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HOSPITALIDADE NO SHOPPING NOVA AMÉRICA1 

 

Amanda Alves Ferreira Fernandes2 

 

 

Resumo 

O artigo em questão abordou a hospitalidade em ambientes públicos, tendo o 
Shopping Nova América como objeto de análise. Como local de verificação foi 
escolhido o Shopping Nova América localizado no bairro de Del Castilho, Zona 
Norte do Rio de Janeiro por ser um ambiente de grande fluxo de pessoas a 
passeio e a trabalho. Assim, procurou-se examinar a hospitalidade através dos 
estudos propostos por Grinover (2007). O autor propõem três categorias para 
análise, sendo elas acessibilidade, legibilidade e identidade. Através da 
metodologia exploratória usando o recurso de questionário, foi avaliado o local 
mediante visão do público, além de observações realizadas no local, sendo 
possível verificar as condições de hospitalidade que o empreendimento 
disponibiliza para seus frequentadores. 

Palavras-chaves: Shopping Center Nova América, Hospitalidade, Rio de 
Janeiro e empreendimentos não hoteleiros. 

Abstract 

The article in question addressed hospitality in public environments, this object 
is Shopping Nova América. As a verification site was chosen the Shopping 
Nova América located in the neighborhood of Del Castilho, North Zone of Rio 
de Janeiro because it is a great environment for people to walk and work. Thus, 
we sought to examine hospitality through the studies proposed by Grinover 
(2007). The authors propose three categories for analysis, being they 
accessibility, readability and identity. Through the exploratory methodology 
through a questionnaire, the site was evaluated through a public view, in 
addition to the observations made at the place, it was possible to verify the 
hospitality conditions that the enterprise makes available to its customers. 

Key Words: Shopping Center Nova América, Hospitality, Rio de Janeiro and 
Non-hotel development.  

  
                                                           
1 Artigo orientado pelo Prof. M.Sc. Reginaldo Lima de Moura, professor da faculdade de Turismo e 
Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Doutorando em educação na Universidade Federal 
Fluminense, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense. Bacharel em Turismo pela 
Universidade Federal Fluminense. E-mail: reginaldolima@id.uff.br  
2 Amanda Alves Ferreira Fernandes, Bacharel em administração (2015) pela Universidade Veiga de 
Almeida - UVA, Graduanda do Curso Tecnólogo em Hotelaria da Universidade Federal Fluminense – UFF. 
E-mail: amandaaff@id.uff.br 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos os shoppings centers tem sido um lugar com uma 

vasta variedade em prestação de serviços, onde muita das vezes acaba sendo 

um programa obrigatório para a população de diversos países. Os atrativos 

dentro desse empreendimento, denominado Shopping Center, acabam por ser 

locais de descontração para as famílias em busca de diversão por possuírem 

diversas atrações e um sistema de segurança, além de ser um espaço de 

integração social.  

Esses espaços de convivência e consumo denominados Shopping 

Center muita das vezes apresentam uma relação de hostilidade e de 

hospitalidade com seus frequentadores. As relações de hospitalidade e de 

hostilidade sempre foram locais de discursão de diversos teóricos, desta forma 

vamos para essa composição contextual nos ater aos aspectos da 

hospitalidade.  

 Para nos ajudar a compreender este fenômeno tão contemporâneo, nos 

debruçamos sobre os escritos de Camargo(2004), Lashley (2004), Morrison 

(2004) e Lucio Grinover (2007) entre outros teóricos do campo do turismo e da 

hotelaria. 

Em linhas gerais a hospitalidade remete a interação entre os sujeitos em 

determinado tempo espaço sendo promotora de laços humanos. 

Apresentaremos as principais correntes de estudos hoje estudadas no Brasil. 

A relação entre o shopping center e a hospitalidade sempre foi um tema 

que me provocou curiosidade. O principal problema enfrentado por 

frequentadores do Shopping é a forma, muitas vezes, hostil que são recebidos 

pelos funcionários. Se o empreendimento possui poucas placas informativas, 

ou informações de localização confusas, o cliente acaba ficando perdido. 

Após constatar que estão ‘’perdidos’’ dentro do empreendimento, eles 

acabam por pedir informações aos seguranças, que por muitas vezes o 

respondem de forma não hospitaleira. Tais problemas são comuns no dia a dia 

de seus frequentadores, ainda mais se o Shopping sofreu alguma expansão ou 

teve áreas interditadas, que foi o caso do SNA ( Shopping Nova América ). 
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Colocadas essas questões queremos saber se o SNA possui uma estrutura 

hospitaleira e seus colaboradores se preocupam com o bem receber?  

 O objetivo geral do artigo é identificar a percepção dos frequentadores 

do Shopping Nova América mediante aspectos da hospitalidade. 

Os objetivos específicos do artigo são: 

 Apresentar os conceitos do campo da hospitalidade; 

 Traçar um contexto histórico do surgimento do shopping Nova América; 

 Analisar a hospitalidade de acordo com a percepção dos frequentadores 

do shopping Nova América; 

A principal base do trabalho está fundamentada no autor Grinover(2007), 

que nos mostra através de três pilares se um ambiente é hospitaleiro ou não. 

