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“Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar” 

Frida Kahlo 



RESUMO 

 
 

Com o estreitamento nas relações entre homens e animais e a atividade 
turística acontecendo em nível global, surge um novo público que busca realizar 
viagens acompanhado de seu pet. Para alcançar esta demanda, diferentes 
estabelecimentos se adaptaram e se tornaram pet friendly, dentre eles, os 
empreendimentos hoteleiros, que visam acolher o viajante que necessita de um 
alojamento. Diante deste cenário, o presente trabalho busca apresentar um 
panorama geral dos meios de hospedagem pet friendly, com enfoque nos hotéis da 
zona sul do Rio de Janeiro para analisar a hospitalidade. Por meio de procedimentos 
metodológicos quantitativo e qualitativo, que envolveram a aplicação de formulários 
online, a realização de uma entrevista com uma turista que sempre viaja com seus 
animais, a análise das páginas dos hotéis na internet e a utilização da técnica de 
cliente oculto, buscou-se verificar a hospitalidade baseando-se nas relações entre os 
tempos hospedar, receber, alimentar, entreter nos espaços comercial e virtual. Além 
disso, notou-se importante apresentar o selo de classificação dos meios de 
hospedagem pet friendly desenvolvido pela empresa brasileira Turismo 4 Patas. 
Considerou-se verificar a concepção dos donos quanto às exigências que os hotéis 
devem oferecer para desempenhar positivamente o papel como pet friendly. A 
pesquisa quantitativa revelou, em âmbito geral, a insatisfação desses donos quanto 
à infraestrutura oferecida, e quanto aos padrões e portes de animais permitidos. 
Ademais, observou-se mediante a técnica do cliente oculto, que os hotéis da zona 
sul do Rio de Janeiro em sua maioria são hospitaleiros somente para com a 
demanda que se enquadra nos padrões estabelecidos pela empresa.  

 

Palavras-chave: Turismo. Hospitalidade.  Meios de hospedagem. Animais de 

estimação. Pet friendly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the narrowing in the relationship between human and animals and the 
touristic activity happening around the whole word, a new kind of public appears 
looking for traveling with their pets. To reach this demand, several establishments 
adapted themselves becoming pet friendly, being among them the hotel 
entrepreneurs that expect to host the traveler in need of accommodation. With that 
being said, this study aims to present a general panorama of the pet friendly 
accommodations, focusing on the hotels located at the south zone of Rio de Janeiro, 
to analyze their hospitality. Through quantitative and qualitative methodological 
processes, involving online forms, interview with a tourist who usually travels with 
pets, analysis of hotel's online pages and usage of the mystery shopping technique, 
the study intended to verify the hospitality based on the relation among the times 
hosting, receiving, feeding and entertaining on commercial and virtual environments. 
Besides that, the classification seal of pet friendly accommodations, created by the 
Brazilian company Turismo 4 Patas, was considered important to be presented. The 
conception of the pet's owners was verified considering the requirements that hotels 
must offer to play the positive role as pet friendly. The quantitative research reveled, 
in general, the discontentment that pet's owners have regarding the offered 
infrastructure and the standard rules of size for allowed animals. By the mystery 
shopping technique, it was possible to sense that accommodation establishments at 
south zone of Rio de Janeiro are mostly hospitable only if the demand meets the 
standards established by the company. 

 

Keywords: Tourism. Hospitality. Acommodations. Pets. Pet friendly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Con la proximidad en las relaciones entre humanos y animales y la actividad 
turística aconteciendo en nivel global, surge un nuevo público que busca realizar 
viajes acompañados de su mascota. Para suplir esta demanda, diferentes 
establecimientos se adaptaron y se tornaron pet friendly, entre ellos, los hoteles, que 
buscan acoger al viajante que necesita un alojamiento. Frente a este escenario, el 
presente trabajo busca presentar un panorama general de los medios de 
hospedaje pet friendly, con enfoque en los hoteles de la zona sur de Rio de Janeiro 
para analizar la hospitalidad. Por medio de procedimientos metodológicos 
cuantitativo y cualitativo, que envuelven la aplicación de formularios online, la 
realización de una entrevista con una turista que siempre viaja con sus animales, el 
análisis de las paginas de internet de los hoteles y la utilización de la técnica del 
cliente oculto, se buscó verificar la hospitalidad basándose en las relaciones entre 
los tiempos hospedar, recibir, alimentar, entretener en los espacios comercial y 
virtual. Además, se percibió importante presentar el sello de clasificación de los 
medios de hospedaje pet friendly desarrollado por la empresa de turismo brasilera 4 
Patas. Se consideró verificar la concepción de los dueños cuanto a las exigencias 
que los hoteles deben ofrecer para desempeñar positivamente el papel como pet 
friendly. La investigación cuantitativa reveló, en un ámbito general, la insatisfacción 
de esos dueños cuanto a la infraestructura ofrecida, y cuanto a loos padrones y 
portes de animales permitidos. Se observó mediante la técnica del cliente oculto, 
que los hoteles de la zona sur de Rio de Janeiro, en su mayoría son hospitalarios 
solamente para con la demanda que se encaja en los padrones establecidos por la 
empresa. 

 

Palabras-clave: Turismo. Hospitalidad. Medios de hospedaje. Animales de 
estimación. Pet friendly.  
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INTRODUÇÃO  

 

 A relação entre homens e animais permeia séculos da história da 

humanidade. Interação esta que está cada vez mais afetiva e humanizada, está 

colocando em ascensão o mercado especializado em pets. Uma pesquisa realizada 

em 2015 pelo IBGE aponta cerca de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos nos 

lares brasileiros, número mais expressivo que a quantidade de crianças nos 

domicílios. 

 Sendo vistos como filhos, os animais começaram a fazer parte das rotinas 

diárias de seus donos e até mesmo das viagens da família. Uma demanda que 

necessita de atenção e infraestrutura adequada, viaja pelo mundo e depende de um 

alojamento que permita uma estada e viagem satisfatória. 

 Diante da nova demanda, variados empreendimentos hoteleiros do Brasil e do 

mundo optaram pela adaptação para receber esse novo público potencial. No 

entanto, ser pet friendly exige muito mais que apenas receber o hóspede e seu 

animal de estimação. É necessário compreender que esses donos buscam locais 

onde seus animais são bem-vindos e tratados de maneira respeitosa e cordial. 

 A cidade do Rio de Janeiro é um destino que atrai turistas durante todo o ano. 

Dentre a demanda que busca a cidade, há os turistas que viajam com seus animais 

de estimação. Nos diversos bairros da zona sul da cidade, há diferentes 

empreendimentos hoteleiros que enxergaram essa nova demanda e buscaram 

acolher a esse novo turista.  

 À vista disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a hospitalidade nos 

meios de hospedagem para responder a seguinte questão: “Os meios de 

hospedagem pet friendly da zona sul do Rio de Janeiro são hospitaleiros para com a 

demanda que viaja com animais?”. Para tornar possível a análise, os tempos e 

espaços da hospitalidade propostos pelo autor Luís Octávio de Lima Camargo 

(2004) foram tomados como base. 

A pesquisa possui natureza mista, qualitativa e quantitativa, de tipo 

exploratória, visto que a abordagem ainda não é muito estudada na área. Para 

alcançar o objetivo geral desta pesquisa, foram elaborados três objetivos 

específicos, sendo eles: apresentar o que é a atividade turística e o significado do 
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termo hospitalidade e a sua importância para o setor; discorrer sobre a relação 

homem-animal e a humanização dos animais de estimação e sobre o surgimento 

dos estabelecimentos comerciais pet friendly, com enfoque nos meios de 

hospedagem,  e, por fim, analisar a hospitalidade fazendo um panorama geral dos 

meios de hospedagem pet friendly com enfoque nos hotéis da zona sul do Rio de 

Janeiro.   

Para ampliar a compreensão do tema selecionado, foi desenvolvida a base 

bibliográfica da pesquisa apoiando-se em conteúdos científicos de diferentes 

autores. O trabalho está dividido em três capítulos e, no primeiro, para discorrer 

sobre o turismo, foram utilizadas conceituações desenvolvidas por Beni (1990) e 

pela Organização Mundial do Turismo (1994). Além disso, fundamentou-se nos 

estudos do autor Camargo (2004) para tratar a hospitalidade. 

No segundo capítulo, é apresentado o estreitamento na interação homem e 

animal de estimação e como essa nova demanda influenciou os meios de 

hospedagem a se adaptarem para atender a esse público. Para tal, é abordado os 

benefícios provenientes da relação entre ambos, o surgimento da hotelaria no Brasil 

e o selo criado por uma empresa brasileira para classificar os meios de hospedagem 

pet friendly, que busca garantir aos donos o alcance da satisfação durante a estada.  

No terceiro capítulo deste trabalho são apresentados os métodos utilizados 

para a obtenção de dados e os resultados alcançados. Foram quatro diferentes 

procedimentos metodológicos: o primeiro busca realizar um panorama geral acerca 

dos donos de animais de estimação. Essa pesquisa possui natureza quantitativa e 

recolheu uma amostra de 190 pessoas para verificar a o perfil das que costumam 

frequentar estabelecimentos comerciais e viajam acompanhadas de seus animais de 

estimação, e analisar as suas experiências. Para tal, foi aplicado um formulário 

disponibilizado online.  

O segundo procedimento busca aprofundar-se em um caso específico de 

viagem com animais de estimação. Para isso, foi realizada uma entrevista com uma 

turista por meio de e-mail para compreender melhor a sua experiência e as 

possíveis dificuldades encontradas por ela. 

Para a realização da análise da hospitalidade dos meios de hospedagem pet 

friendly, com enfoque nos hotéis da zona sul do Rio de Janeiro, e alcançar o terceiro 
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objetivo específico deste trabalho, foram aplicadas duas técnicas: análise das 

páginas na internet de cada hotel selecionado e a aplicação da técnica do cliente 

oculto nestes estabelecimentos. Por fim, é realizada a triangulação de todos os 

dados obtidos durante a pesquisa.  
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1 TURISMO E HOSPITALIDADE 

 

O presente capítulo tem como objetivo discorrer sobre o que é a atividade 

turística, apresentando o seu potencial de desenvolvimento para um destino e 

comunidade receptora. Além disso, dissertar acerca do significado do termo 

hospitalidade e abordar a sua importância para a sociedade, focalizando no turismo.  

 

1.1 A ATIVIDADE TURÍSTICA  

 

O mundo se globalizou: as informações circulam em tempo real, as fronteiras 

territoriais foram diminuídas e o espaço geográfico se tornou mundial. (BARBOSA, 

2001, p.9). As pessoas começaram a descobrir lugares antes inimagináveis e esse 

descobrimento é capaz de despertar um interesse: viajar para conhecê-los.  

O autor Beni (2003) diz “O turista, esse incansável viajor1, representa bem essa 

nova dinâmica global e participa da abertura e da conquista de novas e 

surpreendentes regiões e espaços ambientais e culturais”. Compreende-se com a 

afirmação do autor que, o homem, agora descobrindo novos locais, pode influenciar 

para o desenvolvimento da atividade em determinada região. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) (1994) conceituou o turismo como 

“[...] as atividades que realizam as pessoas durante as suas viagens e estadas em 

lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo e inferior a 

um ano, com finalidade de lazer, negócios e outras”. Entende-se, então, que é 

necessário que o viajante permaneça um período inferior a um ano no local visitado, 

que essa viagem não seja com intuito econômico e que exista uma motivação para a 

realização da viagem. 

Conforme Vernon (1973, p.11) “A motivação é vista como uma espécie de força 

interior que aflora, regula e sustenta todas as ações mais importantes”. Isto é, toda 

ação precisa de uma motivação para acontecer. Essa vontade ou motivação é 

baseada nas escolhas para a vida, nos gostos e nas preferências e até mesmo no 

                                                           
1 Viajor: aquele que viaja, viajante.  
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círculo social em que a pessoa está englobada. Além disso, fugir das rotinas diárias 

e desestressar são uns dos fatores mais motivadores de uma viagem. A escolha por 

uma viagem é originada por uma motivação intrínseca ao sujeito, um fator 

unicamente psicológico que faz surgir o desejo e o encaminha para atividades que 

lhe apresentem o novo, uma mudança na rotina diária ou diminuição do estresse 

(ISO-AHOLA, 1982).  

 Estudos visando compreender melhor o que motiva a pessoa a viajar foram 

desenvolvidos e um modelo bastante utilizado para ampliar o entendimento é o 

Modelo dos Fatores Push e Pull (DANN, 1977). Fatores Push (empurra em 

português) são os fatores internos que fazem despertar no indivíduo o desejo pela 

realização de uma viagem. Já os fatores Pull (puxar em português) são os atributos 

do destino que atraem o possível turista.  

