primeiro caminha de carruagens, a 

Rua Dona Luzia, hoje Cândido Mendes, a partir do bairro da Glória (SEARA, 2004). 

 No ano de 1877 foi criado um plano inclinado ligando a Rua Mata-Cavalos, 

hoje Riachuelo, ao Largo do Guimarães. Em 1895 os tradicionais bondes 

começaram a circular. Há cerca de dois anos o Bonde teve a sua circulação 

suspensa após um acidente que matou 6 pessoas e feriu 48 (O GLOBO, 201111). A 

suspensão da circulação do bonde causa até hoje tristeza e revolta aos moradores 

e também aos turistas, pois o bonde sempre foi a característica principal do bairro. 

                                                                                                                                                                                   
9
 Disponível em: http://www.santateresarj.com.br/sta/pontosturisticos. Acesso em: Nov/ 2013. 

10
 Disponível em :http://www.guiadasemana.com.br/rio-de-janeiro/turismo/pontos-turisticos/arcos-da-

lapa. Acesso em: Nov/2013. 
11

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/crea-investigara-operacao-de-bonde-de-santa-teresa-

2757751. Acesso em:  Nov/ 2013. 



36 
 

 

Ilustração 3 – Bonde de Santa Teresa. Fonte: O Globo, 2011
12

. 

 À Rua Monte Alegre temos outro ponto importante do Bairro, a casa do 

republicano histórico chamado Benjamim Constant Botelho Guimarães. A 

construção é de 1860, uma típica residência de classe média alta do final do século 

XIX. Hoje a Casa de Benjamim Constant abriga um museu que mostras os móveis, 

as luminárias do teto a gás e diversos outros objetos de seu uso pessoal. 

 

 

                                                           
12

  Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/crea-investigara-operacao-de-bonde-de-santa-teresa-
2757751. Acesso em:  Nov/ 2013. 
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Ilustração 4 – Museu Casa de Benjamim Constant. Fonte: Museus do Rio, 2013
13

. 

 

 Um passeio a pé por Santa Teresa oferece um retrato das moradias do local. 

São sobrados, chalés, e até um castelo de variados estilos. O Castelo do Valentim, 

situado a Rua Almirante Alexandrino 1405, foi construído em 1879 (SEARA, 2004). 

Foi reformado em 1930 pelo arquiteto carioca Fernando Valentim do Nascimento. 

Na reforma, a antiga residência foi transformada em edifício de apartamentos e 

ganhou uma roupagem medieval e romântica. 

 

Ilustração 5 – Castelo do Valentim.  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

                                                           
13

 Disponível em: 
http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=15:museu-casa-
de-benjamin-constant. Acesso em: Nov/2013. 
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 O Parque das ruínas é um chalé que foi construído ainda na época do 

império para o ministro Joaquim Murtinho. Laurinda Santos Lobo, sobrinha e 

herdeira do ministro, que reformou e ampliou a casa nos anos 1930, dando à 

construção ares neocoloniais. Após a sua morte a residência ficou abandonada e 

acabou transformando-se em ruínas. Em 1994, a prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro fez uma reforma, mas optou por manter as características de ruínas. As 

paredes foram consolidadas, mantendo a aparência, que até então fora causada 

pelo tempo e abandono (ESCOBAR,  2010). 

 

Ilustração 6 – Parque das Ruínas.  Fonte: O Globo, 2012
14

. 

 Bem próximo ao Parque das Ruínas, encontra-se o Museu da Chácara do 

Céu. Em 1936, o industrial e mecenas Raymundo Ottoni de Castro, mandou 

demolir o palacete de estilo neoclássico que herdara do pai. No local ergueu uma 

casa com belos jardins projetados por Burle Marx e com vista 360º da cidade 

(SEARA, 2004).  

 

                                                           
14

 Disponível em: http://rioshow.oglobo.globo.com/passeios/atracoes-turisticas/parque-das-ruinas-

238.aspx. Acesso em Out. 2013. 
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Ilustração  7- Museu Chácara do Céu. Fonte:.Rio Film Commission
15

. 

 Nos anos 1990, o artista plástico Chileno, Jorge Selaron, começou a revestir 

a escadaria que dá acesso ao convento de Santa Teresa, com ladrilhos e 

cerâmicas com as cores da bandeira do Brasil (verde, amarelo, azul e branco). 

Com o passar do tempo, a escadaria recebeu o nome de Escadaria do Seláron. 

Hoje representa um dos pontos turísticos do bairro e da cidade.  Após todo sucesso 

feito pelo local, o artista plástico ganhou o título de cidadão honorário do Rio de 

Janeiro. A escadaria já foi palco de clipes, filmes e etc. O artista foi assassinado em 

10 de janeiro de 2013.  

                                                           
15

 Disponível em: http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/locacao/museu-da-chacara-do-ceu. Acesso 
em  Out/2013. 
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Ilustração 8- Escadaria Selarón. Fonte: Rio Film Commission
16

. 

 

 Com toda a sua história e a quantidade de atrativos turísticos existentes, 

Santa Teresa se tornou um bairro com uma grande vocação turística e hoje recebe 

muitos turistas. Parte disso se deve ao aumento na oferta de meios de 

hospedagem, conforme citado pela Gerente de operações da Rede Cama e Café 

(2013), Marcella Clarke. 

 

 

                                                           
16

 Disponível em: http://www.riofilmcommission.rj.gov.br/locacao/escadaria-selaron. Acesso em: 
Out/2013. 

 



41 
 

 

Ilustração 9 – Hotel Santa Teresa. Fonte: Hotel Santa Teresa
17

. 

 

 Atualmente, Santa Teresa é um bairro turístico e conta com oferta de 

hospedagem, alimentação e cultura. São tantas as nuanças culturais que um 

simples passeio a pé pelo bairro se torna uma aula sobre história e cultura. Embora 

o bonde não esteja mais em circulação, este sempre fará parte da história e 

memória do bairro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Disponível em: http://www.santa-teresa-hotel.com/home.php. Acesso em: Out.2013. 
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3 O NOVO SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA 

 

A classificação é, reconhecidamente, uma ferramenta de comunicação clara 

e objetiva sobre os meios de hospedagem, sendo de suma importância, também, 

na comunicação com o mercado. Possibilita a concorrência justa entre os meios de 

hospedagem do país e auxilia os turistas, brasileiros e estrangeiros em suas 

escolhas. 

A exemplo de vários países como França, Portugal, Chile, Alemanha, 

Dinamarca, Suécia e outros, o Brasil estabeleceu o seu sistema como estratégia 

para promover e assegurar a competitividade de marcado global altamente 

disputado (BRASIL, 2010). 

 Refletindo nas constantes mudanças existentes no setor hoteleiro, o 

Ministério do Turismo criou o novo Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira 

(SBClass). Refletindo nas diferentes categorias, diferentemente do antigo sistema 

de classificação que classificava apenas hotéis padrão, o SBClass tem maior 

flexibilidade, pois passa a observar e entender que um hotel é diferente  de um 

albergue, que por sua vez é diferente de um resort, possibilitando uma 

classificação diferenciada entre os tipos de meios de hospedagem. 

 Juntamente com o Inmetro18, a Sociedade Brasileira de Metrologia e a 

sociedade civil, o SBClass foi elaborado visando aumentar a competitividade do 

setor (BRASIL, 2010). 

 O SBClass estabeleceu 7 tipos de meios de hospedagem, partindo do 

princípio da  diversidade existente no cenário brasileiro. Considerando que cada 

tipo de meio de hospedagem reflete diferentes práticas de mercado e diferentes 

expectativas dos turistas, se pode afirmar que um resort cinco  estrelas é diferente 

de uma pousada cinco estrelas. O sistema utiliza a consagrada e tradicional 

simbologia de estrelas para diferenciar as categorias. 

                                                           
18

  É uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp. Acesso em: Out. 2013. 
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 A partir daí, criou-se uma categorização para os sete tipos de meios de 

hospedagem agora classificados, conforme mostra a tabela 1 abaixo. 

Categoria Nº mínimo de estrelas Nº máximo de estrelas 

Hotel 1 5 

Hotel fazenda 1 5 

Cama e café 1 4 

Hotel Histórico 3 5 

Pousada 1 5 

Flat/Apart-Hotel 3 5 

Resort 4 5 

Tabela 1 – Categorias e números de estrelas. - Fonte: MTur, 2010. Adaptado. 

