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RESUMO 

Os albergues têm mostrado grande crescimento no mercado de turismo e 

meios de hospedagem nos últimos anos. No entanto, além do seu crescimento, o 

surgimento de albergues que se utilizam de design e luxo em sua estrutura física e 

de serviços vem chamando a atenção. Tendo em vista a escassez de trabalhos 

acadêmicos na área, propôs-se a adaptação de uma matriz classificatória de hotéis 

exclusivos para os albergues, com o intuito de caracterizá-los, no que diz respeito a 

sua arquitetura, ambientação, serviços, colaboradores e gestão, para então 

categorizar estes novos tipos de meios de hospedagem como albergues exclusivos. 

Para tanto, este trabalho fundamentou-se a partir do estudo da história do turismo e 

dos meios de hospedagem, passando pelas tipologias e pelo processo evolutivo dos 

albergues, terminando com a apresentação dos conceitos de design e luxo que 

norteiam a caracterização proposta. Por fim, percebeu-se que os albergues 

estudados apresentam características comuns aos hotéis exclusivos, mas que a 

matriz classificatória proposta deve ser revista para melhor se adequar aos 

chamados albergues exclusivos. 

 

Palavras-chave: Albergues Exclusivos, Meios de Hospedagem, Pós-Turismo, Rio 

de Janeiro. 

  



 

ABSTRACT 

The hostel has shown significant growth in the market for tourism and lodging 

accommodations in recent years. However, in addition to it’s growth, the emergence 

of hostels that use design and luxury in their physical structure and services has 

caught the attention. Given the paucity of academic work in the area, it was proposed 

to adapt to an matrix of classifying exclusive hotels to hostels, in order to 

characterize them, as regards its architecture, ambiance, service, staff and 

management, and then categorize these new types of accommodations like unique 

hostels. Therefore, this work was based from the study of the history of tourism and 

lodging facilities, through the evolutionary process and the types of hostels, ending 

with the presentation of design concepts and luxury that guide the characterization 

proposed. Finally, it was realized that the hostels have studied characteristics 

common to exclusive hotels, but the matrix classification proposal should be revised 

to better fit the hostels called unique.  

 

Keywords: Unique hostels, Lodging accommodations, Post-tourism, Rio de Janeiro 
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INTRODUÇÃO 

O turismo vem apresentando mudança na sua configuração estrutural que 

descaracteriza certos cenários observados outrora no que diz respeito a sua 

demanda. Essa estrutura antes composta de turistas de luxo e de massa, na qual  

se pode adicionar também os mochileiros, agora parece se mover para a 

descaracterização desses viajantes. Isso significa que as necessidades de cada um 

desses grupos não necessariamente estão atreladas somente ao poder aquisitivo, e 

sim em ter seus sonhos tangibilizados.  

Essas mudanças na demanda fazem parte de uma nova fase do fenômeno 

turístico chamado de Pós-Turismo, estudado por Molina em seu livro O Pós-Turismo 

(2003), que se caracteriza, entre outros fatores, por atender às necessidades 

subjetivas dos indivíduos e dos grupos e o surgimento de novos estilos de vida e de 

viagem.  

Sendo assim, os serviços turísticos se deparam com a diferenciação da 

demanda, ao atender turistas que exigem cada vez mais tratamento singular, ou 

seja, experiência personalizada. Desta forma, cabe ao setor adequar seu modus 

operandi para acompanhar essa tendência de mercado.  

Nesse cenário, o mercado cresce de forma vertiginosa nos últimos anos no 

mundo. Segundo o Ministério do Turismo, com dados da Hostelling International 

(HI), o crescimento anual dos albergues filiados à rede é de 25% ao ano em todo o 

globo. Para o Brasil, a HI prevê crescimento anual de 10%.  

Acrescem, ainda, que a cidade do Rio de Janeiro será palco de mega eventos 

como a Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa do Mundo em 2014 e 

Olimpíadas 2016. Nesta perspectiva, o cenário é favorável para o crescimento dos 

albergues para atender essa demanda potencial. De acordo com o representante da 

Hostel World, Stephan Leuenberger, o número de hostels no Rio de Janeiro passou 

de 30 para 66 em dois anos, com pedidos de cadastro no site de 4 a 5 albergues por 

mês. Ainda segundo Stephan, o crescimento se deu logo após o anúncio dos 

grandes eventos na cidade. (LIMA, 27/05/2012). 

No entanto, os albergues antes caracterizados como meio de hospedagem de 

estrutura e operação simples e de baixo custo, agora sofisticam suas estruturas, 

criando produtos exclusivos, baseados nos conceitos de design e luxo.  
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Sendo assim, a importância deste trabalho se baseia na necessidade de 

caracterizar tais albergues a fim de entender como estes itens foram trabalhados 

dentro das premissas propostas por Motta et al. (2007), após adaptação do conceito 

original para o meio de hospedagem em questão. 