Os três pilares de estudo segundo o autor é acessibilidade, legibilidade e 

identidade. Além de Grinover (2007), outro autor que teremos como referencial 

é Lashley (2004), que volta seus estudos de hospitalidade para centros 

hoteleiros, relatando que hospitalidade não se restringe apenas na prestação 

de serviços. 

O artigo está dividido em partes onde iniciamos abordando o contexto 

contemporâneo da hospitalidade, trazendo os principais autores da área no 

intuito de fundamentar os estudos apresentados aqui. Posteriormente 

buscamos contextualizar a história do bairro onde o Shopping está localizado a 

fim de traçar sua identidade, acessibilidade e legibilidade com o passar do 

tempo, apresentando uma perspectiva histórica para situar melhor o leitor 

sobre o estudo apresentado. Na terceira parte do trabalho é apresentado às 

analises da pesquisa apresentando o perfil dos entrevistados tais como o 

resultado dos itens avaliados pelos seus frequentadores. Por ultimo, 

apresentaremos algumas considerações onde tentaremos mostrar alguns 

indicativos de hospitalidade para melhoria dos serviços do shopping realizado.  

1. CONTEXTOS CONTEMPORÂNEOS DA HOSPITALIDADE 

Hospitalidade no seu conceito mais usual é a oferta de acolher e abrigar, 

leito, bebida ou alimento a pessoas que não os possuem ou estão 
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temporariamente distantes do próprio lar. Desta forma, ser hospitaleiro é a 

abrangência tanto dos atos espontâneos e graciosos, como a relação 

comercial, com a contrapartida do pagamento. 

Quando pensamos sobre hospitalidade, normalmente nos remetemos 

aos empreendimentos comerciais de hospedagem, porém não somente esse 

tipo de comércio é analisado como hospitaleiros ou não. Assim podemos 

verificar se uma cidade, shopping, restaurante, petshop e os mais diversos 

tipos de comércio são hospitaleiros. Para isso, autores conceituados definiram 

a hospitalidade mediante a sua visão nos empreendimentos comerciais. 

Para Lúcio Grinover (2007), a hospitalidade é fundada a partir de três 

pilares, sendo eles: acessibilidade, legibilidade e identidade. Essas três 

palavras chave, foram fornecidas pelo referido autor para que possamos 

entender a hospitalidade de acordo com seus conceitos. Onde o referido autor 

tem como embasamento para análise o universo das cidades para explicar o 

conceito de hospitalidade. Assim, a hospitalidade para Grinover (2007, p.123): 

É o nosso desejo discorrer sobre o fato de que uma cidade é, ou não, 
hospitaleira em função da coexistência de três dimensões 
fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a identidade, 
intimamente relacionadas pela ‘’escala’’, pelas medidas geográficas e 
temporais, que proporcionam a compreensão da cidade, seja para 
habitante, seja para quem se aproxima dela, se introduz e dela se a 
própria.  

Essas três categorias apresentadas pelo autor podem e devem ser 

aplicadas nos estudos onde se quer identificar se os espaços são hospitaleiros 

ou não por meio desses pilares. Por mais que o conceito bibliográfico utilizado 

como base seja o das cidades, iremos molda-lo para analise de um 

empreendimento comercial não hoteleiro, a fim de utilizar as bases do autor 

como conceito a ser seguido. 

Em contra partida Lashley e Morrison (2004, p. 49) pesquisam a 

hospitalidade ‘’como prestação de serviços vinculada ao fornecimento de 

instalações, mantendo certa distância das regras e princípios da hospitalidade, 

como ato de fortalecer laços sociais.’’. Assim o ato de receber está ligado a 

cultura do local e o que o empreendimento espera receber em troca. 
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Camargo (2004 p.84) entende a hospitalidade como uma “interação de 

seres humanos com seres humanos em tempo e espaços planejados para esta 

interação”. Abaixo apresentaremos os tempos e os espaços para exemplificar 

onde os estudos da hospitalidade podem ser feito.  

QUADRO I : HOSPITALIDADE ESPAÇOS TEMPOS

 

O quadro supracitado apresenta pelo menos três tempos e espaços que 

podem ser estudados e analisados nos empreendimentos dos Shoppings 

Center, são eles receber comercial, alimentar comercial e entreter comercial.  

Brotherton (1999) define a hospitalidade admitindo a dificuldade em criar 

uma definição para este complexo fenômeno sociocultural. Brotherton propõe a 

seguinte definição, ‘’Uma troca humana contemporânea, assumida 

voluntariamente e concebida para aumentar o bem-estar mútuo das partes 

envolvidas mediante oferta de acomodação e/ou alimento e/ou bebida.”. 

Assim, para o referido autor, hospitalidade tem uma concepção de troca 

humana, onde ambos fornecem algo esperado e visão de retorno simbólico ou 

material. Essa definição é mais voltada para a hospitalidade comercial 

encontradas em todos os empreendimentos comerciais.  
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QUADRO II: HOSPITALIDADE SOCIAL E COMERCIAL 

 

Hospitalidade social e comercial (Quadro II) diverge em sua totalidade, 

pois ambas possuem características diversas, onde a social é baseada no 

objetivo de estabelecer relações sociais fortes e interculturais, e a hospitalidade 

comercial é baseada na lucratividade por meio da satisfação do 

hóspede/cliente. 