 Os autores Crompton e McKay (1997) apresentam sete domínios 

motivacionais que fazem parte dos fatores que “empurram” uma pessoa a realizar 

uma viagem, são eles: novidade: o desejo de descobrir e experimentar o novo por 

meio de viagens recreativas; socialização: o desejo de interagir com um grupo de 

indivíduos; prestígio/status: ser admirado e alcançar uma alta reputação pelos olhos 

de outras pessoas; repouso e relaxamento: escapar da pressão do dia-a-dia e 

conseguir descansar e relaxar; valor educacional ou enriquecimento intelectual: 

ampliar o horizonte intelectual por meio do conhecimento adquirido nas viagens; 

reforço do parentesco e procura de relações familiares mais intensas; regressão: 

busca pelo reencontro de um comportamento remanescente da juventude ou 

infância e de subtrair constrangimentos sociais.  

 Quanto aos fatores pull, Fakeye e Crompton (1991) identificam os seis 

domínios que puxam os turistas a escolherem determinada localidade:  

oportunidades sociais e atrações; amenidades naturais e culturais; acomodação e 

transporte; infraestrutura, alimentação e povo amigável; amenidades físicas e 

atividades de recreio; bares e entretenimento noturno. 

 Ao serem motivados a realizar uma viagem para um determinado local, os 

turistas estarão inseridos em uma nova realidade, que pode diferir da habitual, e isso 

pode provocar diversos impactos, sejam eles culturais, econômicos ou sociais, à 

população receptora. 
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Os impactos positivos provocados pela atividade e pelo turista foram o foco 

dos primeiros estudos sobre o turismo. Segundo Barretto (2004), as ciências 

econômicas identificavam os impactos positivos provocado pela receita que o 

turismo poderia promover ao se hospedar, se alimentar e consumir na localidade.  

 No entanto, os posteriores estudiosos da área perceberam que o turismo 

impacta mais que somente a economia de um destino. Além do trade turístico, o 

turismo envolve uma população local (que possui uma determinada cultura); envolve 

o ambiente que deve ser preservado; envolve o poder público (que estabelece leis e 

diretrizes para a prática da atividade) e envolve o turista.  

Ao longo de toda história registrada, de certa forma o Turismo teve um 
impacto sobre tudo e todos os que estiveram em contato com ele. Num 
plano ideal, esses impactos deveriam ter sido positivos, no tocante aos 
benefícios obtidos tanto pelas áreas de destino quanto por seus residentes. 
Esses impactos positivos significariam para o local resultados tais como 
melhorias nas condições econômicas, uma promoção social e cultural e a 
proteção dos recursos ambientais. Teoricamente, os benefícios do Turismo 
deveriam produzir ganhos muito superiores aos seus custos. (THEOBALD, 
2002, p.81). 

 Para que o turismo seja executado de forma a trazer benefícios e impactar 

positivamente o local, é necessário que ele seja compreendido em toda a sua 

complexidade e identificando todos os agentes e recursos envolvidos.  De acordo 

com Beni (1990, p.16) o turismo é “[...] uma atividade que resulta do somatório de 

recursos naturais do meio ambiente, culturais, sociais e econômicos e, assim, o 

campo de estudos é abrangente, complexo e multicausal”. Além disso, é importante 

que sua prática aconteça de maneira sustentável.  

A OMT em 2003, apud Korossy (2008 p. 63) definiu o turismo sustentável 

como “[...] aquele que atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões 

receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o 

futuro”. Isto quer dizer que o turismo deve atender os desejos e necessidades dos 

turistas, de forma sustentável, deve desenvolver e aumentar as possibilidades de 

desenvolvimento para a localidade e seus cidadãos sem prejudicar o meio em que 

ocorre e tampouco a região. 

É importante abordar que o turismo mal desempenhado pode gerar diversos 

transtornos, tanto para o meio ambiente, que pode vir a ser degradado com a alta 

demanda de visitantes, quanto para os moradores, que podem sofrer com o possível 

encarecimento capaz de desencadear uma gentrificação.  
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Os habitantes das regiões visitadas começam a sentir também um certo 
rancor em relação aos efeitos negativos do êxodo das massas turísticas. 
Essas populações têm cada vez mais a impressão de que são invadidas por 
esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, dele excluídas. 
(KRIPPENDORF, 2000, p.19) 

 

 Compreender o turismo e como realizá-lo de forma estruturada é capaz de 

proporcionar bastantes benefícios para todos os agentes envolvidos: à população ao 

gerar empregos e movimentar a economia local, ao turista que fará uma viagem 

satisfatória e ao poder público que poderá desenvolver ainda mais a cidade por meio 

do turismo e sem prejudicar o meio ambiente. 

 Vale ressaltar que a atividade turística é praticada por pessoas de diversas 

partes do mundo. Cada pessoa com suas particularidades: sejam elas costumes, 

cultura, preferências e necessidades. Essas particularidades se tornam possíveis de 

serem atendidas quando o turismo acontece se baseando em um princípio antigo 

nas sociedades mundiais: a hospitalidade.  

  

1.2  A HOSPITALIDADE E A SUA IMPORTÂNCIA PARA O TURISMO 

 

A hospitalidade é um termo de importante relevância para as relações sociais. 

Ao refletir o significado da palavra, vem à mente o ato de bem acolher e ser 

hospitaleiro: adjetivo utilizado para caracterizar, destinos ou pessoas, que buscam 

receber, acolher e ajudar o outro. 

No dicionário Aurélio (2008, p. 279) encontra-se a definição de hospitalidade e 

hospitaleiro. “Hospitalidade: 1. Hospedagem (1). 2. Qualidade de hospitaleiro” 

“Hospitaleiro: 1. Que dá hospedagem por bondade ou caridade. 2. Que acolhe com 

satisfação (os hóspedes)”.  

 Diferentes autores buscaram investigar e compreender melhor a hospitalidade. 

Sendo assim, surgiram estudos acerca do assunto seguindo duas diferentes linhas 

de pensamentos: uma humanística e outra economicista; bem apresentadas nas 

duas escolas teóricas: a escola francesa e a escola americana. 

Para os estudiosos da visão humanística, o agir de forma hospitaleira acontece 

de forma altruísta, generosa e ela “[...] surge justificada como um dos traços 
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fundamentais da subjetividade humana na medida em que representa a 

disponibilidade da consciência para acolher a realidade do fora de si” (BAPTISTA, 

2002 p. 157).   

A escola francesa, que possui um enfoque humanístico, identifica o ato 

hospitaleiro acontecendo em ambiente doméstico e público. No primeiro, o anfitrião 

e dono do lar, ao decidir convidar algum amigo a sua casa para uma ceia, por 

exemplo. Já no ambiente público, ao ajudar alguém que precisa de informações para 

encontrar o local que tanto busca. A escola se baseia nos estudos de Marcel Mauss 

(1974) em sua obra Ensaio sobre a dádiva e o dom; e no tríplice dar-receber-retribuir 

proposto pelo autor.  

Camargo (2004, p. 17) se baseia nas palavras de Mauss e esclarece: “O contato 

humano não se estabelece como uma troca, como um contrato. Começa com uma 

dádiva que parte de alguém. A retribuição é uma nova dádiva que implica um novo 

receber e retribuir, gerando dons e contra dons num processo sem fim. ” 

Por outro lado, os estudiosos que seguem a visão economicista visam entender 

a hospitalidade acontecendo no meio comercial, na prestação de determinado 

serviço visando garantir a satisfação do cliente.  

A escola americana segue os pensamentos economicistas. Para eles, a 

hospitalidade se dá por meio de um contrato, em que o cliente paga pelo serviço e o 

prestador garante a realização. Neste caso, o tríplice maussiano dar-receber-retribuir 

não existe, visto que não acontece de forma espontânea.  

Estudiosos contemporâneos do assunto harmonizaram as ideias economicistas 

e humanísticas, pois identificaram a necessidade do ser hospitaleiro em todos os 

ambientes que existem: seja na própria casa, em um hotel ou nas ruas de uma 

cidade.  

Grinover (2006) aborda a hospitalidade no espaço urbano. Para ele, uma cidade 

que é de fácil acessibilidade e que possui uma identidade, facilita sua leitura e 

compreensão por parte do turista e do cidadão, sendo assim, esta idade está 

atuando de maneira hospitaleira.  

Nas cidades, adequadamente identificadas, o estrangeiro sente-se acolhido, 
bem-recebido, sabe aonde tem que ir, encontra o que procura sem perda de 
tempo, passeia descompromissado e pode se dedicar à contemplação sem 
risco de se perder. A informação, nesse caso, assemelha-se ao dom. 
Oferecer e receber informação é um mecanismo de hospitalidade: a noção 
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de dádiva torna-se sinônimo de “imagem da cidade”, de “identidade” e de 
qualidade urbana (GRINOVER, 2006, p.32). 

 

Compreende-se com as palavras do autor que quando uma pessoa de fora da 

cidade consegue ler e se localizar com bastante facilidade no local desconhecido, a 

hospitalidade existe no espaço urbano.  

Para Camargo (2004, p.53) a hospitalidade é entendida como “o ato humano 

exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, 

alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat natural”. 

Isso significa que a hospitalidade é fundamental em todos os ambientes, garantindo 

a boa acolhida ao necessitado.  

Ele estuda a hospitalidade, relacionando os tempos e espaços em que o ato 

hospitaleiro acontece ou deve acontecer, representado na figura 1. São esses 

tempos: receber, hospedar, alimentar e entreter o hóspede; e os espaços são: 

domésticos, públicos, comercial e virtual. (CAMARGO, 2004).  

 

Figura 1 – Relação entre tempos e espaços da hospitalidade 

 RECEBER HOSPEDAR ALIMENTAR ENTRETER 

DOMÉSTICO Receber uma 
visita em casa. 

Oferecer abrigo e 
hospedagem na 

própria casa 

Preparar ceias 
para os 

convidados 

Entretê-los em casa ao 
realizar festas 

PÚBLICO A recepção em 
espaços e órgãos 
públicos de livre 

acesso 

A hospedagem 
proporcionada 

pela cidade e país 

A gastronomia 
local 

Eventos públicos para o 
lazer e entretenimento 

COMERCIAL Serviços 
profissionais de 

recepção 

Hotéis, hospitais, 
casa de saúde 

A restauração Eventos e espetáculos 
privados para entretenimento 

dos clientes 

VIRTUAL Folhetos, 
cartazes, internet, 

telefone  

Sites  Programas na 
mídia e sites de 

gastronomia 

Jogos e entretenimento nas 
mídias 

Fonte: Camargo (2004, p. 84) 

 

O autor, vai além dos espaços já visualizados e caracterizados como 

importantes pelos diferentes autores da época e expande os seus estudos para o 

campo virtual. Essa categoria levantada por Camargo (2004) é de grande 
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importância na atualidade, visto que em um mundo globalizado, onde a internet 

proporciona o acesso ao saber, conhecer e conseguir informações, alcançá-las com 

facilidade e clareza é uma forma de ser hospitaleiro. 

Além disso, com a agitação da vida moderna, muitos clientes acabam ficando 

sem tempo para dedicar-se a algumas necessidades como compras, pagamentos, 

entre outros. Diante disso, tornar possível o alcance do desejado, pela internet, com 

informações importantes para ajudar o cliente, é fundamental. Alcançar o que 

deseja, de forma eficiente e prática; conseguir ter o problema solucionado 

virtualmente sem a necessidade de se deslocar até um espaço físico; e ser 

lembrado em datas comemorativas, é uma maneira de ser hospitaleiro por meio 

virtual.  

Este trabalho foca na hospitalidade comercial, já que o turismo envolve diversos 

equipamentos que prestam serviços aos turistas e são essenciais para que a 

atividade ocorra. Em ambientes comerciais, o cliente poderá se deparar com 

profissionais que não possuem cordialidade no trato, pessoas que gostam de ajudar 

o outro por sentir uma grande satisfação e pessoas que agem de acordo com o que 

o estabelecimento que trabalha propõe.  

Camargo (2004) exemplifica e aborda a diferença entre o hospitaleiro e o 

anfitrião profissional. O hospitaleiro é a pessoa que recebe, acolhe, alimenta por 

gosto. É o profissional que “conquista” o hóspede tanto por ter realizado o serviço 

como o esperado, mas por realizá-las com atitudes sinceras e transmitindo 

satisfação no que faz.  

Já o anfitrião profissional, é apresentado pelo estudioso (2004) como aquele que 

segue as leis e normas da empresa. Não é hospitaleiro por gostar de servir, mas sim 

porque trabalha em um ambiente que tem a hospitalidade, o receber como princípio 

básico, como é o caso da hotelaria. 

