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ACE SUITES HOSTEL: FALANDO SOBRE RESERVAS 

LUCAS WENDELL BARBOSA DA SILVA  

 

RESUMO  

O receio por realizar reservas em hostel, ainda é um entrave presente no setor de 
reservas. No entanto, o motivo desse receio ainda é desconhecido. A partir deste 
ponto, o presente trabalho investiga o setor de reservas de um hostel da cidade do 
Rio de Janeiro, o Ace Suites Hostel, a fim de analisar as justificativas de 
cancelamento, relatando como estas ocorrem dentro do setor. Para isso, a presente 
pesquisa descreve o turista alberguista, utilizando método de análise de dados e 
entrevistas qualitativas e esclarece que há desconhecimento dos hóspedes sobre as 
características de um hostel, propondo, ao seu término, soluções para esta 
problemática.  

 

Palavras-chave: Hostel. Reservas. Ace Suites Hostel, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

ABSTRACT  

The fear of making reservations in hostels, is still a barrier in Reservations. However, 

the reason for the fear is still unknown. From this point, this paper investigates the 

reservations department of a hostel in the city of Rio de Janeiro, the Ace Suites 

Hostel in order to analyzes the cancellation reasons, reporting how they occur within 

the sector. For this, the present study describes the youth hostel tourist, using the 

method of analysis of qualitative data and interviews and makes it clear that the 

guest are unaware of the characteristics of a hostel, proposing to its termination, 

solutions to this problem. 

 

KEY WORDS: Hostel. Reservations. Ace Suites Hostel, Rio de Janeiro, RJ.  
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INTRODUÇÃO 
Diante de estudos prévios, feitos pelo pesquisador, descobriu-se que o receio 

por realizar reservas em um estabelecimento que se classifica como um albergue ou 

hostel ainda soma um número expressivo dentro do setor. O pesquisador também 

observou que uma quantia considerável de hóspedes em potencial começa a fazer 

uma reserva, porém desiste antes de finalizá-la. Esse receio dos turistas domésticos 

na efetivação das reservas em albergues é o problema que motivou o pesquisador a 

realizar este trabalho. Como questões norteadoras, reflete-se: por que o receio em 

fazer reservas em albergues no Brasil, por parte de brasileiros, ainda é grande? São 

hipóteses, a falta de conhecimento ou talvez a má fama que alguns albergues 

possuem e que podem ter influenciado a opinião dos brasileiros.  

Outras possibilidades foram inicialmente elencadas: poder-se ia afirmar que 

esse é um traço cultural, o medo por algo que é desconhecido e, por isso, se criam 

‘fábulas’ sobre o que provavelmente seja um albergue, ou talvez possa ser algo 

ligado ao turismo de massa, no qual a pessoa só se hospeda por indicação ou boas 

avaliações. Se for assim, poder-se-ia inferir o que os profissionais de marketing 

chamam de marketing “boca a boca”, que se tornou muito mais fácil, diante de novas 

tecnologias e sites, em que pessoas que já se instalaram em determinado 

estabelecimento, expõem suas experiências e informação sobre o local, o que pode 

ser o melhor aliado de um albergue nesta situação ou seu pior inimigo. Portanto, 

descobrir qual o verdadeiro motivo para esse receio foi o desafio encarado pelo 

pesquisador. 

O interesse por estudar os albergues, surgiu depois da experiência do 

pesquisador em estagiar em um albergue no Rio de Janeiro, quando notou-se que o 

conhecimento que era difundido sobre este segmento ainda era distante da 

realidade e marcado por preconceitos, deixando oculto o que realmente é um 

albergue e toda a sua demanda. Além disto, esta falta de conhecimento pode estar 

impelindo os possíveis hóspedes para outros meios de hospedagens melhor 

difundidos. 

Para realização da pesquisa de campo, decidiu-se adotar o Ace Suites Hostel, 

localizado no bairro de Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, como 

universo de pesquisa. Sendo o objetivo geral deste trabalho verificar o motivo dos 
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cancelamentos de reservas no hostel em questão. Identificar e apresentar o perfil do 

turista alberguista, realizar um levantamento bibliográfico acerca do hábito de se 

hospedar em acomodações coletivas, apresentar e analisar os dados coletados com 

o setor de reservas do hostel propondo soluções para diminuir o número de 

cancelamentos, são os objetivos específicos a serem alcançado pelo pesquisador.  

Definidos os objetivos do estudo, foi necessário aprofundar os estudos 

teóricos sobre meios de hospedagem e albergues, relatando a história da mudança 

do termo de albergue para hostel, o que deu origem à primeira seção. 

A segunda seção apresenta a história do estabelecimento escolhido como 

modelo para ser estudado, na qual é apresentado para o leitor como este surgiu, 

para qual público alvo o estabelecimento se autodenomina e quais os benefícios que 

apresenta em suas instalações. 

Na terceira seção o pesquisador realiza o início da análise dos dados 

fornecidos pelo setor de reservas, para a compreensão dos motivos que levam a 

desistência de, efetivamente, realizar a reserva dentro do estabelecimento modelo, 

escolhido como universo de estudo neste trabalho. 

Assim, a pesquisa foi realizada utilizando-se o método de pesquisa qualitativo 

com caráter exploratório descritivo (VEAL, 2011). O pesquisador optou por aplicar 

uma entrevista semiestruturada ao casal de proprietários, um questionário fechado a 

292 hóspedes no período de 14 de novembro de 2015 a 09 de janeiro de 2016 e 

uma entrevista semiestruturada a 277 hóspedes potenciais que cancelaram sua 

reserva que, por sua vez, responderam via e-mail, sobre perguntas relacionadas ao 

estabelecimento e a sua motivação por realizar ou não uma reserva nele. Com o 

acesso a algumas informações da recepção e do sistema utilizado pelo 

estabelecimento escolhido, coletou-se dados para complementar informações 

ajudando o pesquisador na obtenção dos objetivos acima descritos.  

Em segundo momento, ao final do mês de janeiro de 2016, o pesquisador 

realizou uma pesquisa exploratória em nove diferentes hostels da cidade do Rio de 

Janeiro, no bairro de Botafogo, a fim de coletar dados que ajudaram a comprovar 

afirmativas e consolidar os pensamentos do pesquisador sobre o tema.  
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O pesquisador observou ao final deste trabalho quais são os reais motivos 

que levam um hóspede potencial a cancelar sua reserva no estabelecimento 

modelo, demostrando ao leitor os resultados alcançados com este trabalho, 

esperando ser de valor para futuros hoteleiros, viajantes e beneficiar o albergue 

estudado. 