O foco serão albergues localizados na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, 

por ser uma área que concentra um grande número de empreendimento deste 

gênero de forma diversificada quanto aos seus padrões estruturais. Segundo Lima, 

no jornal o Globo, na sessão Rio do dia 27/05/2012, dos 66 albergues localizados na 

cidade listados na Secretaria de Urbanismo, 41 se encontram em Copacabana (17), 

Ipanema (14) e Botafogo (10), principais bairros da Zona Sul. 

A etapa inicial da pesquisa ocorreu mediante busca bibliográfica em livros, 

monografias, periódicos especializados, sites de instituições da área de turismo e 

jornais e revistas especializados em Turismo ou Meios de Hospedagem. Tal 

investigação teve um caráter exploratório, tendo em vista “aumentar a familiaridade 

do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno” (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

A pesquisa foi estruturada em cinco partes, onde as quatro primeiras tratam 

do referencial teórico, abordando primeiramente a origem do turismo e dos meios de 

hospedagem até o seu momento pós-turístico, seguido das tipologias de turismo e 

meios de hospedagem. Em seguida trata-se da origem dos albergues no Mundo e 

no Brasil até o presente cenário e por fim, trata-se do conceito de Hotéis Exclusivos.  

Ao final, no último capítulo, apresenta-se o conceito de Albergues Exclusivos, 

e os albergues a serem pesquisados. Tendo em vista a escassez de produção sobre 

o assunto, a escolha dos empreendimentos a serem pesquisados se deu através de 

reportagens disponíveis em meios virtuais,  

de Campos (2013) e Almeida (2013); jornais, Mendes (2011), de Lima (2012) 

e Lima (2013); e televisão, do Mundo S.A (2012).  

Estes trabalhos destacaram alguns albergues na cidade do Rio de Janeiro, 

em sua maioria na Zona Sul da cidade, que investiram em uma estrutura 

diferenciada.  Sendo assim, para avaliar tal estrutura, propôs-se uma matriz 

classificatória para caracterização destes meios de hospedagem. 

Para tanto, optou-se por adaptar a matriz que conceitua hotéis exclusivos 

para albergues exclusivos. Tal formulário foi aplicado mediante o agendamento de 

inspeção com os gerentes operacionais dos estabelecimentos, realizada entre os 

dias 1 e 5 de Julho de 2013. Desta forma, além dos questionamentos trazidos no 
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formulário propostos, foi possível realizar observação direta sobre a estrutura e 

postura do gerente frente às colocações.  

Sendo assim, ao final do trabalho, apresenta-se os resultados obtidos através 

desta coleta de dados, mediante a relação com os fundamentos teóricos expostos, 

encerrando com as considerações finais que podem ser feitas sobre o estudo. Neste 

último tópico, serão abordados os principais resultados e contribuições da pesquisa, 

as limitações encontradas durante o desenvolvimento do estudo e sugestões para 

produções acadêmicas futuras. 
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1 NOVAS TENDÊNCIAS DO TURISMO 

A história do turismo se relaciona com a história dos meios de hospedagem, 

pois o pernoite sempre foi um aspecto relevante para a sua caracterização, ainda 

que não seja unanimidade entre os autores da área.  

Ao longo dos anos, essa história sofreu diversas alterações e caracterizações, 

chegando a uma atualidade complexa e com distintas interpretações entre os 

pesquisadores da área. 

Este cenário é resultado, dentre outros, da diferenciação nos padrões sociais 

ao longo do tempo que alterou as necessidades da demanda. Assim, a evolução 

histórica do turismo, segundo Molina (2003), se constitui em três etapas: pré-

turismo, turismo industrial e pós-turismo, que serão apresentadas a seguir. 

 

1.1 EVOLUÇÃO DO MERCADO TURÍSTICO PARA OS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

A história dos meios de hospedagem começou na Antiguidade, quando o 

transporte precário exigia o acolhimento de viajantes para viabilizar o deslocamento 

destes em grandes distâncias. Tendo em vista a importância do acolhimento para a 

realização dessas viagens em diversas localidades, existiam estabelecimentos 

rudimentares e precários para assegurar a essas pessoas a hospitalidade 

necessária (CASTELLI, 2005). 

A ascensão dos grandes impérios e a necessidade de conquistar novas terras 

levou à construção de estradas e à evolução dos transportes, causando o aumento 

do trânsito de viajantes. Desta forma, surgiram os primeiros estabelecimentos 

voltados para o acolhimento. Esses espaços visavam oferecer alimentação e 

descanso para os hóspedes e suas montarias, diferenciando-se uma das outras de 

acordo com a estrutura e serviço oferecido (CASTELLI, 2005). 