 A partir da tabela acima , pode-se observar que os Cama e Cafés é o único 

meios de hospedagem  que  tem no máximo 4 estrelas, devido as suas 

especificidades. Também pode ser visto a preocupação com cada tipologia e as 

suas peculiaridades, e o entendimento por parte do MTur que os meios de 

hospedagem carregam características próprias, não sendo possível agrupa-los em 

um grande bloco, como acontecia na antiga classificação hoteleira. 

 O SBClass é de adesão voluntária pelos meios de hospedagem. O sistema 

está fundamentado em uma série de requisitos que devem ser atendidos pelos 

meios de hospedagem. São eles: Infraestrutura, que diz respeito as instalações e 

aos equipamentos; Serviços, que vinculado à oferta de serviços;  Sustentabilidade, 

que são as ações de sustentabilidade ambiental e social, entre algumas medidas 

pode-se citar: uso de recurso de maneira ambientalmente responsável, socialmente 

justa  e economicamente viável, de forma com que o seu uso para o atendimento 

das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de uso das futuras 

gerações (BRASIL, 2010). 

 Os requisitos para a classificação são definidos em mandatórios, ou seja, de 

cumprimento obrigatório pelo meio de hospedagem, e eletivos, que são de livre 

escolha pelo mesmo. Para ser classificado na categoria pretendida, o meio de 

hospedagem necessita atender a 100% dos requisitos mandatórios e 30% dos 

requisitos eletivos, para cada conjunto de requisitos. A validade da classificação é 
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de 36 meses, a contar da data de concessão, e após 18 meses da concessão é 

feita uma vistoria para verificar a manutenção do atendimento aos pré-requisitos 

(BRASIL, 2010). 

 O SBClass está fundamentado em, oito princípios. Legalidade, a fim de 

mostrar dispositivos legais a serem satisfatoriamente cumpridos. Consistência, 

prezando pela coerência e adequação de ações e procedimentos. Transparência 

pautada em informações precisas, inequívocas e públicas. Simplicidade, com 

linguagem simples, inteligível e acessível a todos.  Agregação de valor, ganhos de 

qualidade e competitividade. Imparcialidade, decisões fundamentadas em 

avaliações objetivas e equânimes. Melhoria contínua, visando identificação e 

solução de problemas de forma permanente. Flexibilidade, pois baseasse na 

diversidade e peculiaridade do setor. (BRASIL, 2010). 

 Segundo o MTur (BRASIL, 2010) para obter a classificação, todo e qualquer 

meio de hospedagem precisa estar cadastrado no Cadastur19, mediante o 

preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do Cadastur. Após o 

preenchimento do cadastro, a inscrição é enviada ao Ministério do Turismo, que 

tem até 10 dias para avaliar a documentação recebida. Se toda a documentação 

estiver correta, o Órgão Oficial de Turismo envia o comunicado de abertura de 

processo de classificação, via sistema Cadastur, ao Meio de Hospedagem e ao 

representante legal do Inmetro. Caso a documentação esteja incorreta ou 

insuficiente o Meio de Hospedagem é comunicado e tem até 60 dias corridos para 

efetuar as correções necessárias. 

 Estando a documentação correta, o representante do Inmetro emite via 

sistema próprio o Guia de Recolhimento da União (GRU) com os valores a serem 

pagos pelo Meio de Hospedagem. Após o pagamento, o representante do Inmetro 

define o avaliador e agenda a avaliação inicial, que deve ocorrer em até 40 dias. 

Após a avaliação, pautada nas informações pré-definidas na auto avaliação, o 

representante do Inmetro informa o resultado e entrega o registro preliminar, 

contendo as conformidade e as não conformidades. Em até 15 dias corridos, é 

                                                           
19

 É o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo, 
executado pelo MTur em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação. 
Disponível em: http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/SobreCadastur.mtur. Acesso em: out. 
2013. 
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gerado o relatório final, contendo detalhamento as não conformidades, para que 

em tempo hábil, pré-estabelecido, entre o representante do Inmetro e o Meio de 

Hospedagem possa haver as ações corretivas para obter a classificação desejada. 

Caso as ações corretivas não sanem as não conformidades, o processo de 

classificação encerra-se e deve ser informado ao sistema Cadastur (BRASIL, 

2010). 

 Caso não ocorram em conformidade ou sejam corrigidas em tempo hábil de 

cerca de 90 dias, o Ministério do Turismo com base no relatório final emite o 

Certificado de Classificação e concede ao Meio de Hospedagem a autorização 

para o uso da marca que classifica os meios de hospedagem (BRASIL, 2010). 

 A tabela 2, mostra os valores para cada tipologia e categoria. 

Tipologia Categorias 1 e 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Hotel R$ 1.257,96 R$ 1.467,62 R$ 1.677,28 R$ 1.677,28 

Hotel Fazenda R$ 1.677,28 R$ 2.515,92 R$ 3.354,56 R$ 3.354,56 

Hotel Histórico - R$ 1.257,96 R$ 1.467,62 R$ 1.677,28 

Resort - - R$ 2.515,92 R$ 5.031,34 

Flat/ Apart - R$ 1.257,96 R$ 1.467,62 R$ 1.677,28 

Pousada R$ 838,64 R$ 1.257,96 R$ 1.677,28 R$ 1.677,28 

Cama e Café R$ 838,64 R$ 1.257,96 R$ 1.257,96 - 

Tabela 2 - Valores pagos por tipologia e categoria classificada - Fonte: Adaptado do  Ministério do 

Turismo, (BRASIL,2010). 

 

O pagamento pode ser dividido em duas parcelas, devendo ser paga a 

primeira no ato da solicitação e a segunda na manutenção, 18 meses após a 

classificação. 

 Segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2013), atualmente, 

existem entre 40 e 45 meios de hospedagem classificados oficialmente em todo 

Brasil. E entre estes não existe nenhum classificado do tipo Cama e Café. O 

Ministério do Turismo também mostra que no Estado do Rio de Janeiro, apenas um 
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meio de hospedagem está classificado oficialmente, a pousada Água Marinha, na 

cidade de Búzios. 

 

3.1 O SBCLASS NA TIPOLOGIA CAMA E CAFÉ 

 Por haver diferentes tipos de meios de hospedagem, o Ministério do Turismo 

criou parâmetros para que cada um deles fosse classificados de acordo com as 

suas especificidades. A partir daí, os empreendimentos do tipo Cama e Café 

passaram a ser classificados oficialmente pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 

2010). 

 Nesta seção serão mostrados alguns dos pré-requisitos obrigatórios para 

que um empreendimento de Cama e Café seja classificado entre 1 e 4 estrelas, 

pois, como  visto anteriormente, essa tipologia só pode ser classificada com o 

mínimo de 1 estrela e o máximo de 4 estrelas. Quanto maior a classificação, maior 

o numero de pré-requisitos exigidos. 
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 Para que um Cama e Café seja classificado com 1 estrela ele precisa 

atender os seguintes requisitos: 

Pré- requisitos obrigatórios 

(1 estrela) 

O anfitrião deve ser acessível por telefone durante 

24 horas 

Serviço para guarda dos valores dos hóspedes 

Área útil da UH, exceto banheiro, com no mínimo 8 

m² 

Banheiro compartilhado com 1,30 m² 

Cama com colchão solteiro, com mínimo de 0,80 m 

x 1,90 m ou cama com colchão casal, com mínimo 

de 1,40 m x 1,90 m 

Troca de roupas de cama a cada três dias 

Café da manhã básico (café, leite, achocolatado 

em pó, chá, 01 fruta, manteiga/margarina, pão, 

geleia, açúcar e adoçante). 

Medidas permanentes para redução do consumo 

de energia elétrica e de água 

 

Medidas permanentes para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 

reciclagem. 

Monitoramento das expectativas e impressões dos 

hóspedes em relação aos serviços ofertados, 

incluindo pesquisas de opinião, espaço para 

reclamações e meios para solucioná-las. 

Programa de treinamento para empregados. Medidas permanentes de sensibilização para os 

hóspedes em relação à sustentabilidade. 

Medidas permanentes para valorizar a cultura 

local. 

 

Quadro 3 - Pré-requisitos obrigatórios para classificação com 1 estrela . Fonte: MTur,2011 

 

Para ser classificado com 2 estrelas tem-se os seguintes pré requisitos: 

Pré-requisitos obrigatórios 

(2 estrelas) 

O anfitrião deve ser acessível por telefone durante 

24 horas 

Banheiro compartilhado com 1,30 m². 