 

1 MEIOS DE HOSPEDAGEM 
De acordo com Aldrigui (2007), há relatos de que os meios de hospedagem 

são originários das civilizações persa, grega e romana, porém com características 

muito diferentes das que se tem conhecido atualmente. Eram hospedagem em 

casas de amigos, parentes, ou até mesmo de estranhos, para descansar das 

viagens e se alimentar sem custos.  

A evolução para o que se vê agora como meio de hospedagem aconteceu 

junto com a evolução dos meios de transporte e do turismo, pois os locais de 

hospedagem anteriormente implantados junto as ferrovias para descanso dos 

viajantes, foi migrando aos poucos para o centro das grandes metrópoles de acordo 

com a mudança do perfil dos viajantes que necessitavam de acolhimento e um local 

para repouso.  

Castelli (2006), conceitua meio de hospedagem como um estabelecimento 

com licença de funcionamento para prestar serviço de hospedagem.  

O artigo 23 da lei geral do turismo nº 11771/2008 diz que meios de 

hospedagem são: 

Os empreendimentos ou estabelecimentos independentemente de sua forma 
de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, 
ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do 
hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados 
de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, 
tácito ou expresso, e cobrança de diária (BRASIL, 2008, s.p.). 

 

Considerando o objeto de estudo deste trabalho, se discutirá a seguir, 

especificamente sobre albergues e seu histórico, ligando-o como as definições de 

meios de hospedagem descritas nesta parte do trabalho. 
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1.1 ALBERGUES 
  

Sobre a natureza dos albergues, Grassi (2011), explica que o que caracteriza 

o nascimento de albergues e de hospedarias é a instauração da troca do pagamento 

pelo alojamento, ou seja, ele é caracterizado pela troca monetária. Destaca-se, 

portanto, que o nascimento do albergue está de acordo com um dos pontos da lei 

geral do turismo, que é a cobrança de diárias. Antes do surgimento desse tipo de 

hospedagem, já existia a hospedagem familiar: pousadas simples; meios de 

hospedagem que acolhiam caravanas; estabelecimentos a beira de estrada, porém 

estas eram apenas para pessoas que tinha algum tipo de conhecido nos locais que 

visitavam. Logo então, vieram a surgir os albergues, e segundo Grassi, “[...] isso se 

deveu à emergência de uma população cada vez maior de peregrinos, de viajantes 

diversos, pessoas que na Idade Média utilizam a via para se deslocar” (2011, p.533). 

Os albergues foram desenvolvidos para acolher viajantes simples1. Grassi 

(2011) afirma, que esses viajantes simples se hospedavam em apenas três lugares 

já mencionados que são: no caravançará, ou seja, as casas de caravanas, no 

albergue e na casa do habitante. Mas, como dito, era necessário, para ficar em 

caravançará e em casa de habitantes, ter um conhecido no local, daí o albergue 

torna-se a primeira forma hoteleira reservada a clientes mais simples, sendo o último 

recurso quando não se conhece ninguém. A autora utiliza as palavras caupona, 

popina e ganea, para também designar um albergue, sendo estas palavras 

referência a estalagem, lugar no qual a pessoa pode eventualmente trazer a própria 

comida, obter bebidas quentes ou frescas, se alimentar e se alojar, mas são também 

locais de lazer. 

Já em 1690, um dicionário francês não trata o termo auberge, sinônimo de 

hospedaria, com sentido pejorativo, mas como “casa que se dá de comer, seja em 

pensão, seja por refeição por alguma soma” (GRASSI, 2011 p. 536). 

                                                           
1
 Grassi (2011) utiliza o termo “viajantes simples” para se referir aos viajantes de classes menos favorecidas 

economicamente.  
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Com uma reputação depreciativa desde muitos anos, arraigada por ideias de 

que são locais tradicionalmente ligados a roubos e a prazeres fáceis, as hospedarias 

têm uma ligação com a Roma antiga, pois no local se comia e se bebia junto com 

escravos e mulheres e não junto aos patrícios, assim, a mudança de termo foi 

necessária. Os termos que designam albergues já foram modificados e trocados 

algumas vezes, devido à má reputação que o termo trazia consigo, como descrito 

por Grassi: 

Decerto é por causa de sua má reputação que as palavras caupona e popina 
deixaram poucos vestígios nas línguas românicas e não foram conservadas para 
designar em francês um albergue. Para isso, esta língua conservou outra palavra, 
que vem do antigo provençal e do léxico militar, alberga, designando na origem um 
acampamento sumário, uma barraca. (GRASSI, 2011, p.536). 

 

No Brasil, o termo albergue, segundo Fonseca (2014), costumava designar 

meios de hospedagem alternativos e econômicos, sem possuir uma boa reputação, 

e ligados sempre a falta de limpeza adequada e a pouco refinamento. Aldrigui 

(2007), diz que os albergues se fortaleceram no país, após 1986, com a Fundação 

da Associação Paulista de Albergues da Juventude, que auxiliou na propagação 

desse tipo de hospedagem.  

Diante deste fato, mas sabendo-se que a realidade é outra e que esta 

nomenclatura já não atraia o público desejado, o termo hostel passa a substituir o 

termo albergue2. A palavra Albergue que significava, originalmente, acampamento 

provisório, e logo depois, residência, alojamento, abrigo, com o passar do tempo foi 

tomando significado diferente.  

As características dos estabelecimentos que eram denominados albergues, 

acimas descritas, não assemelham-se ao que atualmente são os albergues ou 

hostels. De acordo com Silva (et. al, 2011, p. 93): 

[...] Hostels, são meios de hospedagem normalmente com unidades 
habitacionais de uso coletivo e com um preço mais acessível. São muito 
comuns na Europa e em alguns países sul-americanos. No Brasil, a 
modalidade está se difundindo entre os jovens, principalmente nas cidades 
maiores como o Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

                                                           
2
 O que é Hostel - Disponível em http://blog-pt.hostelbookers.com/albergues/o-que-e-um-albergue/  Acesso 

em: 09 jan 2016. 
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Outra característica deste tipo de hospedagem é que suas áreas sociais são 

planejadas para se tornarem ponto de constante encontro de seus hóspedes, 

tornando este, então, um ótimo lugar de encontro e ideal para viajantes que desejam 

conhecer novas pessoas3. 

Como característica principal, em um hostel encontra-se: quarto com uso 

coletivo, do tipo dormitórios compartilhados (SILVA, et.al. 2011), podendo existir, em 

hostels diferenciados, diversas maneiras de divisão. Como por gênero, com 

banheiro interno ou externo ao quarto, que da mesma forma são compartilhados 

entre essas pessoas. Fato este comprovado por meio de pesquisas de campo 

exploratórias, realizadas posteriormente pelo pesquisador em nove hostels 

diferentes. 