 

2.  CONTEXTO HISTÓRICO DO SHOPPING NOVA AMÉRICA 

Localizado na zona Norte do Rio de Janeiro, Del Castilho é 

um bairro de classe média da Cidade do Rio de Janeiro. Tal bairro faz limite 

com Maria da Graça, onde tem seu IDH calculado de forma conjunta.  

Um bairro servido pela linha dois do metro que interliga o Shopping Nova 

América onde antigamente era ocupada por uma fábrica, de capital inglês, de 

tecidos. Esta fábrica muito contribuiu para a formação deste bairro, possuindo 

até hoje entre seus moradores (também dos bairros vizinhos), descendentes de 

imigrantes britânicos (ingleses principalmente) e de outros países europeus. O 

nome Del Castilho é proveniente de um espanhol chamado Henrique de 

Castela. 

Antes de se transformar em um shopping, Nova América era uma fábrica 

de tecidos como apontado na figura abaixo. Uma das mais tradicionais do país. 
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Construída em 1925 e desativada em 1991, quando foi transferida para o bairro 

de Caxias. 

 

 

 

Figura 1: Companhia de tecidos Nova América 1925 

 
Fonte: Site Shopping Nova América. Acesso em 18.jul.2016 

 

Atualmente, além de possuir sua arquitetura como identidade, o 

empreendimento possui a Rua do Rio, local com estilo da boemia carioca 

situado no meio do shopping. Desta forma quando falamos na Rua, logo nos 

lembramos do Shopping.   

De acordo com reportagem realizada pelo jornal o Globo e fornecida no 

site do Shopping, o Nova América foi eleito, na pesquisa "Marcas dos 

cariocas", como um dos cinco shoppings principais de quem vive no Rio de 

Janeiro.  

O empreendimento possui acesso direto pela estação de metrô de Del 

Castilho, e é perto da Linha Amarela, via de fácil acesso a vários bairros do Rio 

de Janeiro. Além de possuir em sua área torres empresariais e um hotel IBIS, o 

shopping possui um campus da Universidade Estácio de Sá e duas praças de 

alimentação a fim de atender todos os usuários que ali frequentam. 
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Preocupados em manter os tijolinhos, estilo inglês do início do século em 

sua estrutura destruída pelo incêndio, o grupo Ancar (administradora do 

empreendimento), manteve o foco juntamente com sua equipe de arquitetos para 

reformar a parte atingida sem prejuízo visual para seus visitantes e sem gerar 

nenhum impacto em sua estrutura histórica. Essa estrutura de tijolinhos confere ao 

empreendimento um fortíssimo elemento de identidade.  

 
 

3. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 
Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica com objetivo de 

levantar os principais conceitos do campo da hospitalidade, tal como 

compreender o contexto histórico do shopping. Foi realizada também uma 

pesquisa exploratória. Além da pesquisa exploratória, foi realizado um 

questionário online no Survey Monkey, entre os dias 12 e 13 de outubro de 

2016, onde disponibilizamos através de um tablet para preenchimento no 

momento da pesquisa de campo. Finalizamos o formulário com 89 

pesquisados. A plataforma online permite criar um formulário gratuito com 10 

perguntas e no final da pesquisa nos fornece os dados. Criamos um 

questionário estruturado com 10 questões e um roteiro previamente 

estabelecido. 

Acreditamos ter alcançado um número significante de entrevistados, 

uma vez que quando chegávamos para perguntar se os frequentadores do 

shopping poderiam responder uma rápida pesquisa para embasamento de um 

artigo acadêmico, a maioria se prontificava em responder e ainda gostaria de 

saber mais sobre o trabalho proposto. Essa prontidão de inicio nos 

surpreendeu pois estávamos cientes que pesquisas de campo eram difíceis de 

conseguir um alto número de voluntários em poucas horas. 

Desta forma utilizamos como metodologia a entrevista, onde a partir do 

encontro com os entrevistados obtivemos informações para mapearmos os 

motivos que influenciam a opinião das pessoas no quesito da hospitalidade. 

Seguimos um roteiro de perguntas caracterizando nossa entrevista como 

estruturada, uma vez que elaboramos previamente 10 perguntas pertinentes 

aos critérios que norteiam o assunto abordado no referido artigo.  
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A pesquisa quantitativa com os frequentadores do empreendimento tem 

como finalidade mapear a satisfação dos clientes referente aos princípios que 

norteiam a hospitalidade. 

Optamos por essa metodologia por nos fornecer dados exatos, onde o 

questionário online nos permite imprimir gráficos sobre o percentual de cada 

resposta fornecida.  

Além da pesquisa exploratória e das entrevistas foi realizada uma 

conversa informal com o gestor do empreendimento, onde o mesmo informou 

que existe uma preocupação por parte do shopping em contratar profissionais 

da área da hotelaria para esse atendimento ao publico, ele mesmo ressalta que 

esses profissionais estariam melhores qualificados. 

 
 
4. TRÊS DISCURSOS DE HOSPITALIDADE 

 
Os três aspectos da hospitalidade segundo Lúcio Grinover(2007) é 

identidade, acessibilidade e legibilidade, onde identidade está relacionada com 

a história do local, acessibilidade relacionada ao acesso seja ele por meio de 

transporte ou aos serviços, poder de aquisição e legibilidade relacionado com a 

capacidade de um local ser reconhecido através da imagem, sendo bem 

sinalizado.  