 

Cama com colchão solteiro, com mínimo de 0,80 m 

x 1,90 m ou cama com colchão casal, com mínimo 

de 1,40 m x 1,90 m. 

Troca de roupas de cama a cada três dias. 

 

Troca de roupas de banho a cada três dias. Café da manhã básico + 01 item opcional. 

Medidas permanentes para redução do consumo 

de energia elétrica e de água. 

Medidas permanentes para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 

reciclagem. 

Monitoramento das expectativas e impressões dos 

hóspedes em relação aos serviços ofertados, 

incluindo pesquisas de opinião, espaço para 

reclamações e meios para solucioná-las. 

Programa de treinamento para empregados. 

Área útil da UH, exceto banheiro, com no mínimo 8 

m². 

Medidas permanentes de sensibilização para os 

hóspedes em relação à sustentabilidade. 

 

Quadro 4 - Pré-requisitos obrigatórios para classificação com 2 estrela . Fonte: MTur,2011 
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Para ser classificado com 3 estrelas é necessário preencher os seguintes pré-

requisitos: 

Pré-requisitos obrigatórios 

(3 estrelas) 

O anfitrião deve ser acessível por telefone durante 
24 horas. 

Área útil da UH, exceto banheiro, com no mínimo 
11 m². 

Banheiro privativo com 2 m². 

 

Cama com colchão solteiro, com mínimo de 0,80 m 
x 1,90 m ou cama com colchão casal, com mínimo 
de 1,40 m x 1,90 m. 

Troca de roupas de cama a cada três dias. Troca de roupas de banho em dias alternados. 

Sala de estar com televisão. Uma mesa com cadeira em 100% das UH. 

Climatização (refrigeração/ ventilação forçada/ 
calefação) adequada em 100% das UH. 

Café da manhã básico + 01 suco + 3 itens 
opcionais. 

Medidas permanentes para redução do consumo 
de energia elétrica e de água. 

Medidas permanentes para o gerenciamento de 
resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 
reciclagem. 

Monitoramento das expectativas e impressões dos 
hóspedes em relação aos serviços ofertados, 
incluindo pesquisas de opinião, espaço para 
reclamações e meios para solucioná-las. 

Programa de treinamento para empregados. 

  

Medidas permanentes de sensibilização para os 
hóspedes em relação à sustentabilidade. 

  

Quadro 5 - Pré-requisitos obrigatórios para classificação com 3 estrela.  Fonte: MTur,2011 
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E por fim, para que um Cama e Café seja classificado com 4 estrelas, tem-se os 

seguintes pré-requisitos: 

Pré-requisitos obrigatórios 

(4 estrelas) 

O anfitrião deve ser acessível por telefone durante 

24 horas. 

Serviço de cofre em 100% das UH para guarda 

dos valores dos hóspedes. 

Área útil da UH, exceto banheiro, com no mínimo 

11 m². 

Banheiro privativo com 2 m². 

Cama com colchão solteiro, com mínimo de 0,80 m 

x 1,90 m ou cama com colchão casal, com mínimo 

de 1,40 m x 1,90 m. 

Troca de roupas de cama a cada três dias. 

 

Troca de roupas de banho em dias alternados. Serviço de lavanderia. 

Sala de estar com televisão. Televisão em 100% das UH. 

Acesso à internet nas áreas sociais. Disponibilização de computador portátil com 

acesso à internet, a pedido. 

Uma mesa com cadeira em 100% das UH. 

 

Climatização (refrigeração/ ventilação forçada/ 

calefação) adequada em 100% das UH. 

Café da manhã básico + 01 suco + 5 itens 

opcionais. 

Medidas permanentes para redução do consumo 

de energia elétrica e de água. 

Medidas permanentes para o gerenciamento de 

resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 

reciclagem. 

Monitoramento das expectativas e impressões dos 

hóspedes em relação aos serviços ofertados, 

incluindo pesquisas de opinião, espaço para 

reclamações e meios para solucioná-las. 

Programa de treinamento para empregados. 

 

Medidas permanentes de sensibilização para os 

hóspedes em relação à sustentabilidade. 

Medidas permanentes para valorizar a cultura 

local. 
  

Quadro 6 - Pré-requisitos obrigatórios para classificação com 4 estrela . Fonte: MTur,2011 
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4 OS ESTABELECIMENTOS DE CAMA E CAFÉ EM SANTA TERESA 

 

Segundo a Rede Cama e Café do Brasil (2013), atualmente existem muitos 

empreendimentos do tipo na região, mas nem todos estão ligados a eles. Em toda 

cidade do Rio de Janeiro, há 50 empreendimentos que fazem parte do Cama e 

Café do Brasil, sendo a região de Santa Teresa com 24 empreendimentos de cama 

e café. 

Este capítulo organiza os indicadores em seções e traz dados obtidos em 

pesquisas qualitativas de caráter exploratório, visando a responder a questão 

problema do presente trabalho. As pesquisas descritivas foram usadas, pois o 

pesquisador visitou todos os empreendimentos que serão citados na tabulação dos 

dados, muitas vezes descrevendo dados colhidos a partir da observação 

sistemática. Todas as informações apresentadas a seguir são fruto de pesquisas e 

entrevistas com os anfitriões. Buscou-se a imparcialidade na pesquisa e na 

tabulação das informações, para que não se tornasse uma pesquisa tendenciosa, 

utilizando-se os mesmos critérios de coleta e análise em todos os 

empreendimentos pesquisados. 

Através de um questionário semi-estruturado com questões abertas, 

investigou-se as vertentes da hospitalidade que melhor se enquadram nos 

empreendimento do tipo Cama e Café e que auxiliassem a identificação dos fatores 

que levariam os anfitriões a desejar ou recusar a classificação pelo MTur.  

A tabulação dos dados se deu em seções que apresentam a mesma 

estrutura do questionário aplicado em cada Cama e Café (Apêndice A).  A seção 1 

identifica os empreendimentos, com questões que nos levam a conhecer o seu 

nome, endereço, o nome do anfitrião e seu contato. 

  A segunda parte define as características dos mesmos, pois a partir dessas 

informações é possível mostrar o que cada Cama e Café tem ou oferece. As 

questões investigadas são: Número de unidades habitacionais, classificação em 

xícaras recebida pelo Cama e Café, valor da diária média, serviços prestados aos 

hóspedes e como o empreendimento foi concebido. Esses dados servem para 
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identificar se o valor das diárias é diferente entre os hotéis de classificações 

distintas, acompanhando seu grau de conforto e serviços. 

 Na terceira parte, os fatores levantados foram os que dizem respeito a 

administração. Aqui, as questões conduzem a uma reflexão de como o serviço é 

administrado, possibilitando a caracterização das formas de hospitalidade, levando 

em consideração a afirmação de cada autor. Questiona-se: O anfitrião reside na 

casa? Existem funcionários? Os enxovais são lavados no empreendimento? Existe 

alguma oferta de alimentação? Existe registro formal da opinião dos hóspedes? A 

partir dessas questões pode-se fazer análises que nos levam a reflexões sobre a 

hospitalidade exercida e parâmetros que permitiriam ou não a classificação destes 

empreendimentos pelo SBClass. Segundo Castelli (2006) é fundamental traçar o 

perfil de negócio e do empreendedor dos meios de hospedagem. Essas questões 

auxiliam no entendimento da gama de serviços ofertada, bem como da relação que 

se estabelece entre anfitrião e hóspede.   

 A quarta parte busca definir a demanda e suas características, fazendo o 

levantamento do público alvo por parte dos anfitriões, a demanda efetiva que é 

recebida. Investiga também a forma de captação dos hóspedes e o que esses 

hóspedes procuram ao escolher esse tipo de empreendimento de hospedagem. 

Segundo Molina (2003), conhecer a demanda do empreendimento é importante, 

pois ela é um dos fatores condicionantes do mercado turístico e pode interagir com 

o meio de hospedagem de diferentes maneiras. Por exemplo: 

Uma demanda com uma grande quantidade de informação, complexa, 
exigente, mutante em relação à forma como decide e se comporta durante 
suas viagens; 
Uma demanda interessada cada vez mais em turismo ativo, no qual 
assume o papel de protagonista; 
Uma demanda consciente da importância da relação do preço-qualidade 
e, portanto, do valor das férias [...]. (MOLINA, 2003, p. 33). 