Geralmente tem ambiente descontraído e agradável, voltado na maioria das 

vezes a um público jovem. No entanto, esse padrão vem mudando um pouco, e a 

cada dia mais, os hostels tem buscado diferenciais para se manter no mercado, 

como no exemplo do hostel escolhido para este estudo. 

Diversas franquias, redes e hostels independentes, têm seguido padrões 

superiores, oferecendo serviços individuais, com maior conforto e serviços 

adicionais, que por esse motivo acabam se confundindo com hotéis, como é o caso 

do referido neste artigo - que se não fossem seus poucos quartos compartilhados, 

ou o fato de estar em um prédio de característica principalmente residencial, poderia 

facilmente mudar sua razão social para hotel padrão e não mais um hostel, com o 

acréscimo de poucos outros serviços, motivo que atrai a cada dia um perfil 

diferenciado de hóspedes para esse nicho de empreendimento.  

 

2 ACE SUITES HOSTEL 
  

                                                           
3
 Os 50 hostels mais descolados do Brasil - Disponível em http://viajeaqui.abril.com.br/materias/os-50-

melhores-e-mais-descolados-hostels-do-pais  Acesso em: 09 jan 2016 
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 O empreendimento a ser descrito, é, segundo texto4 redigido por um de seus 

proprietários, um dos “hostels mais antigos do município do Rio de Janeiro”. O Ace 

Suites Hostel que localiza-se no bairro de Botafogo, com vinte e uma UH, sendo 

dezoito delas, quartos privativos, com banheiro dentro da UH, equipados com 

televisor de led 32”, frigobar, micro-ondas e ar-condicionado, dois compartilhados, 

sendo um com seis camas e outro com quatro, ambos mistos, com banheiro 

compartilhado apenas com os ocupantes de cada UH, equipados com beliches de 

dois lugares, micro-ondas5, ar-condicionado6 e frigobar. A última delas é um quarto 

privativo, porém com banheiro compartilhado, e equipado com ar-condicionado, 

frigobar e micro-ondas. Todos eles com acesso à internet via wi-fi. O Ace Suites 

Hostel possui recepção e segurança vinte e quatro horas e é instalado em um prédio 

de fachada histórica com dois andares de UH.  

Figura 1: Localização Ace Suites Hostel 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o instrumento Google maps. 
                                                           
4
 Texto comemorativo escrito por Henry Moura Lippy, sócio do empreendimento.  

5
 O Micro-ondas está instalado dentro do quarto compartilhado/dormitório com quatro camas, o dormitório 

com seis utiliza o micro-ondas do bar 
6
 O ar-condcionado do quarto compartilhado é ligado as vinte e duas horas e desligado às dez horas 
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 Para entender a história e ser o mais fiel possível a ela, o pesquisador 

entrevistou a sócia do empreendimento que descreveu como foi o processo de 

fundação da marca ACE7 e o início do Ace Suites Hostel. 

 Seu histórico, relata que antes de tornar-se o que é atualmente, era 

estruturado de forma simples e objetiva. Antes de localizar-se no Rio de Janeiro, A 

Casa do Executivo (antes assim chamado, dando origem ao atual nome ACE), era 

localizada na cidade de São Paulo - SP, na qual os proprietários mantinham 

desocupado o primeiro andar de sua residência e, em um momento de dificuldades 

familiares, viram neste espaço vazio uma oportunidade para criar um 

empreendimento e obter retorno financeiro. Colocaram então o espaço vazio para 

ser alugado como moradia para executivos que trabalhavam pela região de São 

Paulo e moravam distantes. Com um tempo viram que o nome escolhido não estava 

atraindo apenas executivos e sim um público de garotas de programa, o que não era 

o propósito do empreendimento.  

Para solucionar este entrave, removeram o nome A Casa do Executivo, e 

trocaram para simplesmente ACE, e após está mudança de nome, e entendendo um 

pouco mais o mercado, decidiu-se não mais vender apenas para mensalistas e sim 

turistas que estavam vindo de fora do país e que tinham voos com escala em São 

Paulo. Disponibilizaram anúncios em sites de reservas oferecendo, além da UH, um 

serviço de traslado do aeroporto até o ACE. Em pouco tempo recebendo esses 

novos hóspedes, os donos do ACE perceberam que todos esses turistas passavam 

um, dois dias em São Paulo, porém apenas como parte da rota até o seu destino 

efetivo, onde passariam dias, semanas e em alguns casos meses.  

Ao analisar estes relatos, viram uma oportunidade crescente no estado do Rio 

de Janeiro (destino muito procurado por seus hóspedes). Logo, no ano de 2001, o 

ACE veio para o Rio de Janeiro, onde em um ano apenas, o projeto do Ace 

Backpackers foi completamente pago, dando maior rentabilidade financeira para 

seus proprietários do que o ACE São Paulo. De maneira completamente diferente ao 

que hoje é o atual Ace Suites Hostel, o Ace Backpackers era composto 

simplesmente por quartos com diversas beliches que recebiam sem muito conforto e 

                                                           
7
 A marca ACE, possui três empreendimentos no Rio de Janeiro, RJ e um em Petrópolis, RJ, prestando serviço 

de hospedagem; e, um em Odivelas, Lisboa, Portugal que presta serviços de alimentação. Disponível em: 
http://acehostels.com.br/; https://www.facebook.com/Acelisboa/info/?tab=overview Acesso em: 09 jan 2016. 
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privacidade hóspedes, predominantemente internacionais, que buscavam nele, 

apenas um local para dormir. Nada além disto era esperado pelos hóspedes que 

hospedavam-se no Ace Backpackers.  

 Com o aumento pela procura e expansão do empreendimento, surgiu grandes 

melhorias nos quartos e extinção de quantidades numerosas de quartos 

compartilhados para darem lugar as atuais suítes. Mudanças estas, que vieram para 

alcançar um nível maior de competitividade, que segundo Castelli (2006), é o que as 

organizações precisam para manter-se vivas e encantando os clientes. “Isso 

significa oferecer bens e serviços melhores que os concorrentes para satisfazer e 

encantar os clientes” (CASTELLI, 2006, p.7). Tais mudanças levaram àqueles 

primeiros quartos maiores, a serem divididos. Oferecendo melhorias na climatização 

dos ambientes retirando os antigos ventiladores, e instalando ar-condicionados, que 

adaptam-se melhor ao clima da cidade do Rio de Janeiro8. Abrindo assim, espaço 

para começar a atender um público diferente daquele que só estava importando-se 

com uma cama para dormir e passando a lidar com um grupo que buscava além de 

um local para dormir, privacidade, conforto e segurança. Público este que não queria 

abrir mão do local onde, culturalmente, eles poderiam conhecer novas pessoas, 

trocar experiências, compartilhando cada um, a sua cultura, mas que ainda assim 

queriam conforto, segurança e privacidade9.  