Ao apresentar as três categorias, identidade, acessibilidade e 

legibilidade nos debruçamos sobre os conceitos fazendo uma relação com a 

pesquisa exploratória de forma descritiva.  

 
 

4.1 IDENTIDADE 
 

Pode-se definir identidade de um local como sendo a imagem que 

remete ao mesmo, uma construção advinda com o tempo onde se criam 

vínculos. No caso do Shopping Nova América, o ponto alto da sua identidade é 

a construção antiga em tijolos e a chaminé que ainda possui em sua 

construção como apresentado na figura abaixo. Tal arquitetura é a identidade 

do empreendimento e através de informações fornecida pelo Executivo do 

empreendimento, José Luiz de Oliveira Fernandes, o prédio é tombado pelo 

patrimônio histórico. 
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Figura 2: Shopping Nova América 2016 

 
         Fonte: Site Shopping Nova América. Acesso em 18.jul.2016 

 

De acordo com o estudioso Lucio Grinover (2007), a identidade de uma 

região, de uma cidade, é ao mesmo tempo o passado vivido por seus atores e 

um futuro desejado por eles.  Notamos que o centro empresarial escolhido para 

análise, possui uma carga histórica muito forte, que para seus frequentadores 

mais assíduos e cientes da história por trás do shopping lembram-se que ali 

era uma fábrica, apenas por observar sua fachada e torres antigas. 

Canevacci define identidade de um local como: 

 

Os lugares vivos constituem referências para a memória e as 
culturas locais. É essencial o cultivo da memória urbana. O 
historiador, o poeta, o músico fazem do todo e dos fragmentos 
da cidade o foco da organização de lembranças e da libertação 
de emoções. A emoção impregna o meio ambiente popular 
urbano. A cidade é um composto de pedras e tijolos 
acumulados, e de costumes e afetos praticados pela população 
urbana. (CANEVACCI,2009) 

 

Através dessa definição, logo nos lembramos da história do 

empreendimento, uma vez que sua estrutura foi conservada e nos faz lembrar 

a fábrica que ali era situada, mantendo sua história viva nas paredes de tijolos 

e chaminé. 

Analisada a identidade do empreendimento, constatamos que ele 

mantém sua própria identidade: possui em sua entrada principal um chafariz, 

com o piso que dá acesso a porta de pedrarias, possui uma rua que reúne 

diversos bares com música ao vivo todos os dias após as 18 horas, abrange 
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um polo de vestiário com preços de outlet, mantém sua estrutura de tijolos 

antigos e chaminés. 

Outro aspecto forte da identidade é a Rua do Rio, uma rua no estilo 

boêmio situado dentro do Shopping, faz com que seus usuários associem tal 

espaço ao Shopping. Na verdade trata-se de uma replica dos casarios do 

centro histórico da cidade do Rio de Janeiro dentro do shopping com objetivo 

de criar uma atmosfera que remeta o usuário com a sensação de estarem 

passeando pelo centro da cidade. Os frequentadores podem sentir dentro do 

shopping a atmosfera do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro.  

 
 

Figura 2 : Rua do Rio 
 

 
 
Fonte: Site Shopping Nova América. Acesso em 22.nov.2016 
 
 

4.2 ACESSIBILIDADE 
 

Quando falamos em acessibilidade, logo nos remetemos ao acesso para 

deficientes físicos, porém não só desse quesito é expressa o significado da 

palavra. De acordo com seu significado literal, acessibilidade é a facilidade, 

possibilidade na aquisição, de locomoção para chegar a tal lugar. 

A acessibilidade se torna uma condição de uso, de ter acesso a um 

determinado local ou coisa, visando também democratizar o direito de todos 

usufruírem de um bem, porém nem sempre as possibilidades são igualitárias, 
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Desta forma, analisaremos o Shopping Nova América a condição de 

acesso que o empreendimento fornece a seus visitantes, as opções para 

chegar e forma de locomoção para os mais variados tipos de pessoas, sendo 

elas com necessidades especiais ou não. 

  Segundo Grinover(2007), é o sistema de transporte que possibilita o 

acesso ao empreendimento, sistema de infraestrutura, da localização do 

espaço das atividades ou serviços urbanos para o qual se deseja ter acesso.  

Assim, nota-se que o local de análise está localizado em um ponto 

estratégico do Rio de Janeiro, que permite o acesso fácil de diversos pontos da 

cidade. O primeiro ponto positivo é a linha um do metrô, que tem uma estação 

com saída para o shopping, sendo um meio de transporte rápido que liga vários 

bairros.  

Além do metrô, ele conta com uma saída na linha amarela, uma das 

principais vias da cidade, ponto de ônibus em frente as entradas e um ônibus 

exclusivo do shopping que faz saídas durante a semana e que liga alguns 

bairros do entorno. 

Quanto à acessibilidade para deficientes e observando os corredores, o 

mesmo possui corredores largos e rampas de acesso perto de todas as 

escadas do empreendimento. No estacionamento as vagas próprias para 

deficientes são perto do elevador e o mesmo possui botão em braile. A 

locomoção de cadeirantes na praça de alimentação é um ponto negativo, uma 

vez que as mesas são próximas, porém o empreendimento possui mesas 

apropriadas para receber cadeiras de rodas, ficando nas laterais da praça. 