Os termos hotelaria e hospitalidade se relacionam em algumas línguas como é o 

caso do inglês. O dicionário online Collins define hospitalidade2 como “o ato, prática, 

                                                           
2 Disponível em https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hospitality Acesso em 15 maio, 2017 
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ou qualidade de ser hospitaleiro [..]”; e a palavra para definir hotelaria em inglês é 

“hospitality industry3” ou indústria da hospitalidade.  

No turismo, a hospitalidade é notoriamente importante. A atividade é realizada 

para pessoas por pessoas. De um lado turistas com altas expectativas acerca de 

determinado destino, hotel e restaurante. Do outro, profissionais da área e 

população local. A troca acontece entre ambos, mesmo que acontecendo quase 

despercebidamente para alguns.  

Dencker (2004, p.189) afirma:  

A hospitalidade manifesta-se nas relações que envolvem as ações de 
convidar, receber e retribuir visitas ou presentes entre indivíduos que 
constituem uma sociedade, bem como formas de visitar, receber e conviver 
com indivíduos que pertencem a outras sociedades e culturas; desse modo, 
pode ser considerada com a dinâmica do dom. Todas as sociedades têm 
normas que regulam essas relações de trocas entre as pessoas, o que 
parece demonstrar que, de alguma maneira, elas atendem a uma ou mais 
necessidades humanas básicas.  

 

 Significa que nas relações sociais em que o amigo recebe o outro em sua casa, 

quando um indivíduo se desloca até um destino e é acolhido pelo morador local e os 

funcionários de um estabelecimento os recebe e os ajuda, a dinâmica do dom está 

acontecendo. 

Um turista ao decidir visitar um local já possui um imaginário criado pelo 

marketing e pelas experiências de outros visitantes, como já abordado sobre o 

conteúdo gerado pelo usuário. Diante disso, buscam lograr das mesmas qualidades 

e benefícios e se esquivar de possíveis problemas. 

Ao selecionar um hotel dentre diversas opções, por exemplo, o turista está 

depositando as suas expectativas nas promessas realizadas pelo hotel para com os 

seus clientes.  Vale acrescentar que suas experiências, boas ou ruins, muitas vezes 

são compartilhadas e podem influenciar na escolha de outras pessoas por 

determinado hotel, destino e restaurante.  

A internet torna possível a rápida divulgação e compartilhamento de 

informações. O conteúdo gerado pelo usuário é capaz de intervir nas decisões de 

outros clientes. Segundo Burgess et al (2009), os clientes são mais influenciados por 

                                                           
3 Disponível em https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hospitality-industry Acesso em 15 mai, 
2017 
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recomendações na escolha de um serviço do que de um produto, por conta de sua 

intangibilidade. Ou seja, os consumidores procuram garantir que a sua viagem e os 

serviços comprados atendam suas expectativas, baseando-se nas experiências e 

comentários de outros turistas.  

É interessante mencionar a ferramenta on-line de busca e avaliação 

TripAdvisor4. Neste site, é possível encontrar avaliações e comentários dos clientes 

que já frequentaram determinado restaurante, destino, hotel, e o que eles têm a 

dizer com suas experiências. Os diversos comentários e qualificações podem ajudar 

ao possível cliente, selecionar dentre as variadas opções, aquilo que realmente 

almeja. 

Diante das suas necessidades e preferências, o turista faz a escolha dos locais 

que serão visitados e os que serão utilizados para suas necessidades básicas como 

a sua hospedagem. Por conta das suas preferências, a pessoa selecionará aquele 

que melhor se adequa e que poderá lhe atender quanto ao que busca.  

Ser hospitaleiro e verificar que o importante para atrair os olhares de possíveis 

hóspedes é se adaptar e se adequar para melhor recebê-los. Buscar atender às 

diversas necessidades, é um forte diferencial competitivo para qualquer empresa.  

Além disso, compreender o ambiente externo em que está fazendo parte é 

essencial para conseguir se manter no mercado. Verificar as tendências do 

mercado, o que o público está buscando mais em determinado período e as 

mudanças no estilo de vida, amplia o horizonte de possibilidades para identificar a 

melhor maneira de se adaptar e por fim atuar efetivamente como um bom 

hospitaleiro. 

Com a nova realidade de maior estreitamento nas relações entre homem e 

animal, passa a surgir uma demanda diferenciada que possui determinadas 

necessidades. Esses donos, em sua maioria, almejam estar sempre por perto de 

seus animais para garantir sua segurança, saúde e bem estar. No próximo capítulo, 

serão discutidos a interação entre ambos e o novo perfil de turistas, o surgimento 

dos estabelecimentos pet friendly, focando nos meios de hospedagem que é o 

objeto da pesquisa. Além disso, será apresentado o selo brasileiro de classificação 

                                                           
4 Disponível em https://www.tripadvisor.com.br/. Acesso em: 20 de mai 2017 
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de meios de hospedagem pet friendly e como ele pode proporcionar uma melhor 

atuação por parte dos empreendimentos.  
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2  A RELAÇÃO HOMEM-ANIMAL E OS MEIOS DE HOSPEDAGEM PET 

FRIENDLY 

 

 Pretende-se com este capítulo, discorrer sobre a interação homem-animal e 

como esta relação mudou com o decorrer dos anos, tornando-se cada vez mais 

estreita e humanizada. Ademais, será discutido o surgimento dos estabelecimentos 

comerciais pet friendly, abordando prioritariamente os meios de hospedagem.   

 

2.1  A INTERAÇÃO HOMEM-ANIMAL  

 

A interação homem animal existe desde os primórdios da humanidade. Essas 

relações que possuíam como principal objetivo garantir a proteção e a caça para a 

sobrevivência (CAETANO, 2010), foi se tornando cada vez mais aproximada com o 

decorrer dos anos.  

Uma evidência arqueológica de aproximadamente doze mil anos foi 

encontrada em Israel e mostra uma mulher enterrada junto a um cão.  No entanto, a 

convivência harmoniosa entre os ancestrais dos humanos e dos primeiros lobos data 

cem mil anos. Apesar de a relação ter se dado inicialmente com intuito de 

colaboração durante a caça em troca de comida, esses fatos apresentam o 

estreitamento e o possível laço afetivo que acompanha as espécies (TATIBANA; 

COSTA-VAL, 2009). 

Segundo Grandin e Johnson (2006, p.185 - 186):  

O relacionamento humano com animais domésticos é muito antigo, e as 
pessoas precisam dos animais em suas vidas. Até recentemente, a maioria 
dos especialistas acreditava que os seres humanos e os cães já viviam 
juntos, mas uma pesquisa mais recente do DNA dos cães provou que seres 
humanos e cachorros podem estar convivendo há mais de cem mil anos. Os 
cães não matam seres humanos porque em cem mil anos de evolução eles 
desenvolveram sua capacidade de inibir a agressividade contra os seres 
humanos, e os seres humanos desenvolveram sua capacidade de cuidar da 
agressividade do cão [...]. 

 

A partir da citação, pode-se dizer que cães e os humanos possuem uma 

relação que já permeia séculos e que com o decorrer do tempo, os seres humanos 
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foram desenvolvendo habilidades e capacidade para cuidar dos cães e torna-los 

mais dóceis e domesticáveis. 

Pela facilidade em se adaptar ao meio humano, os cães e gatos começaram a 

fazer parte dos lares brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE5 (2015) aponta cerca de 52 milhões de cachorros e 

22 milhões de gatos. Número tão expressivo que ultrapassa a quantidade de 

crianças nas famílias.  

Uma das razões pelas quais as pessoas cada vez mais se envolvam com 

animais se dá pela companhia proporcionada por eles. Segundo Faraco (2008 p. 32) 

“cavalos, cães e gatos, na sociedade moderna, são referidos “como animais de 

companhia” por estabelecerem fortes vínculos emocionais com os humanos.” As 

pessoas encontram nos seus animais a companhia e o afeto que tanto buscam e 

que as vezes, outros seres humanos não são capazes de suprir. 

Além disso, a construção de novos arranjos familiares, o aumento do número 

de casais sem filhos e os arranjos monoparentais (ARRIAGADA, 2001), a redução 

da fecundidade e uma maior longevidade (CHACKIEL, 2004) tem gerado alterações 

nas estruturas das famílias, tais mudanças estão sendo refletidas por exemplo, na 

forma em que as pessoas estão enxergando e criando seus animais de estimação.  

Segundo Garcia (2005) a necessidade de possuir animais de estimação se dá 

pelo aumento na expectativa de vida das pessoas e por mais pessoas estarem 

morando sozinhas e adiando o plano de filhos. É interessante abordar que o número 

de brasileiros vivendo sozinhos, caracterizada pelo IBGE como arranjos unipessoais, 

aumentou 35% de 2004 a 2013 aponta uma pesquisa realizada6 pelo IBGE no ano 

de 2014.  

Com isso, a escolha por possuir um animal de estimação é, na maioria das 

vezes, a alternativa selecionada para diminuir a solidão e possuir uma companhia 

verdadeira para todas as horas. A presença de animais pode diminuir o estresse, 

combate a depressão e pode estimular a prática de exercícios, já que o animal 

precisa caminhar para não contrair nenhum problema de saúde. (FARACO, 2008) 

                                                           
5 Reproduzida pelo site Globo. Disponível em < http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/06/brasileiros-tem-
52-milhoes-de-caes-e-22-milhoes-de-gatos-aponta-ibge.html>. Acesso em: 20 Nov 2016. 
6 Reproduzida pelo site < http://www.valor.com.br/brasil/3826872/numero-de-brasileiros-que-vivem-sozinhos-
cresce-35-entre-2004-e-2013>. Acesso em: 23 Mai 2017. 
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A vida das pessoas melhora com a presença de animais de estimação. 

Segundo Tatibana e Costa-Val (2009) uma criança que cresce com a companhia de 

animais pode se tornar mais generosa e aumentar a sua sensibilidade para com as 

outras pessoas. Além disso, a criança aprende sobre o ciclo da vida: do nascimento 

à morte; e passa a compreender a sua própria natureza.  

Os benefícios proporcionados pelos animais são aproveitados de forma 

positiva nos tratamentos para algumas doenças. A Teoria Assistida por Animais - 

TAA chegou ao Brasil por meio da médica psiquiátrica Nise da Silveira no início da 

década de 50, que realizou diversos trabalhos com pacientes esquizofrênicos. A 

TAA é um tratamento em que os animais fazem parte do processo. O objetivo da 

inserção dos animais é promover saúde física, emocional e social aos pacientes 

(FRAGOSO; PEREIRA; LAMANO, 2007). 

Esse novo olhar para os animais está se refletindo nos próprios hábitos 

alimentares da sociedade. O aumento na preocupação pela forma como os animais 

são criados e explorados para se tornarem alimentos ou produzirem algum alimento 

e o sofrimento que sentem para serem abatidos é um questionamento que está 

contribuindo para muitas pessoas optarem por não consumir carne de animais.  

Contudo, mesmo com as mudanças que estão ocorrendo com o decorrer dos 

anos para com a maneira de enxergar os animais, ainda há o subjugamento deles. 

Locais expõem e manipulam os animais, apesar de dizerem que essa exposição não 

provoca malefícios à saúde. Essa realidade inclusive acontece em equipamentos 

que sobrevivem à base da atividade turística, como é o caso do zoológico de Lujan, 

na Argentina; e o parque Sea World em Orlando, nos Estados Unidos da América.  

Apesar de ainda existir a prática dessa atividade envolvendo animais, a 

preocupação quanto à saúde e bem estar dos animais está sendo discutida e 

fazendo com que leis7 sejam criadas e aplicadas para defendê-los.  

Martins (2015 p .121) diz:  

É sabido que os animais não humanos são dotados de sentimentos e 
instintos. Assim, como os animais dito racionais, sentem dor, medo, 
angústia, stress, prazer, desprazer, tristeza, etc. São seres sencientes8 e 
que devem ter a mesma consideração à vida que qualquer outro ser vivo, 
pois estão todos em um mesmo patamar. 

                                                           
7 Disponível em http://www.arcabrasil.org.br/leis-maus.php. Acesso em: 20 Abri 2017 
8 Sencientes: capacidade dos seres ter percepções conscientes.  
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Diante da alteração no olhar para com os animais, da identificação dos 

benefícios originados pela sua presença nos lares e a maior preocupação pela vida 

dos animais, os pets foram mais valorizados e sua presença nas famílias brasileiras 

é expressiva.  

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação - 

ABINPET realizou uma pesquisa9 para coletar dados sobre o setor pet no cenário 

brasileiro. Os dados levantados em 2016 apontam que o Brasil é o segundo país 

com maior número de animais de estimação. 