Com a invasão bárbara e a crise dos impérios, o ambiente de insegurança 

reduziu o número de viajantes, que só voltaram a circular no começo da Idade 

Média. Nesse período as transações comerciais garantiam um grande fluxo de 

pessoas pelas vias, fluxo este que as antigas hospedagens não conseguiam mais 

absorver. Neste momento, surgiram as primeiras hospedagens com fim comercial, 

onde se oferecia alimentação e um leito para descanso que deveria ser pago de 

acordo com o período de estadia. Bebendo na fonte dos seus modelos primitivos, 
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esses meios de hospedagem também diferenciavam seu produto, de acordo com a 

demanda que planejavam receber (CASTELLI, 2005). 

É interessante citar que nesses meios de hospedagem, a hospitalidade que 

compunha o modus operandi era fruto da disseminação do bem receber e dos bons 

costumes. Este último era visto como diferenciador entre classes sociais e foi 

aprendido pelos mais pobres como forma de aproximação com as classes mais altas 

(CASTELLI, 2005). 

A partir do Renascimento, as viagens em busca de conhecimento em culturas 

diversas alimentaram a população de novas formas de hospitalidade utilizadas em 

outras localidades (WANDERLEY, 2004). Tanto o maior deslocamento de pessoas, 

quanto esse intercâmbio cultural fizeram com que os meios de hospedagem 

começassem a deixar de prestar serviços básicos para incrementar sua 

hospitalidade (CASTELLI, 2005).  

Neste período, o aumento da oferta gerou preocupação nos governos 

europeus (onde se encontrava a maior parte destas hospedagens) que decidiram 

regulamentar a atividade e permitir o funcionamento somente daqueles 

estabelecimentos que prestavam bons serviços (CAMPOS, 2005). Ao longo do 

tempo, esse pioneirismo e preocupação com os meios de hospedagem fizeram da 

Europa uma referência para hospitalidade mundial.  

Naquele momento, o Turismo se encontrava em uma fase chamada por 

Molina (2003) de Pré-Turismo, onde as empresas se encontram em um patamar 

tecnológico elementar, capacitação insuficiente dos funcionários, e ausência de 

promoção dos serviços. 

No final do século XVIII, na transição com a Idade Contemporânea, a 

Revolução Industrial começava a firmar o capitalismo na sociedade, possibilitando 

tempo de lazer e acúmulo de renda para as classes abastadas (ainda sem 

contemplar a classe trabalhadora) dos países que adotavam esse modelo. Esses 

fatos formaram um cenário de pessoas com dinheiro e tempo livre para consumir 

bens e serviços, como o turismo, além das necessidades básicas. Esse cenário 

fomentou a criação de empresas que buscavam organizar essas viagens 

(CASTELLI, 2005). 

O pioneiro na organização de viagens com oferecimento de diversos serviços, 

cujo pagamento fosse efetuado de forma unificada foi Thomas Cook. As viagens 

tinham custo elevado, devido ao preço dos transportes e longa duração, 
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restringindo-as a pessoas de alto poder aquisitivo, com tempo disponível, ou seja, os 

jovens abastados saídos da faculdade (CASTELLI, 2005).  

Sobre este período, Molina descreve da seguinte forma:  
 
 
Mostra o surgimento dos primeiros hotéis urbanos, o grande 
desenvolvimento dos balneários costeiros no mar Mediterrâneo e o 
surgimento dos primeiros destinos turísticos na América Latina, a 
expansão do transporte de superfície, a criação dos escritórios 
governamentais de turismo, entre outras manifestações. Entretanto, 
nessa época começaram a ser incorporadas práticas científicas à 
gestão administrativa. (MOLINA, 2003, p.23) 

 
 
O cenário descrito acima é chamado pelo autor de Turismo Industrial 

Primitivo, muito característico até a 2ª Guerra Mundial, quando a guerra reduziu o 

turismo no velho continente, mas desenvolveu meios de transporte, principalmente 

aviões. Tais fatores levaram a grandes mudanças na fase seguinte, denominada 

pelo mesmo autor de Turismo Industrial Maduro: 

 
 

Nessa fase o turismo se converte em um fenômeno de 
deslocamento, gerando importantes consequências [...] parte delas 
benéficas e outras contribuindo para deflagrar relações conflitivas. 
Neste contexto geraram-se discussões sobre a perda da identidade 
induzida pelo turismo nos destinos e na cultura local. (MOLINA, 
2003, p.24) 
 
 

Neste momento, com o transporte de massa viabilizado pelos aviões, as 

empresas ligadas ao turismo tiveram que se desenvolver organizacionalmente para 

atender a essa demanda. Para tanto, precisaram consolidar seus relacionamentos, 

transformando e fortalecendo o turismo como indústria. Por outro lado, as empresas 

ainda atuavam de forma muito burocrática, voltadas para o capital através da 

otimização de processos e, consequentemente, produtos burocráticos e pouco 

diferenciados (MOLINA, 2003). 