Com a grande movimentação em seus corredores e por receber um alto 

número de visitantes, o shopping disponibilizou máquinas de pagamento do 

estacionamento espalhados pelo shopping, próximo de todas as saídas que o 

mesmo possui, além de cabines de pagamento diretamente para os 

funcionários designados para tal função. 

Quanto à parte socioeconômica, consideramos o empreendimento 

atrativo para diversas classes sociais, uma vez que em seu estacionamento 

fica situado uma ONG chamada Cruzada do Menor, onde crianças e jovens 

fazem artesanatos e usufruem do shopping como um ambiente de lazer por ele 

possuir diversas atividades gratuitas, como show ao vivo, exposições e lojas 

com preços mais acessíveis por ser outlet.  
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4.3 LEGIBILIDADE 
 

Conforme explicado por Grinover (2007), por legibilidade, entende-se a 

qualidade visual de uma cidade, de um território, examinada por meio de 

estudos da imagem mental que dela fazem, antes de qualquer outro, os seus 

habitantes. ‘’[…] Com legibilidade pretende-se indicar a facilidade com que 

partes de uma cidade podem ser reconhecidas e organizadas num modelo 

coerente. ’’ 

No quesito Legibilidade, percebemos que há muitas placas: de 

localização dos banheiros, de indicação dos extintores, de indicação de 

velocidade máxima permitida dentro do estacionamento e de identificação de 

saídas de emergência. Porém, deixou a desejar no que diz respeito à 

identificação dos andares no botão do elevador do estacionamento, uma vez 

que os andares não são contabilizados de acordo com as placas do 

estacionamento (G1, G2, G3 e etc..), esses possuem apenas um papel de 

legenda ao lado dos botões, porém muitas vezes passa despercebido.  

Outro ponto observado é a precariedade de sistemas de localização no 

interior do Shopping, onde encontramos apenas um computador de localização 

e auxilio no primeiro piso, próximo a entrada da Rua do Rio e nesse mesmo 

corredor um ponto de atendimento ao cliente, ocupado por um funcionário 

especializado em atender o publico e sanar dúvidas.  

Figura 3: Área de atendimento ao cliente e sinalização 

 
Fonte: Arquivo próprio 2016 
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Embora apresente diversas placas de sinalização e setor de 

atendimento ao cliente, observamos na pesquisa exploratória que depois das 

obras de expansão a circulação dentro do empreendimento não eh de fácil 

legibilidade como apresentado no conceito de Lucio Grinover (2007) não a no 

shopping um lugar central onde as áreas de circulação e encontram, como por 

exemplo, uma praça de alimentação ou ate mesmo uma praça de convivência.   

 

Figura 4: Placas de sinalização das saídas do estacionamento 

 
Fonte: Arquivo próprio 2016 

 Notamos que as placas de sinalização além de escritas em português, 

possuem legenda em inglês e figuras de identificação, atendendo a 

compreensão das placas a diversos públicos.  

  

5 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Como apontado na metodologia, aplicamos a entrevista para 89 pessoas 

onde podemos observar as seguintes questões, perfil, acessibilidade e 

legibilidade.  

Iniciou-se a pesquisa com perguntas para traçar o perfil dos 

frequentadores, onde realizamos três perguntas pertinentes a esse quesito.  
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A primeira pergunta é quanto ao gênero, onde a pesquisa apontou que 

60,42%% dos frequentadores são do gênero feminino e 39,58% do gênero 

masculino. 

 

TABELA 1: GÊNERO 

Opções de resposta Resposta 
Feminino                    60,42% 
Masculino 39,58% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Posteriormente, foi verificada a idade desses frequentadores, onde 

notamos que a maioria dos frequentadores tem faixa etária entre 21 e 30 anos, 

percentual de 65,52%, seguidos pelos frequentadores acima de 50 anos, com 

percentual de 10,34%.  

TABELA 2: FAIXA ETÁRIA 

Opções de resposta Resposta 
De 16 a 20 anos 6,90% 
De 21 a 30 anos 65,52% 
De 31 a 40 anos 8,62% 
De 41 a 50 anos 8,62% 
Acima de 50 anos 10,34% 
Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 
Perguntamos quantas vezes ao mês o entrevistado costuma frequentar 

o empreendimento, percebemos que a visitação é feita majoritariamente por 

jovens de 21 a 30 anos. Este índice pode ser entendido pelo fato de nos 

arredores e dentro do shopping ter escola, academia e universidade, fazendo 

que o fluxo de frequentadores seja maior nessa faixa etária. 

 

TABELA 3: FREQUÊNCIA DE VISITAÇÃO 

 

Opções de resposta Resposta 
1 vez ao mês 67,24% 
De 2 a 4 vezes ao mês 15,52% 
De 5 a 6 vezes ao mês 12,07% 
Mais de 6 vezes ao mês 5,17% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 
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Quanto ao fluxo de frequência de visitação ao shopping, constatamos 

que 67,24% vão ao empreendimento uma vez ao mês, seguidos pelos 

visitantes que vão de 2 a 4 vezes ao mês com um percentual de 15,52%.  

Segundo Giraldi (2009), os Shoppings Centers como espaços de 

consumo e de lazer, são uma realidade das sociedades contemporâneas e 

decorrem da urbanização crescente das sociedades. Derivados das ruas 

comerciais, sobretudo, a partir da década de 1960 como equipamento urbano 

que concentra o comércio varejista e serviços num único edifício (GIRALDI, 

2009). 