 

Figura 2 - Cenário Brasileiro do setor pet

 

Fonte: ABINPET 

 

Juntamente com a crescente presença dos animais de estimação nas 

famílias, observa-se o aumento da humanização dos animais. O nome deste 

fenômeno é Antropomorfismo, no qual as pessoas consideram os animais além das 

suas características biológicas e os “recria” com características de seres humanos 

(TATIBANA; COSTA-VAL, 2009). 

 

                                                           
9 Disponível em http://abinpet.org.br/site/mercado/. Acesso em: 20 abri 2017 
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2.2.  A HUMANIZAÇÃO DOS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E O SURGIMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PET FRIENDLY 

A humanização dos animais se inicia de forma quase que imperceptível e 

essa nova forma de enxergar os animais está cada vez mais comum na sociedade. 

Os animais de estimação agora são os novos humanos: Frequentam spas para 

cuidar da saúde, utilizam roupas de acordo com a tendência e seguem receitas 

alimentícias para garantir a dieta. 

Além da humanização dos animais já domesticados, muitas pessoas estão 

optando pela adoção de animais exóticos para torná-los membros da família e fugir 

dos tradicionais gatos e cães. Coelhos, mini porcos, hamsters, dentre outros, estão 

sendo inseridos nos lares brasileiros.  

O Brasil é o segundo maior mercado de pet do mundo, ficando atrás somente 

dos Estados Unidos. O levantamento anual realizado pela Associação Brasileira da 

Indústria de Produtos para Animais de Estimação - ABINPET (2016) verificou que o 

faturamento total do mercado para pets foi de R$18,9 bilhões, crescimento de 4,9% 

sobre o ano de 201510.  

 

Figura 3 - Faturamento do mercado pet no ano de 2016 – Brasil 

 

Fonte: ABINPET 

                                                           
10  Disponível em < http://abinpet.org.br/site/mercado/>. Acesso em: 20 de Abr 2017. 
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 As oportunidades identificadas no mercado são diversas. Há alguns anos os 

donos dos pets possuem a possibilidade de deixar seus “filhos” em creches para que 

eles possam ser adestrados, aprendam a conviver com outros animais e os donos 

extinguem uma das maiores preocupações quanto ao bem estar do animal: deixá-lo 

sozinho em casa. A ideia da creche para animais surgiu em 2011 em São Paulo e 

em 2013 o empresário lucrava cerca de R$65 mil reais por mês11.  

Verificando o potencial que existe no estreitamento das relações entre 

homens e animais de estimação, empreendimentos comerciais percebem a 

necessidade de se adequar e se inovar para atender à demanda que passa a surgir.  

 No livro Manual de Oslo – Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (2005, p.26) é abordado: 

 

As empresas engajam-se em inovações em virtude de inúmeras razões. 
Seus objetivos podem envolver produtos, mercados, eficiência, qualidade 
ou capacidade de aprendizado e de implementação de mudanças. 
Identificar os motivos que levam as empresas a inovar e sua importância 
auxilia o exame das forças que conduzem as atividades de inovação, tais 
como a competição e as oportunidades de ingresso em novos mercados.  

 

 Inovar-se e adaptar-se pode trazer um diferencial competitivo extremamente 

importante nos mercados saturados que existem hoje. Diante deste fato, diversos 

estabelecimentos comerciais como restaurantes, cafeterias, shoppings centers 

optaram por se tornar amigo dos animais e se classificam pet friendly.  

O dicionário inglês online Cambridge12 apresenta a definição de pet friendly 

como “used to describe a place that is suitable for pets or where you can stay with 

your pet”, ou seja, um termo utilizado para descrever locais adequados para animais 

ou locais onde é possível permanecer com animais.  Ser pet friendly sugere acolher 

bem o dono e o animal e oferecer uma infraestrutura adequada para que os donos 

fiquem à vontade com seus animais. 

                                                           
11 Disponível em < http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2013/04/creche-para-cachorro-atrai-clientes-
sem-tempo-e-fatura-r-65-mil-por-mes.html>, Acesso em: 20 Abr 2017. 
12 Definição disponível em < http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/pet-
friendly?fallbackFrom=english-portuguese>, Acesso em: 20 Abr 2017. 
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 A brasileira Cris Berger criou o guia13 pet friendly das cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo para listar todos os estabelecimentos onde os animais são bem 

vindos com objetivo de facilitar a vida daqueles que possuem e gostariam de 

frequentar ambientes comerciais e públicos com seus pets.   

Na cidade do Rio de Janeiro há diversos locais que se classificaram pet 

friendly. Um deles é o shopping Rio Design Barra. O shopping dispõe de carros para 

transportar o animal, semelhante aos de crianças conhecidos como “pet car” 

apresentado na figura 4:  

 

Figura 4 - Modelo de pet car 

 

  Fonte: Revista Donna 

 

 Restaurantes como Stuzzi no Leblon é um caso de restaurante que garante a 

permanência do animal de estimação junto ao dono, e o chef, inclusive, realiza 

porções especiais para os cães. Além dele, outro exemplo é o restaurante Complex 

Esquina 111. O local oferece um dog lounge montado pela marca Zee Dog e 

presenteia os cães daqueles clientes mais habituais (VEJA, 2014). 

 Apesar da expansão dos estabelecimentos dispostos a acolherem o pet, vale 

ressaltar que essa não é a realidade em diversos locais do Brasil. Os donos ainda 

                                                           
13 Site do guia pet friendly. Disponível em < http://guiapetfriendly.com.br/>, Acesso em: 20 Abr 2017. 
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enfrentam diversas dificuldades para conseguir localizar locais receptivos para com 

os seus animais de estimação, incluindo os meios de hospedagem. 

 

2.2.1  Meios de hospedagem pet friendly e o Sistema de Classificação 

proposto pela empresa Turismo 4 Patas 

 

 A relação mais afetiva está se refletindo também nas programações familiares 

que dependem de maiores planejamentos como as viagens de férias da família. De 

acordo com o estudo Sondagem do Consumidor – Intenção de viagem do Ministério 

do Turismo, apresentado em setembro de 2016 o número de brasileiros com 

intenção de viajar aumentou 8% se comparado ao mesmo mês do ano de 2015.  

Com a realidade brasileira de cerca de 60 milhões de brasileiros viajando pelo 

país, afirmado pelo ministro do Turismo no ano de 2016, é importante compreender 

que há diferentes necessidades a serem atendidas pelos meios de hospedagem 

para bem receber as suas diferentes demandas.  

Ao viajar, o estrangeiro que não conhece a cidade dependerá de sinalizações 

turísticas capazes de facilitar o seu entendimento e localização no local visitado, por 

meio de uma maior legibilidade, como afirmado por Grinover (2006). Além disso, 

para suprir suas necessidades básicas de se alimentar e descansar, os viajantes 

dependem de equipamentos turísticos que os forneça.  

 O Ministério do Turismo (BRASIL, 2011) define serviços e equipamentos 

turísticos como:  

Conjunto de itens referentes à oferta de meios de hospedagem, 
restaurantes, e de empresas ou profissionais de receptivo e apoio ao turista, 
bem como à estrutura de sinalização turística e oferta de centros de 
atendimento ao turista para atender ao produto. 

 

 Esses equipamentos turísticos fazem parte da base para tornar viável a 

realização da atividade turística em qualquer localidade, visto que buscam atender 

as necessidades primordiais do turista: alimentação, estadia e receptivo. 

 A presente pesquisa tem como foco analisar os meios de hospedagem e a 

sua hospitalidade para com os donos de animais de estimação. Diante disso, será 
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abordada, prioritariamente, a hospedagem. Os meios de hospedagem, são definidos 

pela constituição brasileira na Lei 11.771 (2008, p.30): 

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. 

 

Segundo Andrade, Brito e Jorge (2002) os meios de hospedagem surgiram no 

Brasil no período colonial. Nesse período, viajantes cristãos chegavam ao Rio de 

Janeiro e eram recebidos nos mosteiros e conventos da cidade. Na metade do 

século XVIII foi construído um prédio para alojar os visitantes ilustres no mosteiro de 

São Bento. Na mesma época começaram a surgir casas de pasto que concediam 

refeições e quartos para dormir cobrando um valor fixo. Segundo os autores, esses 

empreendimentos foram a origem dos futuros hotéis na cidade do Rio. 

 Com a chegada da corte no país e a abertura dos portos às nações amigas, 

cresceu o número de pessoas que decidiam vir ao Brasil e com isso a oferta de 

alojamento começou a crescer. A utilização do termo hotel se iniciou em virtude da 

necessidade da divulgação do serviço aos turistas.  

De meados do século XIX ao início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro 

não vivenciou um bom cenário hoteleiro e não conseguiu atender à demanda. 

Diferente da cidade de São Paulo que caminhava positivamente no setor.  Diante 

disso em 1907 o governador do Rio de Janeiro criou o Decreto Lei n. 1130, que 

isentava os impostos municipais aos cinco primeiros hotéis que fossem instalados 

na cidade. Foi assim que em 1908 surgiu o primeiro grande hotel na cidade: o hotel 

Avenida, que contava com 220 habitações (ANDRADE; BRITO; JORGE, 2002). 

A partir da proibição dos cassinos e jogos de azar no país, diversos 

estabelecimentos hoteleiros não resistiram e tiveram de fechar suas portas. A 

melhora no setor voltou a partir da década de 1960 com a destinação de incentivos 

fiscais para o setor, primeiro promovido pelo Banco Central, e posteriormente pela 

EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo (no período Empresa Brasileira de 

Turismo) promovido por meio do Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR) 

(ANDRADE; BRITO; JORGE, 2002). 
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Existem diferentes tipos de meios de hospedagem atualmente no Brasil. Cada 

qual com suas características e aspectos particulares e visando atender àqueles que 

as procuram. Os meios de hospedagem existem para atender aos hóspedes que 

buscam alojamento e as particularidades surgiram para captar a demanda que 

almeja certos atributos durante a sua viagem. Com a expansão do mercado pet, 

surge a hotelaria para animais de estimação. Esses meios de hospedagem se 

especializam para receber animais enquanto seus donos viajam e durante períodos 

em que o dono não pode cuidar do pet.  

Alguns oferecem serviços como creche, adestramento, peluquería e dispõem 

da presença de médicos veterinários para ajudar em qualquer situação. Um 

diferencial que algumas empresas estão apresentando é o serviço de pet sitter 

(semelhante ao serviço baby-sitter), que é interessante, visto que, muitos donos 

preferem que o pet permaneça no próprio lar, além dos animais que não se adaptam 

a ambientes fora do seu de vivência. 

No site Pet Sitters do Brasil14 é possível localizar todos os profissionais 

cadastrados que atuam como pet sitter nas diversas regiões e estados do país. Por 

meio desta página, os donos conseguem encontrar o profissional mais próximo para 

cuidar de seu animal quando não estiver por perto. Além disso, os interessados 

podem apresentar o interesse e se inscrever no curso de pet sitter promovido pela 

empresa.  

Figura 5 - Curso de pet sitter 

 

Fonte: Página Pet Sitters do Brasil no Facebook 

                                                           
14 Disponível em < http://www.petsittersdobrasil.com.br/index.php?q=pet_sitter_curso>, Acesso em 15 Mai 
2017. 
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É interessante apresentar que há outras possibilidades que visam garantir o 

bem estar do animal e facilitar a vida dos donos. Com a facilidade promovida pela 

internet, os amantes dos animais se reuniram em uma ferramenta online para unir o 

útil ao agradável: cuidar de um animal e ainda receber por isso. 

Surgiu no Rio de Janeiro uma comunidade chamada Pet Roomie que reúne 

pessoas apaixonadas por pets que propõe um serviço de hospedagem domiciliar 

para cães e gatos. No site, os donos podem localizar pessoas dispostas a 

receberem seu animal de estimação em suas casas ou cuidar do pet na própria casa 

do dono (pet –sitting) com custos acessíveis. 

Além do Pet Roomie, há o Dog Hero15, uma empresa virtual que possui a 

mesma proposta que a pet roomie, porém, voltada somente para cães. Em seu site 

agrupam pessoas ou anfitriões de qualquer parte do Brasil, apresentando o seu 

perfil, quanto custa e onde moram. Dessa forma, o dono que não quer deixar o cão 

só em casa, pode optar pelo anfitrião mais adequado às características do cão. A 

Dog Hero garante ao dono cuidados veterinários no valor de até cinco mil reais em 

caso de emergências.  

Entretanto, há quem prefira manter o pet junto a si em todas as ocasiões. 

Com a possibilidade do transporte de animais em aviões, tanto no compartimento de 

carga, quanto na cabine (seguindo as normas da companhia aérea selecionada), os 

turistas chegam ao destino e requerem alojamento. Com isso, diferentes tipos de 

meios de hospedagem focaram no mercado promissor e se tornaram pet friendly.  