 O perfil de turistas que buscam os dois primeiros modelos do ACE 

apresentados, já não é mais o mesmo, e por isso não havia necessidade nem 

viabilidade econômica de mais quartos compartilhados. Abrir mais um quarto 

compartilhado não é interessante para os proprietários. Cria-se então uma 

expansão, com quartos privativos maiores e mais reservados, onde podem receber 

hóspedes que querem um distanciamento maior com o staff, e buscam um local 

calmo e com menor probabilidade de ruídos. Vindo junto a isto outra mudança no 

nome, passando agora a chamar-se Ace Suites Hostel. Fato esse que pode ser 

descrito como “[...] mudanças nas condições de oferta e demanda”, explicado como 

natural diante do fato que o turista busca novidades quando visita um destino, 

                                                           
8
 Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máx. média da Cidade do Rio de Janeiro 

é de 27,3 °C e a temperatura min. média 21°C, porém com dias que a sensação térmica chega a 45 °C. 
Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/  Acesso em: 14 jan 2016. 
9
 Observa-se nos nove hostels visitados que todos são casas adaptadas, assim como o Ace Suites Hostel.  
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buscando sempre novas aventuras e coisas interessantes para se ver e fazer, de 

acordo com Castelli (2006). 

O escritório administrativo do empreendimento localiza-se em um prédio 

próximo ao Ace Suites Hostel, mantendo um nível de segurança maior para os 

documentos e valores da empresa, além de liberar um espaço dentro do prédio que 

foi ocupado por novas suítes. O empreendimento, por ser de pequeno porte, segue 

uma escala de comando e hierarquia reduzida, vindo de sócio proprietário, sócio 

gerente, gestores financeiros e gestor de reservas. No hostel, diversos cargos são 

atribuídos as mesmas pessoas, agregando responsabilidades dentro do 

empreendimento que se fosse de maior porte seriam inviáveis para apenas uma 

pessoa, mas que dentro da estrutura organizacional do hostel funciona de maneira 

que consegue suprir as necessidades do empreendimento, para que ele se 

mantenha em funcionamento.  

Seguindo a estrutura organizacional do hostel, partimos para os cargos dentro 

do prédio onde localizam-se as suítes e dormitórios. Seguindo a ordem já 

mencionada no parágrafo acima, o próximo seria a recepção. A recepção do hostel, 

assim como em qualquer outro meio de hospedagem, é a alma do empreendimento, 

pois é função dela manter o ambiente do hostel como a administração deseja que 

seja conhecido. É o setor que fica em contato direto com o hóspede, setor que 

funciona 24h, e que recebe todas as solicitações destes. É o ponto de contato para 

distribuição de informações sobre os hóspedes para os demais setores. É onde o 

cliente é recebido, e no qual ele passa quando deixa o hostel (ISMAIL, 2004). 

Junto a recepção, está a equipe de estagiários do hostel, que cumpre seu 

papel social de ofertar uma oportunidade de unir teoria e prática de mercado. Dentro 

deste empreendimento o estagiário tem a possibilidade de passar por todas as áreas 

que desejar participar ativamente, proporcionando um alargamento da 

aprendizagem de seus estagiários, ajudando o estudante a decidir em qual função 

dentro de um meio de hospedagem encaixa-se melhor. Podendo passar, se assim 

desejar, pela parte de governança, A&B, administração e reservas, além do setor de 

recepção. Cumprindo o que está na LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008), que explica o que é o estágio. 
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O setor de camararia e governança do hostel também tem um diferencial. 

Além de ser um setor de importância vital para o hostel, tanto quanto a recepção, o 

local é pequeno, o que faz com que os hóspedes mantenham contato quase que 

direto com todas as camareiras, tendo a possibilidade de fazer reclamações e 

agradecer por algo diretamente. Segundo Ismail (2004) estas têm a função de 

sempre manter o ambiente dos quartos limpos e os ambientes de convívio social dos 

hóspedes, como o lobby. E, para um hostel, deve ter um cuidado um pouco melhor 

com os ambientes comuns entres os hóspedes, pois afinal ele é de suma 

importância para que o ambiente continue mantendo sua tradição de sociabilizar 

seus hóspedes. 

O setor de A&B, por sua vez, fornece aos hóspedes, a possibilidade de tomar 

o café da manhã, dentro do próprio hostel, que é um dos momentos que um meio de 

hospedagem tem para garantir clientes satisfeitos e otimistas sobre o local. Sendo a 

refeição um aliado para ganhar clientes satisfeitos e que retornaram ao 

empreendimento (TEICHMANN, 2007). Com serviço de buffet e valores não muito 

discrepantes aos valores encontrados na zona sul do Rio de Janeiro. 

Na parte de serviços ofertados o hostel oferece segurança 24 horas, assim 

como recepção e bar, serviço de despertar, arrumação (serviço de quarto), 

lavanderia, translado para o aeroporto internacional, café da manhã, pacotes 

turísticos para a cidade e estado do Rio de janeiro, serviço de câmbio, auxílio 

turístico, check-in de voos e impressão e wi-fi em todas as dependências do hostel. 

Serviços esses que podem ser incluídos nos valores de sua reserva ou pagos 

separadamente, quando reservados junto a recepção do hostel. 

Comparando estas comodidades já descritas, sobre o Ace Suites Hostel com 

os outros hostels visitados10, o pesquisador não encontrou em nenhum destes a 

quantidade de quartos privativos, com banheiro dentro da UH, o máximo encontrado 

nestes estabelecimentos foi de quatro quartos privativos com banheiro dentro. Nos 

que possuíam quartos privativos nenhum deles era equipado com frigobar, micro-

ondas. Poucos deles possuíam ar-condicionado e TV, e nenhuma outra 

comodidade, conforme figura 2, a seguir: 

                                                           
10

 Pesquisa complementar realizada com nove hostels, para traçar um comparativo com Ace Suites Hostel, 

realizada em 27 de janeiro de 2016, todos eles localizados no bairro de Botafogo.  
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Figura 2: Quadro dos hostels pesquisados  

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os quartos compartilhados nos demais hostels eram similares e quase todos 

tinham agregados a eles as mesmas comodidades, porém em cinco dos noves 

outros hostels visitados foram encontradas cozinhas também compartilhadas o que 

no caso do Ace Suites Hostel, não existe.  