Em seguida, foi perguntado se os frequentadores acham o acesso fácil. 

 

TABELA 4 : ACESSO FÁCIL AO EMPREENDIMENTO 

Opções de resposta Resposta 
Sim  73,68% 
Não 26,32% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016 

 

Quanto ao quesito acessibilidade, 73,68% dos visitantes acham o 

acesso fácil e 26,32% não acham. Certamente esse resultado esta associado 

ao fato do shopping possuir uma estação de metro com integração para o 

centro da cidade e zona sul dentro do shopping tal como possuir vias de 

acesso rápido como a linha amarela e um vasto sistema de transporte publico 

ao redor. Somente a estação de metrô SNA movimenta em média 400 mil 

pessoas ao mês. 

Grinover (2007 p. 108) afirma que as condições de locomoção é desafio 

para a população, “[...] são muito precárias as condições de mobilidade para as 

populações de baixa renda, que vivem em áreas distantes dos locais de 

trabalho e lazer”. Verifica-se que o acesso ao Shopping por mais que este seja 

localizado em um ponto estratégico da cidade é dificultado por aqueles que não 

possuem meios particulares de locomoção, assim essa parte da população 

busca locais próximos de suas residências e que por vezes não tenham que se 

transportar. 

O índice que obtivemos com resposta negativa de facilidade de acesso, 

provavelmente está ligado ao acesso financeiro, uma vez que dependendo do 
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local de moradia do frequentador, ele tem que pegar mais de um modal para 

chegar até o empreendimento e dependendo desse modal, não ocorre a 

integração da passagem cobrando o valor cheio no segundo meio de 

transporte. Como exemplo os frequentadores advindos de Niterói que tem que 

pegar a barca e depois o metrô, ambos não se integram no bilhete único 

carioca. 

 

6.2  RESULTADOS DA PESQUISA MEDIANTE SERVIÇOS 

 

Quanto o quesito serviço, questionamos os visitantes sobre o que eles 

acham mais importante para que se sintam acolhidos e analisando o Shopping 

Nova América, qual nota eles dão para alguns serviços. 

Desta forma, começamos perguntando em um panorama de 6 itens qual 

deles é mais relevante na hora de escolher um local para visitação, no caso o 

Nova América para visitação, sendo primordial para que os frequentadores se 

sintam bem recebidos e confortáveis no local. De acordo com a pesquisa, os 

itens com percentual de importância maior são a limpeza do local, seguida pela 

segurança e facilidade de acesso. 

Para o quesito limpeza, 70,18% dos entrevistados tem esse item como 

sendo primordial para sua visita ao local, 61,40% levam em consideração a 

segurança para que se frequente o ambiente e 45,61% visam a facilidade de 

locomoção entre suas residências e o local pretendido da visita. 

Grinover (2007) também aponta que o índice de limpeza é um indicador 

de hospitalidade pois faz parte da infraestrutura do objeto analisado, no caso o 

shopping center. 

TABELA 5: O QUE OS FREQUENTADORES JULGAM MAIS IMPORTANTE 

Opções de resposta Resposta 
Limpeza 70,18% 
Segurança 61,40% 
Facilidade de acesso 45,61% 
Preço dos serviços 42,11% 
História do local 29,82% 
Entretenimento 42,11% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 
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A tabela supracitada apresenta ainda em seus índices os maiores 

percentuais para limpeza, segurança e facilidade de acesso ainda elementos 

de infraestrutura de acordo com o que aponta Grinover (2007). Quando 

questionado sobre a historia do local, quase 30% dos entrevistados julgaram 

esse quesito importante. Camargo (2004) nos tempos e espaços da 

hospitalidade estuda essa categoria dentro do tempo entreter e do espaço 

comercial.  

 

TABELA 6: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO AO ATENDIMENTO 

DOS FUNCIONÁRIOS 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 20,69% 
Bom 63,79% 
Regular 16,62% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

 Ao avaliar o atendimento dos funcionários, destacamos que 63,79% dos 

entrevistados o qualificaram como bom. Analisando o atendimento e realizando 

perguntas de localização para os seguranças, notamos que a maioria dos 

seguranças respondeu de forma objetiva e simpática, o que acaba por gerar 

uma maior satisfação por parte dos frequentadores do local. Quando fomos 

fazer a mesma pergunta para funcionária que ocupava a central de 

atendimento ao cliente, nos surpreendemos com uma resposta curta, onde 

apenas sinalizou através de gestos com a mão qual corredor devíamos pegar 

para ter acesso à segunda praça de alimentação. Estava nítido a sua 

insatisfação por estar ocupando tal função e isso acabou transparecendo para 

seus frequentadores.  

 Acreditamos que para um local ser hospitaleiro, seus funcionários devem 

saber receber, principio básico dos ensinamentos que possuímos em hotelaria. 

Funcionários inóspitos acabam por repelir os frequentadores. 