 

A quinta parte procura levantar a prática de sustentabilidade, no que diz 

respeito ao meio ambiente. O objetivo é compreender se o anfitrião adota alguma 

medida referente a práticas de sustentabilidade e se o empreendimento usa 

alguma forma de sensibilização referente a prática de sustentabilidade. Conforme 

já explicitado, o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) reconhece esses itens como 

importantes em todos os tipos de meio de hospedagem. Segundo o SEBRAE 

(2012), toda empresa deve priorizar boas práticas de responsabilidade 
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socioambiental. Essas práticas devem incluir não somente o respeito a demanda, 

mas também aos seus funcionários (se houver), os cuidados com o meio ambiente, 

atenção na escolha de seus fornecedores e o respeito à comunidade local, ao 

Governo e a Sociedade. 

 A sexta e ultima parte, faz o levantamento de questões relacionadas ao 

SBClass, referentes a classificação do meio de hospedagem, tais como: Possui a 

classificação fornecida pelo MTur? Conhece ou já ouviu falar da nova classificação 

concedida aos meios de hospedagem? Possui o desejo de ser classificado pelo 

SBClass e por quê? A partir dessas questões é possível descobrir porque os 

empreendimentos desejam ou não serem classificados pelo MTur. 

 Uma vez construído o roteiro de entrevista, as pesquisas foram aplicadas 

entre os dias nove e 16 de outubro, no horário de 10h00min as 17h00min, em seis 

dos 24 empreendimentos de Cama e Café no bairro de Santa Teresa na Cidade do 

Rio de Janeiro, e seus resultados serão apresentados a seguir. Inicialmente 

buscou-se visitar o numero máximo de empreendimento na região, mas devido a 

limitações encontradas em ser recebido, foram pesquisados os estabelecimentos 

que aceitaram receber o pesquisador durante o período de pesquisa, os 

estabelecimentos foram selecionados aleatoriamente pela Rede Cama e Café, que 

fez a ponte entre o pesquisador e os anfitriões.  
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4.1  IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

A primeira casa visitada foi a Casa da Birgit, situada a Rua Arão Reis, 87. A 

anfitriã é guia de turismo e fala cinco idiomas, Português, Inglês, Espanhol, Alemão 

e Francês.  

 

Ilustração 10 –  Fachada da Casa da Birgit . Fonte: Cama e Café
20

. 

O apartamento da Maria Teresa está localizado em uma rua tranquila, 

próximo a restaurantes, bares e a um dos pontos mais nobre do bairro, o Largo do 

Guimarães. A anfitriã é guia de turismo e fala dois idiomas. (Português e Inglês). 

 

Ilustração 11 - Fachada casa da Maria Teresa.  Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

                                                           
20

 Disponível em: http://www.camaecafe.com.br/. Acesso em: 27 set. 2013. 
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A Casa da Ana Clark está localizada à Rua Pintora Djanira 86, próximo ao 

Largo do Neves. A anfitriã é psicóloga e fala três idiomas (Português, Francês e 

Inglês). Construída em 1908, em estilo colonial preservado até hoje. É uma das 

residências que fazem parte da tradicional história de Santa Teresa.  

 

Ilustração 12 – Casa da Ana Maria Clark . Fonte: Ana Clark
21

. 

 O Chalé Laurinda, situado à Rua Laurinda Santos Lobo, gerido pela 

Francesa Frederique, encontra-se em uma área residencial. A anfitriã é oriunda do 

setor do turismo internacional e fala 4 idiomas. (Português, Inglês, Francês e 

Espanhol). 

 

Ilustração 13 - Chalé Laurinda.  Fonte: Cama e Café, 2013. 

                                                           
21

 Disponível em: http://www.anaclark.com.br/. Acesso em: 13 out. de 2013. 
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O Espaço em Movimento é o apartamento da anfitriã Flavia Rodrigues. 

Situado muito próximo ao Castelo do Valentin (ilustração 5), em uma das principais 

vias do bairro. Flavia é promotora de Eventos. 

 

Ilustração 14  – Espaço em Movimento.  Fonte: Arquivo pessoal. 

A Casa Azul da Ladeira situa-se à Ladeira do Castro 131 A, sob a direção da 

anfitriã Âmala. A gestora é jornalista e instrutora de yoga. Fala quatro idiomas, 

entre eles o Português, Inglês, Francês e Espanhol.  
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Ilustração 15 - Casa Azul da Ladeira.  Fonte: Arquivo pessoal 

 

A seção 1 do questionário serviu para mostrar os diferentes tipos de casa 

que compõe o Cama e Café na região. Por meio das imagens nota-se os diferentes 

tipos empreendimentos e que vão influenciar diretamente na sua classificação e na 

diária média, fatores que serão evidenciados na próxima seção. Outra informação 

não tabulada, mas colhida por meio da entrevista, são os contatos dos anfitriões, 

pois este trabalho de conclusão de curso será disponibilizado, posteriormente, aos 

anfitriões - que por sinal demonstraram bastante interesse em ler o trabalho final. 

Embora todos os anfitriões entrevistados permitissem usar e citar os seus 

nomes e empreendimentos neste trabalho, optou-se por usar nomes fantasia para 

os empreendimentos pesquisados, visando resguardar as informações, por 

questões de ética e por se tratar de um trabalho acadêmico, importando somente 

as informações e não quem as prestou no momento das análises. Foi adotado o 

método aleatório para renomear os empreendimentos, numerando-os conforme o 

quadro a seguir:  
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Nome fantasia do empreendimento 

C&C 1 

C&C 2 

C&C 3 

C&C 4 

C&C 5 

C&C 6 

Quadro 7 – Nome fantasia dos empreendimentos 

 

5.2  CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO 

A primeira questão dessa seção foi concernente ao número de unidades 

habitacionais disponibilizadas ao cama e café. O Ministério do Turismo (BRASIL, 

2010) define que 3 é o numero máximo de unidades disponíveis a locação nesta 

modalidade de meio de hospedagem. Dentre os 6 empreendimentos pesquisados 

temos: 

Empreendimento Numero de UHs disponíveis 

C&C 1 2 

C&C 2 1 

C&C 3 2 

C&C 4 1 

C&C 5 2 

C&C 6 1 

Tabela  3 – Empreendimentos e numero de UHs 

 Neste estudo não foi pesquisado nenhum empreendimento com 

disponibilidade de 3 quartos para locação. 

 A questão 2 mostra o número de “xícaras”, ou seja a classificação fornecidas 

pelos órgão competentes, neste caso a Rede Cama e Café. Conforme o próprio 

MTur (BRASIL, 2010), apenas a classificação oficial pode utilizar a simbologia de 

estrelas, por isso, neste caso, a simbologia usada são as xícaras. 

 Segundo a Rede Cama e Café (2013), os empreendimentos podem ser:  
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a) 1 xícara ou econômico, casa com unidades habitacionais com banheiro 

compartilhado entre o anfitrião e os hóspedes e, neste segmento, se 

enquadra o C&C 6, que disponibiliza 1 único quarto e o banheiro é 

compartilhado com o anfitrião. O C&C 3 também está enquadrado no 

padrão econômico, pois conta com 2 banheiros que é compartilhado 

entre os moradores da casa e os hóspedes. 

b) 2 xícaras ou turístico, casa com unidades habitacionais com ventilação 

forçada e banheiro privativo, neste segmento enquadra-se o C&C 4, pois 

oferece apenas 1 unidade habitacional (UH) com banheiro privativo. 

Neste segmento também é encontrado o C&C 5, pois conta com 2 

quartos e um banheiro. A anfitriã sempre reserva os dois para um único 

hóspede, ou para uma família, para que não perca as suas 

características de 2 xícaras. Vale também ressaltar que as duas UHs do 

C&C 5 são conjugadas (connecting rooms)22. 

c) 3 xícaras ou turístico com ar condicionado, conta com as mesmas 

configurações da classificação anterior, adicionando-se a ela o ar 

condicionado. Neste padrão temos o C&C 1. Disponibilizando 2 quartos 

com ar condicionado. O C&C 1 conta apenas com um banheiro para o 

uso dos hóspedes. Para que possa, no entanto, se classificado com 3 

xícaras a anfitriã deste Cama e Café só aceita um hóspede ou casal por 

vez, ou ainda para famílias ou casais que estejam juntos em viagem, 

para que se use o mesmo banheiro sem dividir com pessoas estranhas. 