 Ainda realizando um comparativo, os quartos privativos sem banheiros 

internos, dos outros nove hostels, apenas dois tinham essa categoria de quartos, e 

todos eram similares no conforto, porém não havia dentro de nenhum deles, 

disponível, micro-ondas e frigobar. 

 

2.1 PERFIL DOS HÓSPEDES  
Diante da questão que norteia desse trabalho, o pesquisador traçou o perfil 

do hóspede do estabelecimento modelo diretamente com proprietário do hostel. 
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Com os dados coletados na pesquisa de campo descreveu-se o perfil do hóspede. 

Diante de estudos de campo e pesquisas realizadas com hóspedes entre o período 

de 14 de novembro de 2015 a 09 de janeiro de 2016, o pesquisador tabulou os 

dados e assim traçou um perfil de hóspedes, comparando com o público-alvo no 

qual os gestores do hostel dizem se enquadrar.  

Então observou-se que os hóspedes do Ace Suites Hostel, ainda são bem 

variados, pois o estabelecimento possui quartos compartilhados e privativos, 

mantendo um perfil de turista alberguista tradicional junto com o turista alberguista 

contemporâneo, que são os que estão ali hospedados para dormir e conhecer novas 

pessoas, socializar, transmitir e receber culturas variadas em contraposição aos que 

estão ali para socializar, mas que buscam individualidade e a privacidade que um 

quarto compartilhado não oferece e também o turista que está ali para conhecer a 

cidade e fica no hostel com privacidade sem a busca pela socialização com os 

demais hóspedes. A seguir, apresentam-se os dados coletados no estudo de 

campo, que estão representados em forma de gráfico.  

 

Figura 3: Motivação de viagem 

 

Fonte: elaboração própria 
 

Observando o gráfico anterior, verificamos que a motivação principal dos 

viajantes do Ace Suites Hostel, tem como foco predominante o de lazer 
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representando um percentual de 55% do total de entrevistados. Um resultado 

diferente das hipóteses inicialmente propostas pelo pesquisador, foi o turismo de 

saúde, que apareceu no momento em que o pesquisador estava realizado pesquisa, 

na alternativa que estava descrita como ‘outros’, que foi mantida até o final da 

pesquisa e em momento posterior, foi feita uma subdivisão, sendo está representada 

por um percentual relativamente grande para o período de pesquisa. Esta subdivisão 

deu origem as atuais cinco categorias apresentadas. 

 Foram divididos em faixa etárias entre 18 a 55 anos (ou mais), sendo que a 

grande maioria do público do empreendimento tem entre 18 e 35 anos, 

representando um total de 44,52% dos respondentes, os quais mais da metade viaja 

em família e hospeda-se em quartos privativos, mas escolheram um hostel como 

meio de hospedagem justamente pela oportunidade de realizar um intercâmbio 

cultural, e conhecer novos amigos, e distintos costumes e jeitos. Porém, 17,46% dos 

respondentes aparentam não querer o contato com a cultura do desconhecido e, 

provavelmente, estão no hostel apenas pelo fato do baixo custo, que segundo 

diversos autores, o meio de hospedagem é o responsável, em uma viagem, pelo 

maior valor de despesas. 

Esta mistura de hóspedes torna o trabalho da recepção do Ace Suites Hostel, 

ainda mais delicado, pois ao mesmo tempo que devem atender o público que busca 

neste setor amigos dentro da cidade que vão indicar os melhores locais para sair, 

contar a história do bairro, cidade, ou contar a própria história, do outro lado atender 

o hóspede que não está interessado nisto, e sim em ficar com a total privacidade 

que é padrão de hotéis nos quais o recepcionista está a disposição para atender 

solicitações, porém sem um envolvimento que o turista tradicional alberguista busca. 

Essa interação entre recepcionistas e atendentes de hostel é descrita por Silva (et. 

al, 2011) como uma forma de gerar experiências de viagem diferenciadas, o que foi 

observado no atendimento do Ace Suites Hostel e de diferentes outros hostel da 

zona Sul do Rio de Janeiro. A diferença do Ace Suites Hostel, e que é pouco 

encontrada em outros hostels, é que a recepção tem que ter a percepção se o 

hóspede quer ou não essa interação e, assim conseguir atendê-lo da maneira que 

ele espera.  

A entrevista realizada com a proprietária do hostel, revelou que houve uma 

evolução neste perfil de hóspede. Com a mudança no perfil dos hóspedes, vieram 
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as mudanças físicas já citadas acima para manter o hostel com uma boa ocupação, 

atendendo assim não mais somente aqueles que buscam quartos compartilhados 

para o ‘total’ convívio social entre outros, que dentro deste hostel, já não são mais 

maioria, e agora a maioria é composta por hóspedes que buscam em número 

expressivo o descanso em quartos reservados apenas para eles, que estão com 

tranquilidade, não somente à noite, mas também durante o dia, diferente dos quartos 

compartilhados onde, (pode ocorrer) o entra e sai de outros companheiros de quarto. 

Fato esse constatado por conversas realizadas com os funcionários do 

empreendimento e hóspedes que aceitaram responder sobre a sua motivação de 

viagem.  

 

3 INVESTIGAÇÃO DOS DADOS DE RESERVAS E CANCELAMENTOS  
 

A principal motivação dessa pesquisa, foi, como já descrito, o receio de 

determinados hóspedes em realizar reservas dentro de albergues. Para tanto, o 

pesquisador buscou teóricos que pudessem balizar a análise dos dados. Balanzá e 

Nadal (2003) que falam sobre cinco características dos produtos turísticos: 

intangibilidade; vencimento; complementariedade e substituibilidade; 

heterogeneidade e subjetividade, individualidade e imediatismo. A característica da 

intangibilidade pareceu o indicador a seguir neste trabalho. 

Conforme as autoras, a característica da intangibilidade, faz com que 

hóspedes potenciais, não estejam seguros do que compram, necessitando de 

informações sobre vantagens proporcionadas pelo produto, pois após consumir um 

produto, não há maneira de devolvê-lo.  Spiller (et. al, 2011) diz que, antes da 

utilização do serviço, o consumidor vive algo como uma aposta, visto que quem 

compra só pode imaginar o serviço, já que o serviço só será executado após a 

compra efetivada, e em alguns casos muito depois da compra efetivada.  