Apesar dessa verificação negativa quanto um atendimento, o empreendimento 

foi avaliado de forma positiva pela maioria dos frequentadores. 
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TABELA 7: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO A LIMPEZA 

 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 32,20% 
Bom 57,63% 
Regular 10,16% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Por possuir um grande fluxo de visitantes, principalmente na hora do 

almoço, os colaboradores da limpeza devem trabalhar de forma ágil a fim de 

deixar todas as mesas limpas, retirada de lixo e conservação dos banheiros e 

corredores. Observamos um grande número de funcionários e lixeiras em um 

curto espaço, o que facilita a atuação da limpeza, possuindo uma central de 

entrega de bandejas no meio da praça de alimentação. 

 Acreditamos que por possuir uma rapidez e acesso fácil as centrais de 

limpeza e grande número de colaboradores nessa área, o Shopping recebeu 

57,63% das avaliações sendo bom o serviço e 32,20% sendo excelente. O 

resultado apresentado só corrobora com a perspectiva da infraestrutura 

apresentada por Grinover para apontar se uma localidade é não hospitaleira. 

 

TABELA 8: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO SEGURANÇA 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 13,56% 
Bom 57,63% 
Regular 27,12% 
Péssimo 1,69% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Grinover (2007 p.142) ressalta que “faz parte da cidadania a 

incorporação de território como espaço não só de habitação, mas também de 

vivência e convivência”. Para o autor, “passear prazerosamente e com 

segurança” são aspectos fundamentais para a relação interpessoais entre 

diversos povos. Devido à falta de segurança que ronda o país, a população 

busca dentro de um único ambiente satisfazer diversos tipos de necessidades, 

onde nota-se que o crescente divertimento de jovens e adultos se da dentro de 

um Shopping Center. 
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TABELA 9: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO A FACILIDADE DE 

ACESSO 

 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 29,31% 
Bom 39,66% 
Regular 24,14% 
Péssimo 6,90% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

  

Segundo Grinover(2007) quanto ao acesso “Pode ser considerada como 

a disponibilidade de instalações ou meios físicos que permitem esse acesso, 

ou, ainda de acessibilidade socioeconômica”. O empreendimento possui uma 

vasta opção de transporte que a cidade fornece para chegar ao destino 

desejado, Nova América além de possuir atividades e serviços que agradem 

aos diversos tipos de pessoas, principalmente por possuir lojas com descontos 

de fábrica e Show gratuitos na praça de alimentação.  

Outro quesito que avaliamos quanto ao acesso é a facilidade de 

locomoção nos corredores por pessoas com idades diferentes, um espaço que 

visa o acesso dos portadores de necessidades especiais, através de rampas, 

pisos táteis em alguns ambientes e rampas.  

 

TABELA 10: AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO A CONSERVAÇÃO DA 

IDENTIDADE 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 45,61% 
Bom 49,12% 
Regular 5,26% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Analisada a Identidade do local observamos que ela possui algo próprio 

e isso foi constatado na pesquisa, onde 49,12% dos entrevistados qualificaram 

como bom a conservação da identidade e 45,61% como excelente. Logo na 

entrada possui um chafariz e um calçadão que nos remete ao Rio Antigo, com 

restaurantes representando a fachada de casas antigas, estrutura do prédio em 

tijolos e chaminé, remetendo a construção da fábrica de tecidos que 

antigamente ali era situada. . 
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TABELA 11: AVALIAÇÃO QUANTO A SINALIZAÇÃO 

Opções de resposta Resposta 
Excelente 12,07% 
Bom 56,90% 
Regular 24,14% 
Péssimo 6,90% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Após ter a pior avaliação no quesito sinalização, perguntamos se os 

clientes já haviam se perdido no Shopping por falta de sinalização ou placas e 

para nossa surpresa, 62,07% dos entrevistados já se perderam andando pelos 

corredores do empreendimento. 

 

TABELA 11: VOCÊ JÁ SE PERDEU NO SHOPPING? 

Opções de resposta Resposta 
Sim  37,93% 
Não 62,07% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

 

6.3  RESULTADOS DE PESQUISA INFORMAÇÃO SOBRE O HOTEL 

 

Finalizamos a pesquisa com os frequentadores perguntando se eles 

tinham conhecimento que na área do estacionamento do Shopping ficava 

localizado um Hotel IBIS, construído na expansão do shopping realizada em 

2010. 

 

TABELA 12: CONHECIMENTO SOBRE O HOTEL 

Opções de resposta Resposta 
Sim  34,48% 
Não 65,52% 

Fonte: Elaboração própria, dados Survey Monkey, 2016. 

 

Verifica-se que 65,52% desconhecem que existe um Hotel no Nova 

América, informação essa que seria de suma importância ser divulgada ainda 

mais pelo Rio de Janeiro ser uma cidade turística e por possuir um grande fluxo 
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de empresários, até mesmo na região do Shopping, onde tem dois centros 

empresariais. 

CERVEIRA FILHO (1999), destaca que a finalidade do Shopping Center 

é juntar em um mesmo local o maior número possível de atividades 

empresariais, distribuindo os diferentes ramos do comércio e serviços, visando 

fornecer ao consumidor segurança, conforto e o máximo de estímulo, 

facilitando-lhe a escolha e a aquisição. 

 

A finalidade de um centro de compras, hoje universalmente 
identificado como, Shopping Center’, é congregar, num mesmo 
local, o maior número possível de atividades empresariais, 
distribuindo os diferentes ramos de comércios e serviços, 
segundo uma planificação técnica precedida de acurados 
estudos sobre o potencial de compras da área de influência a 
que ele serve, visando a dar conforto e o máximo de estímulo 
ao consumidor, facilitando-lhe a escolha e a aquisição de 
quaisquer mercadorias e serviços. (REQUIÃO, 1984, p. 120). 