O C&C 2 também se enquadra nesta classificação, pois oferece 1 quarto 

com banheiro privativo, com ar condicionado. 

d) E, por fim, 4 xícaras ou superior, onde tem-se quartos com ar 

condicionado, banheiro privativo, em mansões e castelos. Embora haja 

empreendimentos com essas características na região de Santa Teresa, 

a amostra não contou com nenhum empreendimento que possuísse tais 

características. Isso deveu-se ao fato de que os mantenedores desses 

                                                           
22

 Segundo Aldrigui (2007, p.86) UHs conjugadas ou comunicantes são aquelas que “dispõe de uma 
porta interna que liga os apartamentos, sem a necessidade de sair para os corredores do hotel. 
Ideal para famílias”. 
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empreendimentos não estavam disponíveis para responder a pesquisa 

neste período. 

A questão 3 buscou levantar qual o método de classificação utilizado por 

cada um dos empreendimentos pesquisado que, conforme dito no capítulo 

segundo desse trabalho, pode ser comercial, oficial ou ainda particular 

(autoclassificação). Segundo Aldrigui (2007), a classificação dos meios de 

hospedagem poder ser de três formas: Oficial - fornecida pelo Ministério do 

Turismo, no caso do Brasil; a Comercial - dada por órgãos comerciais, guias e 

público; e independente (ou autoclassificação), que é aquela em que o próprio meio 

de hospedagem se define. Neste estudo todos os C&Cs pesquisados foram 

classificados comercialmente, pela Rede Cama e Café (2013). Verificou-se que os 

anfitriões de todos os empreendimentos desconheciam as possibilidades de 

classificação, bem como suas próprias xícaras na classificação utilizada pela Rede 

Cama e Café (classificação comercial).  

A questão 4 desta seção diz respeito as diárias médias praticadas nos Cama 

e Cafés, apresentando os empreendimentos e os valores da diária média. 
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Gráfico 1 – Valor da diária média dos empreendimentos de Cama e Café em Santa Teresa (Em 

reais). 

Entre os empreendimentos pesquisados, as diárias variam entre R$ 130,00 

e R$ 300,00. Segundo a Rede Cama e Café, existem empreendimentos desse 
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segmento com diárias que chegam a R$ 675,00 por UH. Conforme já mencionado, 

atualmente há uma demanda crescente que se importa com a relação preço-

qualidade (MOLINA, 2003).  

Para verificar essa relação a questão 5 focou o levantamento dos serviços 

ofertados pelos empreendimentos, pois a partir dela pode-se ter uma visão da 

diversidade dos tipos de serviços que podem ser ofertados, além da própria cama e 

café, mesmo sendo esses meios de hospedagem considerados simples. Além 

disso, os serviços são fatores que influenciam diretamente na classificação dos 

meios de hospedagem. Para que um Cama e Café seja classificado pelo MTur 

(BRASIL, 2010) com um mínimo de estrelas (uma estrela), ele deve contar com 

pelo menos o serviço de guarda de valores dos hóspedes. Por isso a importância 

do levantamento do tipo de serviço disponibilizado em cada um. 

O quadro a seguir mostra os cama e cafés pesquisados com seus serviços 

prestados: 

Empreendimento Serviços oferecidos 

C&C 1 Wi-fi, Tv, frigobar e cariocas day.23 

C&C 2 Wi-fi,  estacionamento e lavanderia. 

C&C 3 - 

C&C 4 Wi-fi, computador e lavandeira. 

C&C 5 Wi-fi, TV internacional 

C&C 6 - 

Quadro 8 – Serviços disponíveis nos Cama e Cafés. 

 Se confrontados com o gráfico 1, os dados acima mostram que os cama e 

cafés com diárias médias mais altas oferecem maior variedade de serviços. Wi-fi é 

um das ofertas comuns em todos os empreendimentos que fornecem algum tipo de 

serviço. Neste questão foi possível observar que a anfitriã do C&C 1 oferece um 

serviço diferenciado, criado e chamado por ela de carioca´s day, serviço este que 

consiste em levar o hóspede para  um dia na Cidade do Rio de Janeiro, 

conhecendo os principais pontos turísticos sendo guiado pela anfitriã. 

                                                           
23

 Dia Carioca, a anfitriã leva o hóspede por um passeio pela Cidade. 



61 
 

A questão 6 desta secção, serviu para responder de qual forma o 

empreendimento foi concebido.  Nas respostas, nem sempre o fator financeiro foi o 

principal motivador. A partir destas respostas foi possível também fazer uma 

análise sobre as vertentes da hospitalidade.  

A Anfitriã do C&C 5 está no segmento há 5 anos e o seu empreendimento foi 

concebido a partir do momento em que dois cômodos de sua casa ficam 

disponíveis, com uma visão no potencial turístico da cidade e do bairro, resolveu 

abrir as portas de sua casa para os hóspedes. 

No C&C 4 a anfitriã aderiu o Cama e Café pois gostou da proposta para o 

bairro, e deixou claro que o retorno monetário não foi uma de suas principais 

motivações, já que não faz do empreendimento sua principal fonte de renda.  

O C&C 2 surgiu a partir da proposta feita pelos idealizadores da Rede Cama e 

Café, pois a anfitriã achou a proposta muito interessante,  teve ciência a partir do 

jornal, onde era feito a propaganda do novo projeto. 

A anfitriã do C&C 1 aderiu ao segmento, pois observou a possibilidade de 

criar uma renda extra, visto que havia em sua casa dois quarto vagos. Está a cerca 

de 4 anos na Rede Cama e Café.  

O C&C 6, talvez o mais antigo,  atua cerca de 10 anos no segmento junto a 

Rede Cama e Café, resolveu abrir as suas porta a este tipo de meio de 

hospedagem, visto que se agradou da proposta e por gostar de receber pessoas, a 

anfitriã afirmou que se interessou pela forma de administração e pelo convívio 

agradável entre a Rede e a anfitriã.  

No C&C 3, a anfitriã aderiu ao segmento uma vez que tinha quartos sobrando 

em sua residência, a partir daí deixou a sua profissão e  foi atuar no setor. 

 

 

 

 



62 
 

4.3  ADMINISTRAÇÃO 

Segundo Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), o anfitrião deve morar na 

residência, para que caracterize um meio de hospedagem do tipo Cama e Café, 

sendo assim unânime a resposta da primeira questão dessa seção. Todos os 

anfitriões moram na residência onde é o meio de hospedagem. Em alguns casos 

podem-se notar algumas especificidades. No C&C 5, onde os quartos não são 

diretamente ligados a casa da anfitriã, tendo certa independência. E No C&C 2, 

onde o quarto fica no térreo e a casa da anfitriã no segundo piso. 

A questão 2 buscou identificar a existência ou não de funcionário que 

efetuasse a limpeza dos quartos das áreas comuns dos Cama e Cafés. 

Somente o Cama e Café 2 conta com funcionários fixos, porém a anfitriã 

destaca que havendo necessidade, a mesma efetua a limpeza e arrumação da UH, 

e destacou que mesmo  quando não é ela que faz arrumação, sempre acompanha, 

para se resguardar de possíveis problemas com o hóspede. 

O C&C 3 conta com uma diarista 2 vezes na semana, que faz a arrumação 

de toda a casa, inclusive dos quartos que são disponibilizados para os hóspedes. 

Os demais Cama e Cafés pesquisados contam com diaristas 1 vez na 

semana, que limpam toda a casa, inclusive os quartos e as áreas que são 

utilizadas pelos hóspedes. 

A questão 3 buscou levantar onde são lavados os enxovais do 

empreendimentos. Perguntas como essas servem para mostrar em qual vertente 

da hospitalidade melhor se enquadra os Cama e Café, tendo em vista que, quanto 

mais doméstico for o tratamento, maior o seu enquadramento na vertente 

doméstica da hospitalidade. 

 A resposta para essa pergunta foi unânime, pois todos os enxovais de todos 

os Cama e Cafés pesquisados são lavados nos próprios empreendimentos. 

 A quarta questão busca mostrar se existe e quem prepara as alimentação 

nestes meios de hospedagem.  
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 Os Cama e Cafés 1, 4, 5 e 6 não oferecem nenhum tipo de alimentação 

além do café da manhã, mas existe a possibilidade do anfitrião ceder a cozinha 

para que o hóspede produza seu próprio alimento, sempre respeitando a 

disponibilidade da cozinha.  

 O C&C 3 eventualmente oferece ao seu hóspede uma sopa ou caldo e a 

anfitriã ressalta que é oferecido gratuitamente, como um forma de agrado ao 

hóspede, estas refeições são sempre preparadas pela diarista. No C&C 2 existe a 

oferta de bolo, chá e café, que também são preparados pela colaboradora da 

residência.  