Por esse motivo, o hóspede potencial, utiliza o telefone, e-mail, chat, 

pesquisas em sites de busca e de avaliações, entre outros meios, para sanar o 

melhor possível toda e qualquer dúvida sobre o Ace Suites Hostel, que foi escolhido 

como o estabelecimento para estudo. Em entrevista com recepcionista do ACE e de 
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outros dois hostels11, o pesquisador pode perceber que é frequente que 

recepcionistas de hostels recebam ligações para esclarecimento de dúvidas, antes 

do cliente continuar a reserva de um quarto/cama no hostel.  

Castelli (2006, p. 193) relata que: “na atualidade, a internet tem ganho a 

preferência dos viajantes, graças à sua comodidade e rapidez” e é exatamente de 

onde vem quase 90% das reservas do Ace Suites Hostel, sendo a pouca 

porcentagem restante vinda de walk-ins e telefone.  

Fez-se necessário, portanto, verificar as origens das reservas do hostel em 

questão para dar continuidade a esta pesquisa. O gráfico a seguir mostra o número 

de pernoites vendidos, oriundos de canais de internet (web site próprio, e-mail e 

agências de viagens) e os vindos de walk-in (Balcão/Recepção) e telefone, no 

período de 08 de maio à 18 de dezembro de 2015. 

Figura 4: Número de pernoites vendidos 

 

 

Fonte: elaboração própria 

A figura 4 mostra claramente que a propaganda via internet, ainda é a maior 

aliada do setor de reservas do Ace Suites Hostel, pois quase 90% de suas reservas 

são originárias da internet. Uma porcentagem muito baixa é advinda de telefonemas 

                                                           
11

 Entrevista com três recepcionistas, um de cada hostel, localizados, respectivamente, em Botafogo, 

Copacabana e Ipanema, RJ. 
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e walk-ins. Fato esse que, segundo recepcionista entrevistado, é dado pela 

insegurança dos clientes, pois 

[...] eles ligam procurando informações. Na maioria das vezes eles estão de 
frente para o site, com uma reserva pela metade querendo saber, qual é o 
quarto que ele está prestes a fazer uma reserva. Ele não tem muita 
segurança em fazer via telefone e muito menos a disponibilidade de vir fazer 
conosco na recepção, então a grande maioria das pessoas que ligam para a 
recepção, e que finalizam uma reserva, acabam finalizando pelo site do 
hostel ou por e-mail

12
 (RECEPCIONISTA “A”). 

  

Essa falta de segurança é explicada pelos entrevistados, dizendo que é 

motivada pela forma de pagamento, já que os clientes não querem ter que ir ao 

banco realizar um depósito, então, para garantirem a reserva são necessários 

alguns dados do cartão de crédito e a maioria dos hóspedes não quer passá-los via 

telefone. 

Após a coleta das entrevistas, foi necessário realizar uma contabilidade do 

número de reservas canceladas no Ace Suites Hostel, que somam um total de 277 

reservas canceladas no período de 08 de maio a 18 de dezembro de 2015, número 

esse que, conforme contabilidade a qual o pesquisador teve acesso, representa 

quase 14% do total de reservas neste mesmo período.   

Uma forma possível de minimizar esse problema seria investir em marketing 

digital. Segundo Spiller (et. al. 2011), os serviços são mais difíceis de padronizar, 

mas os autores salientam que normas, treinamentos e seleção correta de pessoal 

possibilitam a padronização eficiente de um serviço, o que pode ser uma solução 

para tentar desafogar o setor de reservas online, assim oferecendo melhor 

treinamento para os funcionários que realizam reservas via telefone, tentando 

aumentar essa porcentagem de pouco mais de 10%.  

Das reservas canceladas, o pesquisador foi em busca da motivação pela qual 

foi gerado o cancelamento destas reservas. As respostas foram divididas em seis 

categorias. São elas: cancelada por erro de duplicidade, onde por erro, seja do 

cliente, seja do sistema do estabelecimento, a reserva veio duplicada, gerando o 

cancelamento de um das reservas; canceladas por falta de informação, pois não 

sabiam que um hostel é um albergue, e ao receber esclarecimentos sobre o 

                                                           
12

 Em entrevista concedida ao pesquisador, em 23 de dezembro de 2015. 
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estabelecimento decidem cancelar a reserva; canceladas para mudança de data, 

que na maioria das vezes é cancelada e refeita em datas diferentes, mas que geram 

um número que é contabilizado nas reservas canceladas; canceladas após conhecer 

o local, em grande parte feita por pessoas que vieram por indicação de outras, mas 

que seus amigos ao indicarem omitiram ou o fato de se tratar de um hostel, ou o fato 

de que possui 2 andares sendo o acesso, já ao primeiro andar, feito por um lance de 

escada e que não possui elevador ou rampa de acesso; canceladas por falta de 

pagamento, que segundo a política de grande maioria das reservas deve ser feito 

antes da data prevista para o check-in; e canceladas sem uma motivação especifica, 

que na maioria das vezes gerou custo para o cliente, pois aceitou os termos e 

políticas de reservas, que dizem haver uma taxa para cancelamento sem uma 

motivação especifica. Essas deram origem ao gráfico a seguir. 

Figura 5: Justificativas para cancelamento de reservas 

 

Fonte: elaboração própria 

  

Como demonstrado no gráfico acima, 35% das reservas canceladas, foram 

canceladas após os potenciais clientes descobrirem que se tratava de um albergue, 

e não um hotel, o que em números representa 97 reservas. Destas, algumas foram 

escolhidas aleatoriamente e questionadas pelo pesquisador, em entrevista, sobre 

qual motivo de não se hospedar-se no albergue, e as respostas foram “NADA 
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CONTRA (sic), apenas não ficaria em um albergue”, “não ficaria em um local de 

desabrigados pagando por isso, não quero ficar empilhado com eles”, “Não tenho 

um motivo específico [...], mas eu sei que os albergues aqui de minha cidade não 

são muito bons” e “Meu filho me disse que em albergues a gente divide tudo, não 

quero dividir meu quarto com ninguém, nem banheiro [...] Se eu continuasse ia me 

arrepender, disse meu filho pra mim”13
 

Respostas essas que comprovam que o pré-conceito, e a reputação 

depreciativa, arraigada por ideias que vem de muitos anos. Essa teoria é defendida 

por Fonseca (2014) e está presente na sociedade atual, representando um 

percentual ainda grande das motivações no cancelamento. Para um hostel é 

fundamental tentar mudar esse quadro, pois ele gera uma queda nos números de 

lucro do estabelecimento.  