 

 

Figura 5: Foto do Hotel no estacionamento do Shopping 

 
 Fonte: Foto tirada no local pela pesquisadora. Arquivo pessoal 2016 

 

Observa-se que o empreendimento analisado além de possuir diversos 

tipos de entretenimento e lojas, possui uma rede hoteleira de renome em seu 

interior, informação essa que conforme pesquisa falta ser divulgada para o seu 

público não apenas para os empresários que buscam se hospedar no local 

após suas reuniões. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que as considerações finais nos remetem pontuar alguns 

aspetos importantes que foram apresentados no trabalho tal como possibilitar a 

proposição de outras pesquisas neste sentido as linhas que seguem a baixo 

tentaremos ressaltar as questões que foram apresentadas nesta pesquisa. 

Ainda nessa seção deixaremos algumas contribuições e algumas provocações 

que não tivemos por objetivo responder. 

 Este artigo apresentou como temática central os estudos da 

hospitalidade praticados dentro de um empreendimento não hoteleiro no qual 

tratamos o Shopping Nova América localizado na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Na verdade o questionamento inicial era compreender se os 

frequentadores do shopping acreditavam que o empreendimento era 

hospitaleiro.  

Podemos observar através da pesquisa exploratória que a própria 

fachada do prédio remete a hospitalidade na categoria identidade proposta por 

Grinover. Observamos também que a rua do rio também eh um elemento de 

identidade de acordo com a proposta de hospitalidade apresentada por Lucio 

Grinover, por ultimo ainda na pesquisa exploratória observamos que a questão 

da acessibilidade também pode ser verificada no empreendimento. 

Observando que os usuários de shopping utilizam o empreendimento 

nas horas de folga para o entretenimento e alimentação notamos também que 

o empreendimentos comercial e notamos também que o empreendimento é 

frequentado pela maioria do sexo feminino e faixa etária de 21 a 30 anos.  

Presumimos assim em se tratar de jovens estudantes, devidamente 

uniformizados, e comerciantes no seu horário de almoço visto que dentro do 

shopping tem uma universidade e em seu arredor escolar.  

Assim a preocupação com o bem estar e bem receber é tão comum nos 

shoppings que eles possuem o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 

utilizado para aprimorar diariamente os serviços prestados e aumentar o grau 

de satisfação de seus visitantes, onde qualquer critica e sugestão é bem vinda, 

além de esclarecer dúvidas. 
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Constatamos que a preocupação por parte da administração é tanta que 

os gestores, conforme informação passada em conversa informal, estão 

contratando profissionais da hotelaria para trabalharem voltados com o público, 

pois são os profissionais que possuem estudos embasados em como atender o 

público é sendo o Shopping uma área de atuação do hoteleiro, colaboradores 

com títulos na área estão sendo o diferencial tanto para o lado do empregado 

quanto para lado dos clientes que tem seus quesitos quanto a hospitalidade 

atendidos. 

Observamos também que a frequência de visitação apresentou maior 

índice em uma visitação por mês com numero respondente de quase 68%. Os 

aspectos de limpeza, segurança e facilidade de acesso também apresentaram 

números significativos respectivamente , quase 71%, 62% e 46%. 

Ainda sobre as analises quase 84% consideram o atendimento dos 

funcionários bom ou excelente. Serviço de limpeza e segurança apresentaram 

respectivamente quase 91% entre os índices excelente e bom e segurança 

quase 71% entre os índices excelente e bom. Optamos por não apresentar os 

índices regular e péssimo por que entendemos que a quantidade de 

respondente comparada aos índices bom e excelente não foi equiparada. como 

a metodologia escolhida foi de uma analise quantitativa descartamos essas 

variações que em uma pesquisa qualitativa seriam melhor desenvolvidas. Na 

quantitativa é a frequência e na qualitativa é a presença de qualquer índice. 

Embora os índices de conservação de identidade , avaliação de 

sinalização e facilidade de acesso apresentassem números significativos de 

respondentes com a variação excelente e bom questionamos ainda quais 

seriam os instrumentos de mobilidade de conservação e de sinalização que o 

shopping poderia fazer para melhorar essas avaliações. 

Por fim ao questionar sobre o conhecimento do hotel, queria mesmo 

deixar essa provocação para estudos futuros fazendo a relação 

empreendimento hoteleiro, shopping center e hospitalidade. 
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Nota-se que não existe hospitalidade quando os serviços não são 

focados no bem estar dos clientes, onde a hospitalidade deve ser para todos os 

membros envolvidos no bem receber. 

Concluímos que o Shopping Nova América é um empreendimento 

hospitaleiro mediante análises e pesquisas realizadas com seus 

frequentadores, onde obtiveram boas avaliações nos principais quesitos que 

engloba a hospitalidade segundo Grinover, acessibilidade, legibilidade e 

identidade. 

O tema abordado deve ser trabalhado em conjunto com os 

administradores do Shopping, focando em melhorias nas observações aqui 

relatadas que deixaram a desejar, pois acreditamos que os detalhes fazem 

uma grande diferença em todos os âmbitos de um serviço. 
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