 A questão 5 nos informa sobre a existência ou não, de ferramenta para o 

registro formal das opiniões dos hóspedes, pois segundo o Ministério de Turismo 

(BRASIL,2010) este é um dos pré requisitos básicos para que um empreendimento 

seja classificado, sendo necessário desde a classificação de 1 estrela, até 5 

estrelas.  

 A Rede Cama e Café conta com o registro da satisfação dos hóspedes on-

line. Sempre ao final da estada, o hóspede recebe um formulário para que seja 

avaliado o serviço. Neste quesito da classificação, todos os Cama e cafés 

pesquisados estão em conformidade pelo MTur. 

 Além do feedback dado pelos hóspedes a Rede, os anfitriões também 

contam com registros em suas residência, em forma de cadernos ou livros. Neste 

caso, a mensagem é sempre de agradecimento e de satisfação por parte dos 

hóspedes. E em alguns casos os hóspedes dão opiniões e sugestões de atrações 

que o anfitrião pode oferecer ao hóspede. 

 Apenas o C&C 4 não conta com um caderno ou livro que registra a opinião 

dos hóspedes, mas em contra partida recebe o feedback por parte da Rede. 

 Esta secção nos permitiu fazer algumas analises, tanto que dizem respeito a 

pratica de hospitalidade e também de requisitos que deverão atender para que 

sejam classificados pelo MTur.  
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4.4  DEMANDA E SUAS CARACTERíSTICAS 

 A primeira questão desta secção levantou o público alvo dos 

empreendimentos de Cama e Café em Santa Teresa.  

 Nenhum dos anfitriões entrevistados definiu um publico específico, pois 

afirmaram que os hóspedes são filtrados pela Rede Cama e Café,encaminhando 

cada um para os anfitriões que mais se enquadram melhor no perfil do hóspede. 

Afirmaram também, que recebem todo e qualquer tipo de pessoa sem distinção. 

Os anfitriões não definiram nenhum publico específico,porém a pesquisa 

apontou que nos  C&C 2, 4 , 5 e 6 não aceitam pessoas com animais. O C&C 6 

não aceita fumantes. Caracterizando assim um  

A questão 2 mostra a demanda efetiva, sobre tudo no que diz respeito a 

nacionalidade. Não foi possível quantificar em números a demanda, devido à falta 

de informação prestada pelos anfitriões e pela Rede Cama e Café. 

A tabela a seguir mostra a nacionalidade dos hóspedes de cada Cama e 

Café pesquisado. 

Cama e Café Nacionalidade/ faixa etária 

C&C 6 Europeus  

C&C 1 Europeus e Americanos 

C&C 3 Europeus e Americanos 

C&C 2 Estrangeiros em geral 

C&C 5 Brasileiros, Alemães, Italianos e 

Americanos 

C&C 4 Estrangeiros em geral. 

Quadro 9 – Nacionalidade dos hóspedes 

Conforme visto no capítulo anterior, o bed and breakfast, ou Cama e Café, é 

um meio de hospedagem muito popular e utilizado na Europa, por isso a maioria 

dos turistas que se hospedam neste tipo de empreendimento, sobre tudo na região 

pesquisada de Santa Teresa são de origem Europeia. A anfitriã do C&C 2 afirmou 

que embora seu público fosse prioritariamente de Europeus, a demanda de 

brasileiros tem aumentado em seu empreendimento. 
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A questão 3 desta seção investigou a forma de captação dos hóspedes 

pelos empreendimentos de Cama e Café. Sabe-se que a Rede Cama e Café, 

funciona como uma central de reserva dos empreendimentos vinculados a eles, 

para alguns dos estabelecimentos pesquisados, a Rede funciona com a única fonte 

de captação, para outros, a Rede é mais uma das fontes de captação, e segundo a 

anfitriã do C&C 2, a Rede não tem encaminhado tantos hospedes a ela como 

antes. A tabela a seguir mostra as formas de captação de hóspedes utilizadas 

pelos empreendimentos pesquisados. Todos os meios de promoção e captação de 

hóspedes são de natureza virtual. 

Cama e Café Meio de Promoção e Captação dos 

Hóspedes 

C&C 1 Rede Cama  e Café. 

C&C 2 Rede Cama e Café, Booking, Decolar , 

Windu e Facebook. 

C&C 3 Rede Cama e Café  e Individualmente. 

C&C 4 Rede Cama e Café 

C&C 5 Rede Cama e Café 

C&C 6 Rede Cama e Café 

Quadro 10– Meios de Promoção e Captação dos Hospedes dos empreendimentos pesquisados. 

A questão 4 desta seção buscou, por intermédio dos anfitriões, saber o que 

um hóspede espera ao frequentar esse tipo de empreendimento. Foram captados 

diferentes tipos de respostas, a saber: 

Uma hospedagem mais barata, o convívio com o anfitrião, o 
fator oposto da impessoalidade e a localidade (Maria Teresa). 

“Os hóspedes querem calor humano e se sentir em família, 
buscam também conhecer a cultura local” (Flavia Rodrigues). 

“Esperam boa localização, limpeza, liberdade e o direito de ir 
e vir. E o contato com o proprietário, fugindo daquele clima 
impessoal dos hotéis tradicionais” (Ana Clark ). 

 “Os Hóspedes querem um conexão com a cultura local para 
ver, na prática, como os cariocas vivem” (Âmala). 

“O preço baixo é o fator principal” (Frederique) 

“Principalmente querem ficar em Santa Teresa. Buscam 
interação com a pessoa local. Embora os preços cobrados 
por esses tipo de meio de hospedagem sejam mais baixos, o 
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valor financeiro nem sempre é levado em consideração na 
hora de escolher um Cama e Café, busca-se mesmo a 
experiência” (Birgit Chistiane) 

 As falas supracitadas mostram diferentes visões por parte dos anfitriões em 

relação aos hóspedes e suas escolhas. 

 

4.5  SUSTENTABILIDADE 

 Primeiramente, vale ressaltar que essa seção foi criada, pois, segundo o 

Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), para que qualquer meio de hospedagem do 

tipo Cama e Café seja classificado é importante que o mesmo adote medidas 

referentes a sustentabilidade, assim, foi pesquisado se os empreendimentos já 

possuem ou não tais medidas. 

 A primeira pergunta, questionou de fato, se o empreendimento adota 

medidas referentes a praticas de sustentabilidade ambiental. A partir deste 

questionamento temos: 

 O C&C 1 não adota quaisquer medidas referentes à prática de 

sustentabilidade, pois a sua gestora informa que precisa de um melhor 

entendimento sobre tais práticas. No C&C 2 existem práticas elementares, mas que 

já servem como preenchimento do requisito práticas de sustentabilidade para uma 

possível classificação por meio do Ministério do Turismo. Neste empreendimento 

existe coleta seletiva de lixo, recolhimento de folhas e cascas para a composteira 

dos jardins da residência. O C&C 3 pratica a reciclagem de lixo, separando 

conforme o tipo e, no caso dos vidros, eles são encaminhados pela anfitriã para um 

ateliê que produz peças com este material. Outro Cama e Café que tem práticas de 

sustentabilidade é o C&C 4, com aquecimento solar da água, reaproveitamento da 

água da chuva e a água da maquina de lavar. No C&C 5 existe a coleta seletiva do 

lixo e economia de água e luz por parte da anfitriã. O C&C 6 conta somente com 

coleta seletiva de lixo. 

 A segunda questão dessa secção procurou levantar se existiam práticas de 

conscientização dos hóspedes referentes a sustentabilidade.  
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 Apenas dois dos empreendimentos pesquisados responderam 

afirmativamente a esta questão. Os Cama e Cafés 3 e 5. A conscientização é feita 

a partir de avisos afixados no banheiro, perto de pias e nas portas dos quartos, a  

medida é bastante simples, mas mostra a preocupação por parte do anfitrião com o 

meio ambiente.  

 Todos os outros Cama e Cafés não exercem nenhuma prática de 

conscientização  referente a sustentabilidade. 

 

4.6  SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA NOS  

ESTABELECIMENTOS  DE CAMA E CAFÉS 

 Nesta seção foi levantado o conhecimento sobre o SBClass e o desejo por 

parte do anfitriões em serem classificados oficialmente pelo MTur. 

 A primeira questão desta secção buscou levantar quais os empreendimentos 

pesquisados já foram classificados pelo Ministério do Turismo. Nesta questão há 

uma única resposta, já que nenhum dos empreendimentos pesquisados é ou foi 

classificado oficialmente. 