Diante dessa situação, o Ace Suites Hostel toma por estratégia algumas 

vezes, diminuir os preços de diárias remanescentes em dias de pouco movimento, 

para tentar atrair os hóspedes para o estabelecimento, mesmo com receio, e assim 

conquistar clientes que, podem fidelizar-se com o estabelecimento, voltando e 

indicando, para amigos e familiares. Diminuindo a margem de lucro, mas garantindo 

uma boa ocupação e evitando manter quartos vazios e serviços disponíveis sendo 

perdidos, o que Spiller (et. al. 2011), descreve como a ideia de perecibilidade, a qual 

associa à perda de recursos pela não prestação de um serviço na ocasião 

programada, diante do fato de não ser possível a estocagem destes. É o caso dos 

quartos vazios, que naquela data, quando vazios, nunca mais poderão ter seu valor 

de pernoite recuperado.  

É importante ressaltar que, para alguns dos respondentes da pesquisa sobre 

o perfil do hóspede, o Ace Suites Hostel, era um hotel e esses clientes disseram que 

não viram diferenças consideráveis entre ele e um hotel e, mesmo após o 

pesquisador confirmar ser um hostel, os entrevistados continuaram chamando de 

hotel. Também é importante a colocação de que, a todo o momento, o Ace Suites 

Hostel deixa os seus hóspedes inteirados de que se trata de um hostel/albergue e 

não um hotel, como fica claro na figura 6 a seguir e em outros meios de 

comunicação.  

 

                                                           
13

 Respostas conseguidas em contato por telefone, feitas pelo pesquisador para clientes brasileiros, por 

amostra aleatória, no período de 18 de dezembro de 2015 a 11 de janeiro de 2016. 
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Figura 6: Um exemplo de como o Ace Suites Hostel mostra para os seus hóspedes que são um 
hostel e não hotel.  

 

Fonte: Acervo próprio. 
 

Uma das questões que chama atenção do pesquisador, após contemplar os 

resultados da pesquisa é a falta do pós-venda dentro do Ace Suites Hostel. Para o 

pesquisador um investimento minimo, mas eficiente é o do pós-venda.  

[...] quaisquer que sejam as circunstâncias e preferencias do cliente, a pós-
venda pode ser considerada, especialmente no que se refere aos serviços, 
como o momento da racionalização das apostas realizadas quando da 
escolha da marca ou do prestador de serviço. A intangibilidade presente na 
primeira compra não mais existe quando o cliente, agora informado e 
presumivelmente consciente do real valor que o serviço tem para si, toma a 
decisão sobre recomprá-lo ou não. (SPILLER, et. al. 2011, p. 34 e 35) 

 

Dentro do Ace Suites Hostel o pesquisador acredita que o gasto maior para 

implementação do pós-venda dentro dele, será o de tempo. Spiller (et. al. 2011) diz 

que “[...] pós-venda pode ser considerada uma cartada decisiva com a qual se 

ganha o jogo”, esse jogo pode ser substituído para melhor compreensão pelo 

hóspede.  Assim, a realização de ligações, envio de e-mail e outras formas de 

contato com o hóspede pode ser uma saída eficaz para evitar o problema.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Ao selecionar o ambiente das reservas, como tema principal deste trabalho, o 

pesquisador encontrou facilidade para iniciar sua pesquisa por ter passado, no 

período que estagiou dentro do estabelecimento Ace Suites Hostel, por esse setor, 

no qual começou as suas indagações sobre a falta de conhecimento dos potenciais 

clientes sobre os hostels.  

 Com isso, após coletar dados e realizar uma pesquisa prévia, para dar início 

ao trabalho em si, o pesquisador iniciou com uma entrevista semiestruturada com 

um dos gestores do estabelecimento para coleta de informações sobre o Ace Suites 

Hostel para dar continuidade ao presente artigo.  

Após a análise de dados o pesquisador não encontrou resultados muito 

diferentes daquelas hipóteses inicialmente aventadas pelo pesquisador. O 

cancelamento é feito por falta de conhecimento sobre a realidade física do Ace 

Suites Hostel, e de muitos outros hostel.  

Fica claro, então, que o conhecimento sobre o estabelecimento é um 

diferencial no momento em que estão realizando uma reserva. Quanto mais 

informações ficarem disponíveis sobre o local, mais facilmente o potencial cliente se 

tornará um hóspede. E melhor, sabendo se tratar de um hostel. 

Para mudar essa dinâmica de cancelamento o pesquisador deixa como 

sugestão a melhoria e adaptação do próprio site do Ace Suites Hostel, com mais 

informações sobre o que é um hostel; a história do estabelecimento; o perfil de 

hóspedes que ele recebe/espera receber em maior número; entre outras 

informações que podem ajudar a retirar o receio de potenciais hóspedes, em realizar 

reservas no estabelecimento. 

 Um investimento em marketing digital é uma saída para a central de 

reservas. Poder-se ia utilizar da frase popular, “quem não é visto, não é lembrado”, e 

alterná-la para ‘quem não é divulgado, não é vendido’, como um fato para o hostel. A 

divulgação e ampliação do conhecimento sobre esse meio de hospedagem que 

pode ser muito bom é a melhor forma de aumentar o número de vendas e diminuir o 

número de cancelamentos. E já que, segundo Castelli (2006), é da internet que está 

vindo a maioria das reservas e foi constatado no Ace Suites Hostel a veracidade 
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desta afirmativa, pode-se afirmar que o investimento neste setor é algo a ser 

considerado pelos gestores do Ace Suites Hostel.  

Outra importante constatação é que o treinamento para lidar com os clientes 

via telefone deve ser ainda mais meticuloso do que o via internet, pois o que um 

funcionário escreve ainda pode ser corrigido antes de enviado ao cliente, já pelo 

telefone, as palavras faladas não podem ser apagadas, o que gera a ‘imagem’ da 

empresa na mente do cliente, através da fala do funcionário.  

A identificação das necessidades do cliente é um ponto onde o pesquisador 

acredita que pode ser melhorado/acrescentado, pois isto pode resultar na retenção 

dos clientes. Divulgar a marca é algo muito positivo para o hostel, e se estiverem 

bem definidas quais são as necessidades do público alvo, fica muito mais fácil atingir 

uma boa parte deste, conquistando-os sem dificuldades.  

Para cativar os hóspedes em potencial, mas que pouco conhecem sobre 

hostels/albergues nada melhor do que proporcionar uma experimentação do serviço 

ofertado, demostrando benefícios e cativando um cliente que gerará, muito 

provavelmente novos clientes através de seu depoimento. Um exemplo e sugestão 

para o Ace Suites Hostel é realizar sorteios de ofertas e diárias gratuitas entre os 

hóspedes que cancelaram as reservas pelos diversos sites/agências parceiros do 

Ace Suites Hostel. O hostel oferece o quarto e em troca ganha divulgação entre os 

clientes. Além disso, a probabilidade de gerar bons depoimentos entre os premiados 

aumenta, por se tratar de um presente, aumentando a oportunidade de gerar 

publicações positivas em suas redes sociais, com indicações e promovendo o 

marketing ‘boca a boca’ digital.  