 Visando garantir a satisfação dos donos de animais que buscam por 

hospedagem que recebam seus pets, foi criado pela empresa Turismo 4 Patas16 no 

Brasil o Sistema de Classificação de Meios de Hospedagem Pet Friendly. A ideia de 

um método de classificação foi apresentada pela dona da agência de ecoturismo em 

2012. Larissa Rios criou uma empresa que promove atividades relacionadas a 

natureza onde os donos podem levar os seus animais. 

 O selo proposto tem como objetivo principal analisar os serviços oferecidos 

pelos estabelecimentos e classifica-los em três possíveis categorias. As categorias 

                                                           
15 Disponível em https://www.doghero.com.br/como-funciona. Acesso em: 15 Mai 2017. 
16 Disponível em < http://www.turismo4patas.com.br/htms/classificacao.asp>. Acesso em: 15 Mai 2017. 
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foram definidas de forma colaborativa levando-se em consideração o que os donos 

acreditam ser essencial para uma estadia adequada e satisfatória junto aos meios 

de hospedagem e com participação das experiências vividas pelos donos do portal.  

 Os meios de hospedagem podem ser classificados em três categorias: Super 

Premium, Premium e Standard. Vale mencionar que essa classificação não é 

obrigatória, logo a maioria dos hotéis ainda não a possui. Os critérios exigidos para 

cada categoria de classificação estão apresentados na figura 6: 

Figura 6 – Critérios obrigatórios da classificação pet friendly para meios de 

hospedagem 

Receptividade X X X 

O animal se hospedar 

junto ao hóspede na 

habitação 

X X X 

Lixeiras exclusivas para 

as fezes do animal 

X X X 

Material para ser 

utilizado na hora de 

limpar as necessidades 

do animal 

X X  

Disk Veterinário de 

Plantão 

X   

Equipe de atendimento 

com conhecimentos 

básicos  

X X X 

Kit pet de primeiros 

socorros para uso do 

hóspede 

X X X 

Kit de boas vindas  X   

Opção de espaço para 

refeições acompanhado 

dos pets 

X X  

Bebedouros 

estrategicamente 

X X X 
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posicionados (na 

recepção e restaurantes) 

Limpeza diária da 

habitação com materiais 

que não agridam o 

animal 

X X  

Indicação de veterinário 

e pet shop 

 X X 

Fonte: Elaboração própria, 2017 – Critérios obtidos no site da empresa 

Nas categorias Super Premium e Premium são apresentadas o critério 

obrigatório de preferência por habitações no primeiro andar. No entanto, este critério 

depende de diversas variáveis para conseguir ser atendido, pois depende da 

disponibilidade das habitações. Os critérios obrigatórios buscam garantir aos 

hóspedes e seus pets uma estada em que as necessidades primárias sejam 

atendidas e os clientes fiquem satisfeitos.  

Para adquirir ao selo, o empreendimento passa por três etapas: diagnóstico, 

avaliação e classificação e termo de aceite. Na etapa do diagnóstico, através de um 

questionário eletrônico de auto avaliação são detectados os critérios existentes. Na 

segunda etapa, é realizada uma visita até o estabelecimento para avaliar os critérios 

identificados na etapa do diagnóstico. Na última etapa, após a aprovação dos 

critérios, é entregue ao estabelecimento o selo e é assinado o termo de aceite.  

A obtenção do selo garante alguns benefícios para o meio de hospedagem, 

como por exemplo: o treinamento dos funcionários para saber agir e receber bem os 

animais, consultoria gratuita em caso de críticas e problemas, destaque no site do 

Turismo 4 patas para anúncio da classificação, entre outras. 

A página na internet da empresa Turismo 4 Patas disponibiliza uma ferramenta 

de busca para localização de espaços pet friendly no Brasil. São divulgados todos os 

estabelecimentos, inclusive os que não possuem a classificação proposta pelo site. 

Ademais, apesar da existência do selo de classificação, a maioria dos meios de 

hospedagem na cidade do Rio de Janeiro não possuem o selo, mas se auto 

classificam pet friendly ao decidir permitir animais de estimação.  
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Apesar das diferentes possibilidades, os donos de animais que prefere mantê-

los por perto, enfrentam diversas dificuldades para conseguir se hospedar com seus 

animais. Os meios de hospedagem delimitam perfis de animais que são permitidos 

em seus hotéis. Esse perfil é em sua maioria restritivo, o que acaba propiciando 

problemas para os donos que possuem animais diferentes dos permitidos, seja pela 

espécie ou pelo porte.  

Diante disso, surge um questionamento: Os meios de hospedagem pet 

friendly são hospitaleiros para com a demanda que viaja com animais? Baseando-se 

nos tempos e espaços abordados por Camargo (2004), os hotéis estão recebendo, 

hospedando, alimentando e entretendo a demanda no seu espaço comercial e 

virtual? Na tentativa de responder essas perguntas, será realizada uma análise em 

âmbito geral por meio das respostas dos formulários disponibilizados pela internet, a 

apresentação dos critérios obrigatórios do selo de classificação pet friendly e, por 

fim, a análise da hospitalidade de hotéis da zona sul do Rio de Janeiro. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo aborda quatro procedimentos metodológicos da pesquisa 

de campo que foram adotados a fim de alcançar o objetivo dessa pesquisa e 

apresentar os resultados obtidos. Dentre as técnicas utilizadas estão: a aplicação de 

um formulário online para donos de animais de estimação, a realização de uma 

entrevista com uma turista que viaja acompanhada de seus animais, a análise dos 

sites dos hotéis da zona sul do Rio de Janeiro e a aplicação da técnica do cliente 

oculto com esses hotéis.  

Ao colocar em prática os quatro métodos, o intuito foi realizar uma análise do 

panorama geral da hospitalidade nos meios de hospedagem pet friendly, focalizando 

nos hotéis da zona do sul da cidade do Rio de Janeiro, para descobrir se esses 

estabelecimentos atendem aos quesitos básicos para se enquadrarem nesta 

definição. 

Para analisar a hospitalidade dos meios de hospedagem, optou-se pelo 

embasamento nos quesitos fundamentais dos tempos da hospitalidade: receber, 

hospedar, alimentar e entreter; nos espaços da hospitalidade propostos por 

Camargo (2004): comercial e virtual; e nos critérios obrigatórios da classificação pet 

friendly para meios de hospedagem. 

Além disso, foi possível identificar na amostra obtida através da aplicação dos 

formulários com os donos de animais de estimação, uma porcentagem das pessoas 

que viajam acompanhadas dos pets, analisando suas experiências com os 

estabelecimentos visitados. Dessa forma, com os resultados obtidos desses dois 

objetos de estudo, foi possível realizar uma análise comparativa entre as respostas 

dos viajantes e o observado pelos hotéis, para então alcançar uma resposta à 

seguinte questão: os hotéis são hospitaleiros para com a demanda que viaja com 

animais de estimação? 

A metodologia da pesquisa de campo possui natureza mista, pois além de 

quantificar dados provenientes da amostra obtida com os formulários, realizou-se 

técnicas de natureza qualitativa para investigar e compreender melhor as 

informações coletadas. O tipo da pesquisa é exploratório posto que o tema e a 
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relação entre animais de estimação e a atividade turística é ainda pouco investigada 

no campo de estudos do turismo. 

De acordo com Selltiz et al. (1965) enquadram-se na categoria dos estudos 

exploratórios todos aqueles que pretendem descobrir ideias e intuições, na tentativa 

de adquirir maior conhecimento com o assunto pesquisado. 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas: primeiramente realizou-se a 

captação de informações e opiniões dos donos de animais de estimação, 

provenientes do formulário online. Por meio dele, foi possível identificar o percentual 

de donos que viajam com seus animais e compreender as suas experiências em 

empreendimentos hoteleiros. Além disso, as diferentes perguntas apresentadas 

encaminhavam os respondentes a avaliarem, como relevantes ou não, quesitos 

denominados obrigatórios pelo selo de classificação dos meios de hospedagem pet 

friendly proposto pela empresa Turismo 4 Patas; e por fim, poderiam apresentar 

sugestões para uma atuação positiva como pet friendly e tecer considerações sobre 

o tema.   

A segunda etapa foi a realização de uma entrevista com uma turista que 

costuma viajar acompanhada de seus animais de estimação, para investigar suas 

experiências de forma mais aprofundada. Posteriormente, na terceira etapa para 

alcançar o objetivo específico deste capítulo, buscou-se coletar informações sobre 

os meios de hospedagem que permitem animais na zona sul do Rio de Janeiro para 

ampliar o conhecimento a respeito do objeto analisado. Essa coleta foi feita por meio 

de uma análise dos sites e pela aplicação da técnica de cliente oculto ao ligar para 

cada hotel. Por meio dessas análises, foi possível identificar se os empreendimentos 

hoteleiros estão atuando efetivamente quanto aos quesitos básicos de tempo e 

espaço da hospitalidade.  Por fim, a quarta etapa consistiu em comparar todos os 

dados obtidos por meio da triangulação dos dados. 

Segundo Yin (2001, p. 121):  

O uso de várias fontes de evidências [...] permite que o pesquisador se 
dedique a uma ampla diversidade de questões históricas, comportamentais 
e de atitudes. A vantagem mais importante, no entanto, é o 
desenvolvimento de linhas convergentes de investigação. 

 

A comparação das repostas favorece uma melhor análise dos resultados e 

possibilita uma confirmação ou contradição de possíveis intuições e hipóteses. São 
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analisados todos os dados obtidos e apresentam-se os resultados coletados com 

intuito de promover maior conhecimento sobre o assunto abordado. Com base nos 

estudos de Minayo (1992), a análise da pesquisa possui três finalidades: assimilar 

as informações coletadas, confirmar ou não as suspeitas e dúvidas da pesquisa e 

responder às perguntas levantadas, e por fim ampliar o conhecimento sobre o 

assunto estudado.  

 

3.1 FORMULÁRIO  

 Para reunir a opinião e os dados sobre os donos de animais e das pessoas 

que gostariam de um dia possuí-los, a primeira etapa foi a aplicação de um 

formulário com diversas perguntas para compreender melhor o perfil e analisar suas 

experiências em estabelecimentos comerciais pet friendly e o que eles consideram 

mais relevante e menos relevante dentre os critérios estipulados pelo selo de 

classificação dos meios de hospedagem pet friendly para os empreendimentos 

hoteleiros. Além disso, foi perguntado se há alguma consideração e sugestão para 

acrescentar ao trabalho e que poderia melhorar a atuação desses meios de 

hospedagem. 

 Para tal, foi desenvolvido na plataforma online Google Forms um questionário 

com aproximadamente 14 perguntas no total. A organização das perguntas foi feita 

de modo que o respondente fosse encaminhado para determinadas questões de 

acordo com a opção selecionada previamente, possibilitando assim que cada 

pessoa respondesse questões que se adaptam à respectivas realidades.  Por 

exemplo, caso o respondente informasse que nunca teve animal de estimação, mas 

gostaria, ele não poderia responder se costuma frequentar estabelecimentos 

comerciais acompanhado de seu pet. 

 O formulário foi disponibilizado no dia 26 de maio de 2017 e ficou acessível 

pelo período de sete dias na internet. O local selecionado para publicá-lo foi a rede 

social Facebook, por ser uma rede altamente utilizada e de fácil acesso, além de ser 

um local onde não há restrições para publicações. Nele, foram buscados grupos 

destinados a assuntos referentes a animais e a viagens com animais. Dentre os 

grupos onde a pesquisa foi publicada estão: Amo e defendo os animais, Loucos por 
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Golden Retriever, Gateiras do Brasil, Viajando com animais de estimação, dentre 

outros.  

As perguntas foram ordenadas das mais simples às mais complexas, 

seguindo a estrutura de formulários.  O formulário foi dividido em cinco categorias, 

sendo três categorias importantes para coletar dados quanto aos hóspedes e duas 

quanto aos meios de hospedagem. 

Foram obtidas 190 respostas por meio do formulário disponibilizado. A 

primeira categoria dizia respeito ao papel do animal nas famílias e o perfil do 

respondente. Esta categoria foi constituída por 5 perguntas, sendo duas delas para 

traçar o perfil dos respondentes e duas com o intuito de confirmar se os seus 

animais de estimação são vistos como membros das famílias.  

Dentre o número de respondentes, 84,2% se consideram do gênero feminino. 

Quanto a faixa etária, 1,1% possuem menos de 18 anos, 46,8% possuem entre 18 e 

24 anos, 25,8% estão entre 25 a 34 anos, 20% entre 35 a 44 anos e 45 a 54, sendo 

10% para cada faixa, 12% possui entre 55 a 64 anos. 