Na segunda questão buscou-se levantar o conhecimento por parte dos 

anfitriões do novo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem. 

Apenas a anfitriã do C&C 6 afirmou ter conhecimento sobre o SBClass, mas não 

sabia que os Cama e Cafés poderiam ser classificados. Em todos os outros 

empreendimentos, os anfitriões desconheciam o SBClass e a possibilidade de 

serem classificados pelo MTur. 

A terceira questão levantou o desejo ou não pelo anfitrião de ser classificado  

pelo MTur. Nesta questão houve várias respostas e interesses. 

Os Cama e Cafés 4 e 6 não demonstraram interesse em ser classificados 

oficialmente. Para O C&C 4 o fato de não poder receber pessoas durante todo 

tempo, pois a anfitriã bloqueia a UH em certos momentos do ano, poderia ser um 

impeditivo. Para ela, a classificação traria uma espécie de obrigação de 

fornecimento do serviço a todo tempo e este não foi seu objetivo principal ao 

implementar um Cama e Café em sua casa. Já o C&C 6 afirma estar muito 
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satisfeito com a afiliação a Rede Cama e Café do Brasil. A anfitriã gosta da forma 

de administração, pois não precisa se vender, ficando isso a cargo da Rede. E 

ainda afirma que se a Rede pedir que se classifique oficialmente, aceita a 

classificação, mas no presente momento está satisfeita com a classificação dada 

pelo Cama e Café do Brasil. 

Os Cama e Cafés 1, 2, 3 e 5 demonstraram interesse em ser classificados 

oficialmente pelo Mtur.  

No C&C 1 esse interesse se deu pelo fato da classificação facilitar o contato 

com o público e garantir confiabilidade do produto, pois ao ser classificado 

oficialmente, o empreendimento precisa seguir os padrões estabelecidos pelo 

órgão competente , e nesse caso um órgão do poder público, que tem uma maior 

credibilidade por parte dos turista. 

Para o C&C 2, pelo fato da classificação  favorecer de forma positiva na hora 

da escolha do cliente. A padronização em estrelas também traz esse benefício na 

hora da escolha.  

O C&C 3 demonstrou o interesse em ser classificado, pois entende que a 

classificação daria um melhor respaldo ao anfitrião, agindo com selo de certificação 

da qualidade do serviço prestado. 

A Anfitriã do C&C 5 confirmou o interesse argumentando que a classificação 

oficial oferece uma maior projeção ao empreendimento, servindo também como 

uma ferramenta que garante a confiabilidade do empreendimento. 

 Após a apresentação dos dados coletados foi possível extrair indicadores 

que nos levaram a responder a questão problema deste estudo.  

 Através da observação sistemática, foi possível perceber que os Cama e 

Cafés da região pesquisados são geridos por mulheres. Observou-se também que 

as anfitriãs, na maioria dos casos não são profissionais do setor de hotelaria ou 

turismo, fazendo assim com que a operação dos empreendimentos fosse dada de 

forma mais amadora. Ficando a cargo da Rede Cama e Café a direciona-los a 

profissionalização do serviço prestado.  
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 A falta de conhecimento por parte dos anfitriões, e a falta de divulgação do 

Novo Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira, por parte do Mtur, foram 

notados com este trabalho após as pesquisas, sendo esses fatores os principais 

problemas revelados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Almejou-se, com este trabalho, discorrer sobre o serviço de cama e café na 

cidade do Rio de Janeiro, especificamente na localidade de Santa Teresa, onde 

está concentrado o maior número desse tipo de meio de hospedagem na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Pautado nas informações coletadas, esse trabalho conseguiu, ainda, 

responder o seu maior objetivo: investigar se os meios de hospedagens do tipo 

Cama e Café, do bairro de Santa Teresa, utilizam o SBClass, contextualizando-o 

nas referências teóricas e pesquisas já realizadas.  

Embora seja um trabalho caracterizado como acadêmico, objetivou-se 

contribuir não apenas com a academia, mas também elucidar dúvidas dos próprios 

anfitriões a respeito do Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira (SBClass), 

bem como dos turistas, a respeito do Cama e Café. 

Após os levantamentos que foram produzidos por esse estudo, possíveis 

novos empreendedores que desejam abrir um Cama e Café, poderão colher 

informações nesse trabalho que possam lhes servir como parte de seu estudo de 

viabilidade.  

O estudo englobou dois temas que foram, a princípio, abordados juntos, o 

SBClass nos Cama e Cafés, que se trata de um tema relativamente novo, ainda 

não muito abordado em trabalhos acadêmicos e o estudo da hospitalidade, 

sobretudo nas vertentes comercial e doméstica. A revisão bibliográfica possibilitou 

um maior entendimento sobre a origem do termo hospitalidade e sobre o ato de 

dar, receber e retribuir. O estudo dos tempos e dos espaços possibilitou enxergar 

como o Cama e Café se estabeleceu, sendo identificado como um meio de 

hospedagem tanto do espaço comercial quanto do espaço doméstico.   

A leitura de diversos autores que escreveram sobre a evolução histórica dos 

meios de hospedagem, evidenciou que, embora haja uma ampla oferta e tipologias 

desses empreendimentos na atualidade, todos eles tiveram como berço e 

princípios a hospitalidade doméstica. Pode-se intuir, portanto, que estamos 



71 
 

acompanhando hoje um resgate de valores culturais que há muito tempo haviam 

sido abandonados em detrimento da hospitalidade comercial. A convivência com o 

anfitrião, seus gostos, sua gastronomia se tornam um grande diferencial para o 

turista que frequenta meios de hospedagem extra-hoteleiros, principalmente os do 

tipo Cama e Café. Porém em contra partida, quando analisamos os valores das 

diárias, pode ser visto que em alguns Cama e Cafés as diárias médias ultrapassam 

as praticadas nos hotéis tradicionais, fazendo assim que os Cama e Cafés percam 

competitividade, no quesito preço. 

Para compreender melhor o motivo de tantos Cama e Café terem se 

concentrado na região de Santa Teresa, esta pesquisa também contou a história e 

mostrou os principais pontos atrativos do bairro de Santa Teresa. A região conta 

hoje com cerca de cinquenta empreendimentos do tipo Cama e Café, mas apenas 

vinte e quatro deles estão ligados à Rede Cama e Café. Ao visitar a rede e verificar 

o trabalho de divulgação que esta associação faz para os Cama e Cafés, o 

pesquisador percebeu o quanto é importante que todos os empreendimentos de 

Cama e Café da região se liguem a Rede, pois a partir desta ligação, será possível 

estimar o número total de leitos disponíveis na cidade e trabalhá-los melhor junto 

aos turistas. Atualmente, a cidade conta com cerca de vinte e seis mil leitos, sendo 

necessária a criação de mais quatorze mil, totalizando quarenta mil leitos, por conta 

dos grandes eventos esportivos que sediará em 2014 e 2016.  

Durante a aplicação da pesquisa, o pesquisador se deparou com anfitriões 

hospitaleiros, atenciosos, que se disponibilizaram a responder todas as questões 

sem impor restrições. Do ponto de vista da hospitalidade, foi importante notar que 

ela se concretiza não apenas aos turistas, mas também para este e outros 

pesquisadores do tema.   

 Em sua maioria, os entrevistados deixam claro que estão bastante 

satisfeitos com a classificação comercial a qual são submetidos pela Rede Cama e 

Café Brasil, embora, alguns deles nem mesmo saibam qual é esta classificação. 

Desta forma, também se entende necessária uma melhoria na comunicação entre 

a Rede Cama e Café Brasil e os empreendedores para que compreendam melhor 

a sua forma de classificação comercial.  
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A partir das entrevistas, foi possível perceber que a maioria dos 

entrevistados desejam ser classificados e que gostariam de se informar mais sobre 

o novo método de classificação oficial realizado pelo Ministério do Turismo para, 

posteriormente, aderirem ao SBclass em seus empreendimentos. A classificação é 

importante neste caso, para que se passe uma imagem de maior credibilidade aos 

turistas, pois se trata de meios de hospedagem alternativos (os Cama e Cafés não 

são tão conhecidos e utilizados, salvo por públicos que têm o costume de utilizar 

esse tipo de hospedagem). 