Envio de e-mail de satisfação e promocionais para clientes antigos é um 

aliado para ativar boas memorias relacionadas ao estabelecimento, aguçando o 

desejo de uma nova viajem. Criando assim uma função de pós-venda dentro do 

setor de reservas que segundo Spiller (et. al. 2011), é a última etapa no processo de 

venda, onde é feito o acompanhamento do produto após a venda assegurando a 

satisfação do cliente e a continuidade dos negócios. Ainda sobre o tema, Spiller (et. 

al. 2011) afirma que com um bom pós-venda é possível não apenas aumentar a 

chance de retorno do cliente, obtendo assim sua fidelidade, tornando o cliente em 

um divulgador espontâneo da excelência do serviço.   
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 O pesquisador finaliza este trabalho crendo que os objetivos propostos foram 

alcançados, ou seja, que ficaram claras quais as motivações de cancelamento dos 

clientes em potencial do Ace Suites Hostel ainda que sejam possíveis também traçar 

paralelos com outros hostels, de outras regiões e outros tipos de meios de 

hospedagem como continuidade desses estudos.  
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ANEXO 1 - TEXTO DE DIVULGAÇÃO DO HOSTEL 
O ACE HOSTEL. AGRADECIMENTOS, por Henry Lippy.14 

 

“Seja bem vindo ao ALBERGUE ACE HOSTELS!!! 

Seja bem vindo ao sexto mais antigo albergue do Rio de Janeiro. Dos seis 

mais antigos, apenas o ACE HOSTELS  e mais dois albergues sobrevivem até hoje. 

Muitas histórias já aconteceram entre essas paredes históricas erguidas em 

pedra, barro e óleo de baleia. Pessoas se conheceram aqui, casaram-se e já 

trouxeram seus filhos! Estudantes já se formaram e voltaram para comemorar seu 

sucesso! Lutadores de UFC, judô, karatê, corredores, maratonistas, artistas, 

cantores, dançarinos e bailarinos, desportistas, jogadores de futebol, de xadrez, de 

vôlei e basquete já deixaram conosco suas lágrimas de dor, derrotas e de sucesso. 

Quantos, que aqui dormiram, passaram no concurso sonhado, no vestibular 

sofrido ou conseguiram o visto na embaixada. Quantos, choraram ao ver o Cristo de 

braços abertos, na sua frente pela primeira vez. Quantos turistas, tiveram a 

oportunidade de aqui se hospedarem, de trazerem a família, com seu orçamento 

apertado, para realizarem o sonho de conhecerem o Rio de Janeiro. Quantos 

Shows, Finais de Campeonatos, Carnavais e Celebrações de Ano Novo 

comemoramos juntos! Quantos brindes, já fizemos com água, café, leite gelado, chá, 

coca cola, caipirinha, cachaça, cerveja, vinho, vodka, cidra e champanhe? 

 

SAÚDE - PROST - CHEERS - TIM TIM - À NOSSA - QUE NOSSAS  

MULHERES NUNCA FIQUEM VIÚVAS… 

 

Agradecemos a todos vocês que dividiram um pouquinho de suas vidas 

conosco, suas críticas, sugestões, elogios, pizzas, pão com mortadela e bolos de 

aniversário. Ficamos MUITO felizes em rever antigos hóspedes que boquiabertos 

procuram pelo dormitório de 40 camas com ventilador, que procuram pelo café da 

manhã servido em cima da mesa de sinuca, que procuram pelo nosso "bar-gunça", 

                                                           
14

 Texto divulgado via e-mail para hóspedes e disponível no site da empresa durante os 3 meses 

comemorativos do aniversário.  
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pelos banheiros compartilhados e surpresos falam: " Uau!! O ACE mudou muito e 

para melhor!!!"  

Que bom que a nossa família pode receber aqui, EM NOSSO ALBERGUE, a 

sua família. Melhor ainda, se a sua família conseguiu fazer DO NOSSO ALBERGUE, 

uma rápida extensão do seu lar. 

Obrigado a todos os hóspedes que por aqui passaram. Desde ao hóspede 

expresso que ficou apenas 15 minutos, pois só queria um banho até ao de longa 

permanência que por aqui ficou por 3 anos. Obrigado pelos comentários (reviews) 

desonestos e injustos (na maioria anônimos) que nos motivaram a sermos melhores 

e MUITO OBRIGADO pelos comentários (reviews) honestos e justos (na maioria 

assinados) que nos motivaram a sermos MUITO MELHORES. Obrigado ao nosso 

primeiro hóspede Jason, que aqui chegou em meio a construção atrasada e 

inacabada e colocou a mão na massa, na tinta, no verniz e que deu de presente o 

nosso primeiro aparelho de som. Obrigado a todos os funcionários e estagiários que 

por aqui passaram e que por aqui continuam, que tentaram e tentam fazer o melhor, 

nesse calor de 40 graus, para que você tenha uma hospedagem tranquila (mesmo 

esquecendo de colocar as toalhas, ou não achando a sua reserva, ou os que 

deixaram o leite quente acabar... também somos humanos, erramos e ... 

Xiiiií...vamos errar de novo!). Obrigado a você, que está aqui agora, lendo este ou 

não, que está construindo um pouquinho mais dessa história. Te desejamos saúde, 

paz, sucesso, bons sonhos e que regresse em segurança para o seu lar  e desculpe-

nos se algo não foi de seu agrado. Obrigado a DEUS por iluminar nosso caminho e 

de nossos hóspedes. 

 

SORRIA! VOCÊ ESTÁ NO ACE HOSTELS!! 

SORRIA AINDA MAIS!!! 

SOMOS UM ALBERGUE FELIZ.”  

 

Henry Lippy 
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ANEXO 2 - Autorização do Hostel para divulgação 
 

Rio de Janeiro, 28 de Janeiro de 2016. 

 

A empresa Ace Hostels Turismo e SIAC Ltda, nome fantasia Ace Suítes Hostel, CNPJ 

07.274.173/0001-47, sediada a Rua São Clemente, 23, SB - Botafogo/RJ, autoriza o aluno Lucas 

Wendell Barbosa da Silva, CPF 14881973770, estudante da Universidade Federal Fluminense sob a 

matricula 113094030, a utilizar o nome da empresa em seu trabalho de conclusão de curso. 

 

Att, 

Mariana Smith  

Sócia administradora 
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