Optou-se então por duas perguntas filtro para descartar aquelas respostas 

que não acrescentariam dados importantes para a pesquisa. Logo, aqueles que 

responderam que não possuem e tampouco têm vontade de possuir animais, foram 

excluídos. Além disso, eliminou-se também os que responderam que o animal não é 

considerado um membro da família visto que, pessoas que enxergam o pet somente 

como proteção para casa, não possuem a necessidade de levá-los para os locais 

visitados e de viajar com eles. Diante da exclusão das respostas que não 

interessariam, foram validadas 167 respostas. 

Quanto aos animais de estimação que os respondentes possuem, os cães 

são a maioria predominante. Cerca de 86,2% responderam que possuem cachorros, 

seguidos dos gatos 36,6%. Vale comentar que além dos cães e gatos, 11% 

responderam possuir outro tipo de animal, dentre eles: hamster, jabutis, porquinho 

da índia e coelho.  

 A segunda categoria referente aos donos é quanto ao costume de frequentar 

estabelecimentos comerciais acompanhadas de seus animais. Foi considerado 

importante saber se os donos procuravam levar os pets em passeios rotineiros e 

identificar quais são esses empreendimentos. Das respostas coletadas, 69,5% não 
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costumam frequentar locais comerciais com os seus pets. O principal motivo 

assinalado pelos respondentes é quanto a incerteza da permissão de animais nos 

estabelecimentos. Com isso, é possível observar que os clientes possuem interesse, 

porém a falta de informações acerca da possibilidade da visita faz com que muitos 

optem por deixá-los em casa.  

Além disso, muitos estabelecimentos ainda não aderiram ao conceito pet 

friendly, o que acaba dificultando a localização por parte dos donos.  É interessante 

comentar que outra razão pela qual muitos entrevistados não saiam com seus 

animais se dá pela espécie do animal e suas condições com ambientes externos. 

Gatos, por exemplo, não gostam de frequentar locais com muito barulho e 

movimento. Assim, os donos preferem deixá-los em casa. No gráfico 1 é possível 

identificar os estabelecimentos mais frequentados pelos respondentes que optam 

por sair acompanhada do pet. 

Gráfico 1 – Estabelecimentos comerciais frequentados 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

 A terceira categoria diz respeito à influência do pet na decisão de viajar. 

Pretendia-se identificar com esta categoria, sob que cuidados o animal fica quando 

dono opta pela realização de uma viagem e se possíveis dificuldades seriam 

capazes de influenciar e interferir na decisão final sobre a viagem.  

É possível analisar com o gráfico 2 abaixo, que a escolha por deixar o animal 

em casa ainda é bem expressiva. Essa seleção pode acontecer por diversos fatores, 

sendo eles: o custo da hospedagem, transporte e cuidados veterinários para 

possibilitar a viagem com o animal, a dificuldade para encontrar hotéis que permitem 
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a presença de animais e, diante disso, deixá-lo com alguém conhecido pode ser a 

melhor opção. 

 

Gráfico 2 - Cuidados ao pet durante a ausência dos donos 

 

Elaboração própria, 2017. 

   

 Para colher as informações por parte dos turistas que viajam com animais de 

estimação, foi desenvolvida a categoria viagem acompanhada de animais e a 
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preferem viajar com seus animais, enfrentam dificuldades para conseguir um meio 

de hospedagem que atenda a sua necessidade. Das 167 respostas validadas, 

somente 40 responderam que costumam levar o pet para a viagem. 

 Pode se observar que o número dos turistas que viajam é expressivo 
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que permitem a presença de animais e a localização desses dados na internet, por 

não sentirem confiança em levar para locais que não conhecem ou por acharem que 

em casa é o local mais adequado para deixá-lo. 

 Dos 40 respondentes, 23 assinalaram que encontraram dificuldades em 

meios de hospedagem pet friendly. No gráfico 3 é possível identificar os principais 
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Gráfico 3 – Motivos causadores de uma viagem com dificuldades 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 Com esses dados, é possível observar que apesar de muitos meios de 

hospedagem aceitarem animais, a atuação não está sendo efetiva, pois, a 
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 Além disso, o perfil de animais aceitos pelos meios de hospedagem é em sua 

maioria restritivo. Diante disso, muitas pessoas que possuem animais fora do padrão 

aceito pela maioria dos empreendimentos hoteleiros, acabam não conseguindo um 

local para se hospedar.  
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respostas dos que possuem interesse em possuir um dia. Diante disso, totalizou-se 

o número de 181 respostas validadas.   
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Patas e dois desenvolvidos baseando-se no conhecimento empírico como dona de 

animais de estimação. Os 181 respondentes deveriam analisar cada um e responder 

selecionando a relevância desses critérios na sua concepção. Deveriam marcar 1 

para o que considerar menos relevante e 5 para o que considerar mais relevante. 

 O primeiro critério apresentado foi: “o animal se hospedar junto ao dono no 

quarto”. Dos respondentes, 43,6% consideram muito importante o animal se 

hospedar no mesmo quarto que o dono e assinalaram a opção 5, como observa-se 

no gráfico 4 abaixo: 

Gráfico 4 – O animal se hospedar junto ao dono no quarto 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 Desejava-se saber o quão necessário é o pet ficar na mesma habitação 

durante o período de estadas. Com o resultado obtido pode-se verificar que apesar 

da maioria julgar muito relevante, 56,4% dos entrevistados não consideram tão 

relevante e que o pet pode ficar em um outro ambiente hospedado dentro do próprio 

hotel. 

O segundo critério posto em análise foi “a presença de bebedouros para pets 

posicionados estrategicamente por espaços públicos do hotel”. Dos respondentes, 

43,6% consideram muito importante. Ao dispor de bebedouros, o hotel está 

proporcionando aos seus clientes o alimentar estudado por Camargo (2004) no 

espaço comercial, um diferencial capaz de gerar uma grande satisfação, visto que 

estará buscando atuar de forma bastante hospitaleira e pet friendly para com os 

hóspedes e seus animais.  

 

1,70% 0,00%

11,60% 13%

73,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5



47 
 

Gráfico 5 – A presença de bebedouros para pets posicionados 

estrategicamente por espaços públicos do hotel 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

Além de critérios propostos pelo selo, desenvolveu-se um critério se 

baseando em experiências próprias como dono de animal de estimação. Foi 

perguntado se consideram importante a possibilidade de circular pelas áreas 

comuns do hotel acompanhada do animal. Esse quesito favorece o tempo entreter 

propostos por Camargo (2004), possibilitando uma maior interação entre o dono e o 

seu animal de estimação e entre outros hóspedes.  

Gráfico 6 – A possibilidade de circular em áreas públicas do hotel 

 

Dos entrevistados, 56,9% acreditam ser muito importante poder circular com o 

pet por áreas públicas do hotel, pois, assim o hóspede possuirá um maior conforto 

em não ter que ficar controlando e observando se determinado espaço não é 

permitido, além de aumentar sua satisfação em ficar mais à vontade com seu animal 

de estimação. No entanto, a maioria dos empreendimentos não permite os animais 

em determinados espaços públicos do hotel, o que gera bastante descontentamento 

por parte dos donos. 

3,90% 7,70%

23,80% 21%

43,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5

1,70% 0%

13,80%

27,60%

56,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1 2 3 4 5



48 
 

É interessante abordar que quanto a essas restrições, é necessário que o 

hotel deixe bem claro aos seus clientes as normas para que possíveis surpresas 

quanto a isso, surjam durante a estada. Vale apresentar o comentário de uma 

respondente quanto ao assunto:  

As regras devem estar claras desde o início. Se dizer pet-friendly e não 
aceitar o cachorro em algumas áreas é possível, desde que isso esteja claro 
desde a contratação, sem surpresas. Já tive problemas desagradáveis com 
isso em hotéis (não aceitavam o animal no restaurante, mas não me davam 
opção para me alimentar em outro local/ no quarto). 

 

O próximo critério disposto aos entrevistados foi quanto aos facilitadores de 

uma viagem com animais. O selo propõe que os meios de hospedagem devem 

apresentar um kit de boas-vindas na habitação com cama, vasilhas, tapete higiênico, 

dentre outros. Dos entrevistados, 49,2% consideram muito importante. A presença 

do kit boas-vindas (também chamado de kit pet) proporciona uma maior facilidade 

para os donos que não precisem se deslocar carregando diversos aparatos para os 

animais, que podem acabar gerando aumento nos gastos nos voos e transtornos 

para os donos. 

Gráfico 7 – Disponibilização de um kit boas-vindas na habitação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

Além do kit pet, considerou-se importante durante a criação do selo a 

disponibilização de um kit pet de primeiros socorros para uso do hóspede. Com esse 

kit, os hóspedes conseguiriam agilizar os procedimentos durante uma emergência 

com o animal de estimação. Observa-se com o gráfico 8 a seguir, que somente 

32,6% consideram muito relevante.  
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Gráfico 8 – Kit pet de primeiros socorros para uso do hóspede na habitação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

 

Outra questão importante durante a formulação do selo que busca classificar 

a qualidade dos meios de hospedagem pet friendly, é sobre a higienização dos 

animais. As fezes dos animais podem produzir um odor muito forte e incômodo; e 

para descartá-las, é ideal que exista um local próprio para que não prejudique os 

hóspedes quanto ao seu bem estar. Diante disso, como pode-se observar no gráfico 

9 abaixo, para 59,1% o critério “lixeiras exclusivas para as fezes dos animais na 

habitação” é bastante relevante e deve estar presente nas habitações. 

Gráfico 9 – Lixeiras exclusivas para as fezes dos animais na habitação 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017 
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se interessante e essencial a presença de profissionais aptos para atuar com os 

hóspedes e seus animais que se hospedam no meio de hospedagem. Para isso, foi 

apresentado um critério fundamentado no que se espera para uma relação cordial 
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entre hóspede e funcionários. Cerca de 70,2% considera muito importante a 

presença de profissionais preparados para garantir uma estadia satisfatória. 

Posterior aos critérios que podem promover uma melhor atuação do 

empreendimento como pet friendly, questionou-se aos respondentes se possuíam 

alguma consideração e sugestão de acordo com o que vivenciam e acreditam 

necessário para uma hospedagem adequada. A pergunta não foi obrigatória e as 

pessoas poderiam dissertar com suas propostas e opiniões.  

Dentre as sugestões, as mais interessantes de serem abordadas são: “A 

presença de um médico veterinário capaz de cuidar e garantir a efetivação dos 

procedimentos em caso de alguma urgência médica”; “a disposição de um espaço 

para o lazer dos animais e um serviço de babá para cuidar do pet e levá-lo para 

passear enquanto os hóspedes não estiverem”, com o espaço para lazer o hotel 

estaria proporcionando o entreter aos seus clientes; “buscar apresentar claramente 

que o meio de hospedagem é ou não pet friendly”, “Disponibilizar através dos sites 

todas as informações necessárias para a hospedagem dos pets”, para promover 

uma maior hospitalidade virtual. 

Com este último comentário, observa-se a necessidade da hospitalidade em 

meio virtual, pois por meio dela, os clientes poderão obter as informações essenciais 

quanto a sua necessidade.  

Além disso, foram apresentadas reclamações quanto ao porte e espécies dos 

animais permitidos. Um comentário pertinente de ser discutido:  

“Viajei semana passada e me disseram que aceitavam animais de até 5kg. 
Minha golden tem 30kg e é muito mais tranquila e sociável do que muitos 
animais de pequeno porte. Talvez um questionário sobre o comportamento 
do animal e um formulário de responsabilidade sejam mais efetivos do que 
o porte do animal.”  

Analisando esta consideração, é possível observar que as regras de 

permissão restringem bastante o perfil e a delimitação do porte amplia as 

dificuldades para os donos que possuem animais grandes. Essa restrição que só 

permite aceitar animais de pequeno porte, estipulado pela maioria dos meios de 

hospedagem, pode gerar ao próprio empreendimento uma diminuição na procura 

por parte desses donos, já que saberão que ali o seu pet não será bem-vindo. 

 É interessante mencionar que esses donos desejam ser acolhidos mas não 

querem incomodar os outros clientes. Eles almejam uma estadia satisfatória ao lado 
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de seu cão sem prejudicar os demais hóspedes. Essa preocupação pode ser 

observada na fala de um dos respondentes: “É necessário tratar sempre com 

carinho os animais e criar uma estrutura mínima para que ele possa estar à vontade 

e o dono também. Mas, o hóspede deve respeitar os outros hóspedes e o hotel”.  

 

3.2 ENTREVISTA  

Buscando coletar e aprofundar-se em fatos, decidiu-se aplicar um método 

qualitativo. Foi optado pela realização da entrevista por ser uma técnica capaz de 

averiguar de perto e conhecer mais sobre pessoas que vivenciam a realidade em 

que o meu projeto está focalizado. 

Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 
atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, 
uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos 
atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma 
determinada realidade que está sendo focalizada (MINAYO, 2001 p.57). 

 

 Para localizar pessoas que viajam com animais, buscou-se em um grupo no 

Facebook chamado “viajando com animais de estimação” algum viajante disposto a 

ser entrevistado e apresentar as suas experiências. Dois viajantes, um dono de cão 

e um de gato, aceitaram responder. No entanto, um imprevisto surgiu na vida do 

possível entrevistado e ele não conseguiu responder às perguntas. Diante disso, foi 

realizada uma breve entrevista com uma brasileira, moradora de Londrina no 

Paraná, que possui dois gatos de estimação.  

A entrevista foi realizada via chat do e-mail no dia 16 de Junho de 2017. A 

estrutura da entrevista era livre e foi desenvolvida com o decorrer dos assuntos 

mencionados. Para se iniciar a entrevista, foi questionado quais animais ela possui e 

se costuma viajar acompanhada de seus animais de estimação. Ela respondeu que 

já possuiu um cão, que faleceu recentemente, e que atualmente possui dois gatos. 

Com ambos, ela já viajou e viaja eventualmente, seja de ônibus ou avião. 

Questionada sobre o porquê de optar por viajar com seus animais ela responde:  

“Além de ficar com saudade, não confio em outras pessoas cuidando dos 
meus animais. Além disso, meus gatos possuem uma alimentação natural, 
então boa parte da comida é crua e é necessário descongelar, esquentar e 
alimentá-los em horários certos durante o dia”. 
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 Com a declaração da entrevistada, pode-se compreender que ela possui uma 

necessidade em estar com seus animais para garantir seu bem estar e a 

alimentação saudável. Diante disso, estabelecimentos que não permitem a estada 

de gatos estariam trazendo para a vida da dona, diferentes transtornos que 

poderiam tornar a viagem insatisfatória. 

Perguntada sobre os meios de hospedagem que utiliza quando viaja com 

seus pets, a entrevistada respondeu que uma vez ficou em uma pousada com seu 

cão de médio porte e que não enfrentou nenhuma dificuldade. No entanto, 

atualmente fica em casa de amigos e conhecidos por ser garantida a segurança a 

seus gatos.  

É fundamental comentar que a infraestrutura para gatos seria mais rigorosa, 

pois são animais que conseguem subir em janelas, e diante disso, um acidente pode 

ocorrer caso a infraestrutura voltada a segurança não esteja adequada. A 

entrevistada menciona essa preocupação: “Acho bem inacessível ainda para gatos. 

São necessários ambientes telados e possuir total autonomia sobre a habitação, 

com relação a chaves e horários de limpeza”. 

 Ademais, foi abordada a questão da informação virtual apresentada nos 

portais dos meios de hospedagem. Foi perguntado se ela costuma realizar buscas 

na internet para saber sobre o meio de hospedagem, e ela disse que sempre 

pesquisa bastante, pois o perfil de seus animais ainda é pouco aceito em muitos 

estabelecimentos. 

 Diante da colaboração da entrevistada, é possível observar que ela procura 

estar em ambientes onde sabe que seus gatos estarão em segurança. Para atuar 

efetivamente como pet friendly, ambientes que se dispõe a aceitar animais, devem 

possuir toda infraestrutura necessária para evitar qualquer problema com relação à 

segurança dos animais.  

Além disso, possibilitar aos donos todas as informações necessárias em suas 

páginas, garante uma maior prontidão àqueles que procuram o alojamento 

adequado. Ao conseguir uma boa atuação, os meios de hospedagem podem atrair 

ainda mais uma demanda que busca conforto e segurança, que pode estar deixando 
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de realizar a viagem por não ter como cuidar do pet, ou que esteja buscando outras 

alternativas como alugar casas ou quartos por sites como Airbnb17.  

 

3.3 ANÁLISE EM HOTÉIS PET FRIENDLY DA ZONA SUL DO RIO DE JANEIRO 

 

Para alcançar o objeto de estudo do trabalho, a terceira etapa está 

relacionada aos meios de hospedagem pet friendly localizados na zona sul do Rio 

de Janeiro. A terceira etapa está subdividida em 3 partes. A primeira consiste em um 

levantamento dos hotéis que se apresentam como pet friendly na zona sul da cidade 

do Rio de Janeiro, que engloba os bairros: Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme 

Velho, Flamengo, Gávea, Glória, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, 

Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca, Vidigal. 

Foi selecionada a zona sul do Rio de Janeiro por ser a região da cidade que 

possui uma maior visibilidade por parte dos turistas, pois é onde estão localizados os 

principais atrativos turísticos da cidade: Cristo Redentor, Pão de Açúcar e praia de 

Copacabana. 

 Diante disso, foram feitas buscas na internet utilizando a ferramenta de 

classificação e recomendações TripAdvisor. Preferiu-se este site por ser uma página 

em que os clientes que utilizaram determinado serviço, qualificam e comentam as 

suas experiências. No site, foram selecionados dois critérios para filtrar as buscas: 

aceitar animal e os bairros anteriormente apresentados. Além disso, foram buscados 

10 hotéis, porém somente 8 atendiam aos dois requisitos.  Os selecionados foram os 

melhores classificados pelos clientes na data de 10 de maio de 2017. Vale 

mencionar que a pesquisa não focalizou em uma categoria de hotéis. 

Com a busca, os hotéis identificados foram: Hotel Miramar by Windsor, Hotel 

Belmond Copacabana Palace, Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel by 

Gloria, YOO2 Rio de Janeiro, Best Western Plus Copacabana, Caesar Park 

Ipanema, Sofitel, Ibis Budget Botafogo e Promenade Visconti. Dentre os hotéis 

apresentados, o Sofitel Copacabana não foi analisado, pois o hotel atualmente se 

encontra fechado para manutenção. Após a busca, verificou-se que a oferta melhor 

                                                           
17 Disponível em < https://www.airbnb.com.br/>. Acesso em: 20 Jun 2017. 
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classificada quanto ao quesito ser pet friendly estão localizados nos bairros de 

Botafogo, Copacabana, Arpoador e Ipanema. 

 

3.3.1 Caracterização do objeto de estudo 

 

 A seguir, serão apresentadas informações básicas sobre os hotéis. Todas as 

informações apresentadas abaixo estão disponibilizadas nas suas páginas de 

internet e o seu acesso é público. A ordem de apresentação se dá pela ordem de 

classificação no site Trip Advisor durante o período de investigação. 

A) Hotel Miramar By Windsor 

O hotel Miramar by Windsor está localizado na Avenida Atlântica na praia de 

Copacabana. Inaugurado há pouco mais de 4 anos, o prédio possui 200 habitações 

que variam desde a suíte master até a opção standard. É o primeiro hotel da rede 

totalmente de luxo.  

B) Hotel Belmond Copacabana Palace 

O segundo hotel melhor classificado pelo site é o Belmond Copacabana 

Palace. Localizado também na praia de Copacabana, o hotel é considerado um dos 

mais luxuoso do Brasil. Conta com 243 habitações sendo elas 147 no prédio 

principal e 96 no prédio anexo. Os clientes possuem categorias que vão desde 

suítes cobertura vista mar até a opção apartamento vista cidade. 

C) Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel by Gloria Coelho 

O Best Western Premier Arpoador Fashion Hotel by Gloria Coelho está 

localizado no Arpoador e é um hotel de categoria 5 estrelas. Detalhada com uma 

estética minimalista e tecnológica, o prédio 87 habitações  

D) Hotel YOO2 Rio de Janeiro 

 O quarto hotel melhor classificado é o YOO2 Rio de Janeiro, localizado no 

bairro de Botafogo segue um conceito de hotel design. Esse conceito é possível de 

ser observado nas habitações, onde se encontram peças de design assinadas pelo 

Yoo studio mescladas com elementos da arquitetura local carioca.  
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E) Best Western Plus Copacabana Design Hotel 

 Localizado na rua Barata Ribeiro em Copacabana, o hotel apresenta um 

conceito inspirado no movimento musical bossa nova. Diante disso, as habitações 

trazem trechos de músicas de compositores famosos do estilo. Classificado como 

um hotel 4 estrelas, dispõe de 121 quartos, sendo sete suítes offices para realização 

de reuniões.  

F) Sofitel Rio de Janeiro Ipanema Ex Caesar Park 

 Localizado na praia de Ipanema, o antigo hotel Caesar Park se tornou 

recentemente Sofitel. A mudança no nome foi uma decisão anunciada pela rede 

proprietária: Accor. Classificado como um hotel 5 estrelas, está localizado na 

praia de Ipanema e dispõe de 223 habitações.  

G) Ibis Budget Botafogo Hotel   

 Seguindo o conceito de hotel econômico, mas garantindo conforto aos seus 

clientes, o hotel proporciona a realização de uma viagem com menor custo. 

Localizados na praia de Botafogo, possui 259 quartos sendo todos apartamentos 

funcionais que varia de: quarto para casal, quarto com duas camas de solteiro e 

quarto para três pessoas.  

H) Promenade Visconti Ipanema   

 Localizado a uma quadra do posto 9 da praia de Ipanema, na rua Prudente de 

Morais, o Promenade é um apart-hotel de categoria 3 estrelas. Possui 48 

habitações, sendo algumas: quarto luxo, suíte junior e suíte executiva.  

 

3.3.2 Investigação dos sites dos hotéis selecionados 

 

 Após descobrir os hotéis classificados como pet friendly, decidiu-se, na 

segunda parte, explorar os sites de cada meio de hospedagem. A investigação foi 

realizada no dia 30 de maio de 2017 e buscava averiguar se todos eles se 

apresentavam como um hotel pet friendly e se informavam os valores, perfil e porte 

dos animais aceitos e os serviços oferecidos. Foi considerado essencial a 

investigação das páginas da internet, pois as pessoas atualmente realizam diversas 



56 
 

buscas diárias por meio virtual e encontrar a informação que deseja é o que torna o 

meio de hospedagem hospitaleiro. Diante disso, averiguou-se a importância de 

analisar a hospitalidade virtual dos hotéis selecionados.  

Dos 8 investigados, apenas quatro apresentaram informações sobre receber 

animais de estimação. No entanto, dentre esses quatro, somente um expõe os 

valores, normas e o que é oferecido.  Com essa busca realizada nos sites, 

observou-se que apesar de permitirem hóspedes acompanhados de animais de 

estimação, somente quatro dos analisados buscam divulgar e expor o seu diferencial 

como pet friendly. Diante da investigação, percebeu-se a falta da hospitalidade 

virtual por parte desses empreendimentos hoteleiros, visto que não fornecem as 

informações necessárias, impossibilitando o fácil acesso a informações e localização 

do alojamento adequado que atenda às necessidades de ambos.   

Posterior a esse levantamento nos sites, decidiu-se confirmar as informações 

que são anunciadas e identificar as condições para hospedagem acompanhada do 

pet daqueles que não as apresentam em suas páginas. Optou-se então, na terceira 

parte, pela realização de ligações para cada hotel já mencionado.  

 

3.3.3 Aplicação da técnica do cliente oculto 

 

Decidiu-se utilizar a técnica de cliente oculto ao ligar para verificar se os 

hotéis buscariam captar o cliente que possuía uma peculiaridade: um animal de 

estimação. As ligações foram realizadas no dia 01 de Junho de 2017, passando-se 

por um possível cliente que gostaria de se hospedar. Primeiramente, foi perguntado 

ao setor de telefonia ou guest service, se o empreendimento aceita animais e quais 

animais são permitidos. Posteriormente, era solicitado o setor de reservas.  

Ao falar com o setor de reservas, o funcionário era apresentado à seguinte 

situação: o cliente possuía um cachorro com aproximadamente 18 quilos, peso que 

estaria fora do padrão e perfil permitido pela maioria dos hotéis, porém peso relativo 

à categoria de médio porte dos cães. É interessante discorrer sobre o porte dos 

cães. A definição do porte é estabelecida considerando a medida da altura entre o 
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cão e o chão e a cernelha do animal, região nos animais de quatro patas em que se 

unem as espáduas18 em forma de cruz. 

Na situação, foi estabelecido um cão, pois as diferentes pesquisas quanto aos 

animais mais comuns nas famílias brasileiras, apresenta o cachorro como o principal 

pet. No entanto, buscou-se verificar se os empreendimentos são hospitaleiros para 

com a demanda que possui animais de estimação sejam eles, cães, gatos, ou outros 

animais que estão sendo domesticados, como coelhos, por exemplo.  