Um dado alarmante sobre o SBclass, é que no geral, foram classificados até 

o final de 2013 cerca de quarenta e cinco empreendimentos hoteleiros em todo 

Brasil, ou seja, a classificação oficial atinge um universo muito pequeno. Na cidade 

do Rio de Janeiro apenas um empreendimento buscou a classificação concedida 

pelo Mtur. E, em todo o país, não existe nenhum empreendimento do tipo Cama e 

Café classificado oficialmente pelo SBClass. Seria muito interessante que o MTur 

concentrasse seus esforços no bairro de Santa Teresa, já que conta com a maior 

contração deste empreendimento em todo o Estado do Rio de Janeiro e por ser a 

cidade do Rio de Janeiro uma cidade de destaque no cenário turístico mundial. 

A pesquisa demonstrou, ainda, que com o aumento da tecnologia, sobre o 

advento da internet, houve o surgimento de sites especializados em avaliação de 

serviços por parte dos usuários. E o compartilhamento de experiência por meio das 

redes sociais tem se tornando uma grande ferramenta de marketing, servindo para 

muitos como fator principal no quesito credibilidade, as  pessoas levam mais em 

consideração a opinião de outras do que de órgão especializados. Uma hipótese é 

que assim também aconteça com o setor de hospedagem, no qual as experiências 

vividas e narradas em sites estariam influenciando na escolha dos hóspedes que 

estão se desinteressando pelas classificações oficiais, como a feita pelo MTur. 

Seria interessante que outros pesquisadores se debruçassem sobre este tema para 

confirmar essa hipótese. 

Quanto aos empreendimentos de Cama e Café, a pesquisa demonstou que 

o motivo da não procura pela classificação do MTur é o fato de não conhecerem e 

não saberem que podem ser classificados, sendo este o primeiro motivo da não 

classificação dos mesmos. Em segundo plano, pelo fato da classificação ser 
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concedida por um órgão de instância federal, percebeu-se certa rejeição dos 

anfitriões que não pareceram estar de acordo com as políticas atuais do Governo 

Federal. Os anfitriões pesquisados argumentaram dizendo que essa seria mais 

uma das formas do governo ganhar dinheiro e questionaram também a burocracia 

do processo de classificação.  

Ficou, portanto, notório a não adesão ao SBclass, não só pelos 

empreendimentos do tipo Cama e Café, mas por todas tipologias classificadas por 

ele no Brasil. Entende-se que cabe ao MTur tomar decisões sobre sua promoção e 

implementação, para que se busque uma maior adesão, pois não se pode 

negligenciar que quanto maior o número de empreendimentos classificados 

oficialmente, melhores e maiores as políticas voltadas a hospitalidade. 

Foi interessante perceber, ainda, outros fatores que não dizem respeito 

diretamente ao SBClass mas que foram descobertas relevantes desse trabalho. 

Um dos exemplos diz respeito às diárias praticadas. No início desse estudo intuía-

se que elas seriam bastante inferiores a de hotéis convencionais, o que não se 

comprovou ao longo do trabalho.  

Outro fator relevante foi o olhar dos anfitriões para a hospitalidade 

doméstica. O Cama e Café pressupõe a convivência com o cotidiano dos anfitriões 

e, muito provavelmente, este seja o seu maior diferencial. No entanto, para manter 

seu cotidiano, muitos dos anfitriões preferem manter-se à margem da classificação 

oficial, entendendo que isso lhes obrigaria a manter as portas de suas casas 

abertas, mesmo quando não houvesse interesse por receber hóspedes. Desse 

ponto de vista, o trabalho percebeu um conflito em que vivem esses anfitriões, 

entre conceder um ambiente hospitaleiro informal e manter suas rotinas ou 

profissionalizar seus empreendimentos, tornando-os mais comerciais e caracterizar 

suas casas como “pequenos hotéis”, com serviços mais sofisticados.  

Como prosseguimento deste estudo é possível aprofundar-se no tema, 

buscando novos indicadores sobre a obtenção da classificação oficial e também 

sobre esse sentimento ambíguo entre os anfitriões, revelado por este trabalho. 

Pode-se também, ampliar a região estudada, abrangendo toda cidade do Rio de 

Janeiro, buscando responder ao mesmo problema proposto neste trabalho. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE  A – QUESTIONÁRIO BASE PARA ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA. 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA. 

___________________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE 

PESQUISA SOBRE SUAS PRATICAS DE HOSPITALIDADE DOS CAMA E 

CAFÉS EM SANTA TERESA, E O SEU INTERESSE OU NÃO DA OBTENÇÃO DA 

NOVA CLASSIFICAÇÃO HOTELEIRA (SBClass), CONCEDIDA PELO 

MINISTÉRIO DO TURISMO. 

 

 SECÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1– Nome  do Empreendimento: 

___________________________________________. 

2- CNPJ 

____________________________________________________________. 

3- Endereço 

__________________________________________________________. 

4- Gestor/ Dono/Entrevistado 

_____________________________________________. 

5- Contato 

___________________________________________________________. 

 

 SECÇÃO 2 – CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

 

1-Numero de Unidades habitacionais  

_____________________________________. 
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2-Classificação em 

“xícaras”____________________________________________. 

3- Classificação (comercial, oficial ou autoclassificação) 

________________________. 

4-Diária Média 

________________________________________________________. 

5- Serviços 

___________________________________________________________. 

6- Como o empreendimento foi concebido?  

 

 SECÇÃO 3 – ADMINISTRAÇÃO 

 

1- Anfitrião mora na casa?     (   ) Sim         (   ) Não 

2- Existem funcionários?  ____________________. Quantos? 

__________________. 

3- Quem faz a limpeza das uh´s e das áreas comuns? 

_________________________. 

4- Os enxovais são lavados no empreendimento?   (   ) Sim     (   ) Não¹ 

¹ Se não;   

- Onde são lavados os enxovais? 

_________________________________________. 

5 - Existe alguma oferta de alimentação no Local? (   ) Sim      (   ) Não 

Se sim,  

 Quem as prepara e onde são preparadas? 

_________________________________. 

6-  Existe um registro formal de opinião e satisfação dos hóspedes? (   ) Sim  (   ) 

Não 
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 SECÇÃO  4– DEMANDA E SUAS CARACTEISTICAS 

 

1-Público alvo ______________________________________________________. 

2- Demanda Efetiva 

____________________________________________________. 

3- Como são captados os seus hospedes? 

__________________________________. 

4- Em sua opinião, o que esse hóspede  espera ao frequentar esse tipo de 

empreendimento hoteleiro?  

 

 SECÇÃO  5–  SUSTENTABILIDADE 

 

1- Adota alguma medida referente a  praticas de sustentabilidade? (   ) Sim¹    (   

) Não² 

Se sim,  

Quais¹?________________________________________________________. 

Se não², 

Por quê? 

_______________________________________________________________. 

2- Existem medidas de conscientização  dos hóspedes  referente a pratica de 

sustentabilidade? 

Quais?______________________________________________. 

 

 SECÇÃO 6- MTUR E SBCLASS 

 

1- Tem ou já teve a classificação oficial fornecida pelo Ministério do Turismo? (   ) 

Sim   (   ) Não 

2- Conhece ou já ouviu falar sobre o novo modelo de Classificação de meios de 

hospedagem do Ministério do turismo? ______________________________. 

3- Tem o desejo de ser classificado oficialmente pelo Mtur? (   ) Sim    (   ) Não 

Por quê? __________________________________________________________. 
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                                                           ANEXOS 

 

ANEXO  A –  EXEMPLO  DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ALUNO AOS 

CAMA E CAFÉS 

 

Att. Cama e Café, 

 

Apresentamos nosso aluno PAULO RICARDO DA COSTA, regularmente 

matriculado nesta instituição, no Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, sob a 

matrícula 11194045. O aluno está desenvolvendo uma pesquisa sobre a aceitação 

do Sistema Brasileiro de Classificação pelos meios de hospedagem tipificados 

como Cama e Café, sob orientação da professora mestre Lúcia Oliveira da Silveira 

Santos. Vimos, portanto, por meio deste, solicitar a esta respeitosa instituição que 

destine alguns minutos para recebê-lo, já que vosso estabelecimento configura 

entre os melhores cama e café de Santa Teresa. Se não for possível recebê-lo em 

V. estabelecimento, encaminhamos um roteiro de entrevista, que poderia ser 

respondido por e-mail, embora nossa metodologia deva ser aplicada in loco, 

ficaremos gratos pela colaboração. 

Atenciosamente, 

____________________________________ 

Lúcia Oliveira da Silveira Santos 

luciasilveira@id.uff.br 

(0xx21) 2629-9880 

(0xx21) 8342-4742 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO. 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA EM HOTELARIA 

mailto:luciasilveira@id.uff.br