 Buscou-se com essa técnica de cliente oculto, averiguar se o hotel iria 

procurar alternativas para conseguir acolher a demanda. Foi perguntado a cada 

hotel o valor, normas e serviços oferecidos e os locais que podem ser frequentados 

pelo pet dentro do espaço hoteleiro. O resultado obtido com a pesquisa foi:  

Figura 7) Resultados da técnica do cliente oculto 

  

Animais 
permitidos 
(mediante 
solicitação) Valor  O que oferecem 

Restrições  
 

Situação 
apresentada 

  RESPOSTA 1 RESPOSTA 2 RESPOSTA 3 RESPOSTA 4 RESPOSTA 4 

HOTEL A 

Apenas cães de 
até 5 kg 

Valor cobrado de 
R$200,00 + taxas 

Kit pet 
Espaços públicos 
do hotel. 

Porte não 
permitido 

HOTEL B 

Animais de até 
5 kg  

R$ 750,00 + taxas 
(total) 

Kit pet 

Áreas sociais 
somente no colo, 
Proibido nos 
restaurantes. 

Porte não 
permitido 

HOTEL C 

Animais de até 
10 kg 

Sem cobrança  Sem amenidades 

UH sozinho; 
restaurante 
somente em um 
carrinho. 

Gerente 
permitiu no 
apartamento 
superior ou 
luxo 

HOTEL D 

Animais de até 
5 kg  

Diária R$150,00 
+taxas 

Kit pet 
Não há restrições 
informadas 

Porte não 
permitido 

HOTEL E 

Cães de até 
10kg 

R$250,00 + taxas 
(total) 

Kit pet 
Não há restrições 
informadas 

Porte não 
permitido 

HOTEL F 

Cães e gatos de 
até 10 kg 

Diária R$100,00 + 
5%  

 Kit pet 
Restaurante 
durante o café da 
manhã. 

O gerente 
permitiu 
aceitar o 
hóspede 

HOTEL G 

Cães de até 15 
kg 

Diária R$30,45 
mais taxas 

Sem amenidades 
Na UH sozinho e 
na área do café. 

Porte não 
permitido 

                                                           
18 Espádua: sf. Anat. A escápula e as partes moles que a revestem; espalda. (AURÉLIO, 2008, p.226) 
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Hotel H 

Cães de até 15 
kg 

Diária R$50,00 + 
taxas 

Kit pet 
Sem restrições 
informadas 

Porte não 
permitido mas 
informou o e-
mail da 
gerência para 
confirmar. 

Fonte: Elaboração própria, 2017 

Observação: O kit pet oferecido varia de empresa a empresa. Normalmente contém vasilhas, tapete 

higiênico, fraldas, brinquedos, dentre outros.  

Analisando todas as ligações e as respostas coletadas, é interessante 

apresentar que, apesar da falta de hospitalidade virtual nos sites de sete dos hotéis 

investigados, em contrapartida confirmou-se a hospitalidade virtual e comercial via 

telefone. Ao ligar para cada um, os funcionários sabiam transmitir as informações e 

condições básicas e buscavam ajudar por meio de um atendimento efetivo. 

No entanto, observa-se que apenas dois dos hotéis buscaram de alguma 

forma resolver a situação para conseguir acolher ao cliente que possui um animal 

que não se enquadra nos padrões permitidos. Diante disso, confirmou-se a falta de 

hospitalidade para com o viajante, pois em vez de buscar recebê-los, hospedá-los, 

alimentá-los e entretê-los, como proposto por Camargo (2004) os hotéis 

simplesmente se apoiam nas regras e já informam que não será possível.  

 

3.4 TRIANGULAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS 

 

Com os dados obtidos por meio dos quatro métodos adotados, confirma-se 

que os donos de animais de estimação buscam meios de hospedagem capazes de 

oferecer infraestrutura adequada para receber o pet junto ao dono e garantir a 

segurança e o bem estar dos donos com seus animais e dos outros hóspedes. No 

entanto, observa-se que a infraestrutura oferecida e usufruída pelos respondentes 

dos formulários durante suas experiências em empreendimentos hoteleiros não foi 

considerada suficiente e provocou bastante insatisfação. 

Observou-se também a necessidade dos empreendimentos possuírem 

equipes com profissionais capacitados e aptos a atuarem no atendimento para com 

esses clientes. Profissionais que conseguem conquistar o hóspede por meio de um 
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serviço bem prestado e com cordialidade, são capazes de fidelizar essa demanda e 

ampliar a efetividade na atuação pet friendly.   

É fundamental comentar e discutir acerca da delimitação dos portes de 

animais permitidos que provoca diversas dificuldades para os donos. Por meio dos 

comentários provenientes dos formulários, da entrevista e da técnica do cliente 

oculto, verifica-se que a delimitação de um porte e espécie faz com que o 

estabelecimento somente promova a hospitalidade para aqueles que se encaixam 

nos padrões. Diante disso, os donos de animais não permitidos podem acabar 

desistindo das viagens pela falta de hospitalidade nos meios de hospedagem 

selecionados.  

 Verificou-se que ao buscar garantir a hospitalidade e atendendo aos quesitos 

básicos propostos pelo autor Camargo (2004) o estabelecimento estará atraindo os 

olhares daqueles que procuram um lugar verdadeiramente pet friendly para se 

hospedar e poderá vir a se destacar dentre os demais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os meios de hospedagem surgiram para oferecer à demanda que se encontra 

longe do lar, um abrigo e alojamento. Com a possibilidade de viajar e conhecer o 

mundo, diferentes públicos se deslocam até um destino carregando suas 

necessidades e desejos pessoais. Adaptar-se para estar apto para receber essas 

diferentes demandas, proporcionando o bem-estar durante a acolhida significa agir 

de forma hospitaleira.  

 A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a hospitalidade dos 

meios de hospedagem pet friendly, com enfoque nos hotéis da zona sul do Rio de 

Janeiro, para saber se são hospitaleiros para com a demanda que viaja com animais 

de estimação. Possuindo como base para essa análise, um levantamento 

bibliográfico para formular o referencial teórico do projeto, uma pesquisa com 

metodologia quali-quanti de tipo exploratória dividida em partes: a aplicação dos 

formulários on-line, uma entrevista livre com uma viajante que possui animais, a 

levantamento dos hotéis pet friendly da zona sul e investigação virtual destes, a 

aplicação da técnica do cliente oculto e por fim, a realização da triangulação dos 

dados obtidos. 

 O levantamento bibliográfico realizado para elaboração do primeiro capítulo 

deste trabalho buscou apresentar o que é o turismo e a hospitalidade, apresentando 

as conceituações dos termos, a relação entre ambos e por fim apresentou a 

importância da hospitalidade para a atividade turística, fazendo cumprir o primeiro 

objetivo específico do trabalho.  

 Para responder ao segundo objetivo específico, optou-se pela discussão 

acerca da interação entre o homem e os animais e a mudança para um tratamento 

mais humanizado com o decorrer dos tempos. Além disso, desenvolveu-se sobre o 

surgimento dos estabelecimentos pet friendly, focando nos equipamentos hoteleiros 

que atendem à demanda turística que viaja com animais de estimação, e decidiu-se 

apresentar o selo de qualidade para os meios de hospedagem pet friendly e os 

critérios obrigatórios propostos para uma boa atuação para com esse público 

específico. 
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 O terceiro objetivo específico era analisar a hospitalidade dos meios de 

hospedagem pet friendly fazendo um panorama geral e fazer um enfoque em hotéis 

pet friendly da zona sul do Rio de Janeiro verificando se buscam atender à demanda 

que viaja com animais de forma hospitaleira, proporcionando aos clientes o receber, 

hospedar, alimentar e entreter no espaço comercial e virtual desses 

empreendimentos.  

Por meios dos formulários aplicados e da entrevista com uma viajante, 

constatou-se que as principais dificuldades enfrentadas pelos viajantes 

acompanhados dos animais são:  a infraestrutura oferecida pela maioria dos 

empreendimentos hoteleiros usufruídos por eles ainda não são vistos como 

suficientes, e sua atuação ainda possui falhas que devem ser estudadas para 

promover o bem estar e satisfação dos hóspedes. Além disso, observou-se que 

esses donos almejam um trato cordial por parte do hotel e funcionários, e quanto a 

isso, verificou-se que ainda não está de acordo com o ideal para esses donos. 

 Para viabilizar a análise da hospitalidade dos hotéis da zona sul, foram 

realizadas buscas nas páginas da internet de cada empreendimento. Com a análise, 

observou-se que dos oito hotéis, somente quatro apresentam informações sobre a 

possibilidade da viagem acompanhada do animal. Em contrapartida aos sites, por 

meio de ligações telefônicas o cliente consegue alcançar esses dados, normas e 

regras. Concluiu-se que a hospitalidade no espaço virtual desses hotéis não é 

efetiva, pois em um primeiro momento os clientes não conseguem obter as 

informações básicas quanto a viabilidade da viagem com seus pets.  

 Com a aplicação da técnica do cliente oculto observou-se a dificuldade 

encontrada pelos donos de animais de estimação que não estão inseridos nos perfis 

aceitos por esses hotéis é bem expressiva. Animais de médio porte e aqueles não 

tradicionais acabam sendo excluídos pela maioria dos hotéis que se classificam pet 

friendly. Dos investigados, apenas dois hotéis buscaram contornar a situação e não 

se apoiaram nas normas. Os funcionários decidiram entrar em contato com um 

superior apresentando a situação em que o cliente se encontrava e conseguiram 

enfim, a aprovação para acolher ao cliente e promover o receber, hospedar, 

alimentar e entreter.  

 Concluiu-se que os empreendimentos analisados conseguem promover a 

hospitalidade no seu espaço comercial, ao possibilitar o alojamento: recebendo os 
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hóspedes e o hospedando; ao oferecer um kit de boas-vindas para o pet que facilita 

ao dono por não necessitar se deslocar carregando todos os utensílios para o 

animal. No entanto, observou-se que o tempo entreter observado por Camargo 

(2004) é em sua maioria inexistente nos hotéis a partir do momento em que 

delimitam o espaço de acesso permitido e por não oferecer nenhum serviço de pet-

sitter ou semelhantes. Confirmou-se com a pesquisa que esses tempos 

apresentados pelo autor (2004) somente são oferecidos e possibilitados aos donos 

que possuem animais que se inserem no perfil aceito.  

 Diante da análise dos empreendimentos hoteleiros classificados como pet 

friendly da zona sul do Rio de Janeiro, surgiram os seguintes questionamentos 

durante a realização do projeto que podem ser respondidos em pesquisas futuras: 

Baseando-se em que os hotéis delimitam o perfil dos animais aceitos? Por que 

somente animais de pequeno porte são bem-vindos em hotéis? Quais são os 

critérios analisados para estipular um padrão permitido? Como funciona o método 

para verificar se o animal se enquadra no peso permitido? Além disso, como são 

definidos os valores a serem cobrados pelos clientes?  

 Recomenda-se aos meios de hospedagem que buscam uma atuação efetiva 

para com os hóspedes que viajam com animais que procurem compreender o que é 

considerado relevante e importante para essa demanda. Verificar o potencial desse 

público e decidir aceitá-los é entender que possuem necessidades específicas a 

serem atendidas e não simplesmente recebê-los com a infraestrutura já presente no 

hotel.  

 Além disso, atentar-se para essa questão quanto aos portes e animais 

permitidos pode ser um diferencial dentre a concorrência. Perceber que a 

delimitação para aceitar somente cães, e de pequeno porte, pode gerar um grande 

problema para os viajantes que possuem outros portes e consequentemente para os 

empreendimentos, pois perderá um público que possui o potencial de aumentar os 

lucros da organização ao se hospedar.  

Com a possibilidade de transportar animais de grande porte e de outras 

espécies em aviões, essa demanda buscará um alojamento para se hospedar. 

Recebê-los e proporcioná-los uma estada satisfatória, atuando positivamente como 

pet friendly e garantindo a hospitalidade para eles, pode vir a ampliar uma maior 
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visibilidade dentre os outros empreendimentos do mercado hoteleiro da zona sul do 

Rio de Janeiro.  

Espera-se que este trabalho promova uma maior atenção à classificação pet 

friendly e os serviços oferecidos pelos meios de hospedagem e até mesmo os 

estabelecimentos comerciais de uma forma geral, e por fim que os dono de animais 

consigam ter as suas necessidade e desejos alcançados ao viajarem com os seus 

pets. 
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APÊNDICE  

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM A DONA DE ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO QUE VIAJA ACOMPANHADA DOS PETS 

 

 

 

1) Você possui animais de estimação? Quais? Quantos? 

2) Costuma viajar com seus animais?  

3) Por que opta por realizar a viagem acompanhada dos pets?  

4) Quais são os meios de hospedagem utilizados durante a viagem? 

5) Realiza buscas na internet antes de selecionar o alojamento que se 

hospedará?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