Ainda de acordo com o autor, o período se caracteriza pelos incentivos do 

governo às empresas, que se disseminam, principalmente, pelos balneários, onde 

se concentra o fluxo maior de turistas, contribuindo para a colonização desses 

territórios. Neste contexto surgem as primeiras redes hoteleiras, a partir do 

crescimento da demanda em diversos pontos do globo, fomentadas não só pelo 

turismo de lazer, mas também pelo turismo de negócios (WANDERLEY, 2004). 
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A partir da década de 1980, em algumas localidades, o turismo começa a se 

desmassificar ou se segmentar fortemente, dando espaço para a diversificação dos 

produtos mediante personalização e voltado para o desenvolvimento sustentável. A 

preocupação com o capital agora passa pelo campo das ideias e, por isso a 

hospitalidade ganha mais importância nas operações do setor turístico. Além disso, 

o desenvolvimento tecnológico gera mudanças profundas, o que influenciará na 

definição do comportamento da demanda, do mercado e do poder público (MOLINA, 

2003). 

Esse desenvolvimento tecnológico no período denominado pelo autor de Pós-

Industrial dá início à outra fase do turismo que vai surgir em algumas localidades do 

mundo a partir da década de 1990, o chamado Pós-Turismo. 

Esta teoria baseada na utilização da tecnologia como fonte de distribuição de 

informação e de desenvolvimento de novas técnicas e modelos de produção, foi 

desenvolvida por Molina no livro O Pós-Turismo (2003). 

A importância do período se reflete na descaracterização das relações da 

demanda com as empresas turísticas, não sendo mais necessária sua atuação 

conjunta para a caracterização do turismo. A demanda agora vê a possibilidade de 

variar seu consumo baseado na grande quantidade de informação que tem, 

permitindo padrões de consumo diferenciados dos padrões conhecidos. No entanto, 

deve-se esclarecer que nem todos os produtos turísticos chegaram a esta fase.  

Tal diferenciação do padrão de consumo propiciou, somado a outros fatores, 

o surgimento dos albergues. Estes mantiveram seu espírito, desenvolvendo 

estruturas cada vez mais diferenciadas ao longo do tempo. Por isso o próximo tópico 

apresenta visões da academia sobre os fatores de mercado que levaram à 

segmentação da oferta de meios de hospedagem como os hostels. 

 

1.2 SEGMENTAÇÃO DO MERCADO TURÍSTICO 

 

A segmentação do mercado turístico é de extrema importância para o 

surgimento e a manutenção de produtos turísticos ao longo dos anos, pois identifica 

pessoas com afinidades e desejos semelhantes que estejam dispostas a consumir o 

mesmo produto (ANSARAH; NETTO, 2010).  

Identificar semelhanças permite ao mercado ofertar produtos específicos para 

determinado grupo, que de acordo com a Organização Mundial de Turismo 



16 

 

  
[...] é a tentativa de localizar com precisão grupos de consumidores 
parecidos entre si, na busca para desenvolver e implementar 
programas de marketing especificamente destinado a suas 
necessidades (OMT, 2007, p.3). 
 
 

Desta forma, trabalhar a segmentação de um produto permite à organização 

gerir de forma mais eficaz sua verba, compreender as necessidades do grupo 

escolhido, se posicionar de forma mais clara no mercado e obter maior precisão nas 

ações (MORRISON, 2012). 

No entanto, as características da demanda podem ser abordadas de formas 

diversas, variando de acordo com o critério utilizado. Isso torna o processo de 

segmentação plural e difícil, fazendo-se necessário estudar o tema para trabalhá-lo 

de forma correta. A fim de, embasar tais estudos e aplicação, se deve atentar para a 

escolha de métodos e critérios. Segundo Morrison (2012, p.149), a viabilidade de um 

segmento deve compreender as seguintes características: “mensurável, substancial, 

acessível, defensável, durável, competitivo, homogêneo e compatível”. 

Para análise de mercado, os pontos acima citados significam que, ao ser 

escolhido, o mercado-alvo deve apresentar mensuração quantitativa satisfatória a 

fim de possibilitar o desenvolvimento de ações de marketing, tamanho suficiente 

para garantir o investimento e retorno, além de ser alcançável bastante para que as 

ações cheguem ao público escolhido. Deve-se somar, ainda, que as estratégias 

traçadas devem prever a defesa da concorrência e grande durabilidade dessa fatia 

no mercado, sendo ela competitiva frente ao produto que está sendo oferecido, 

através da apresentação de diferencial e igual em sua constituição interna, de forma 

que, por fim, ela seja compatível com o posicionamento de mercado da organização. 

(MORRISON, 2012, p.149) 

A área de segmentação de mercado é estudada há bastante tempo. Após a 

segunda guerra mundial, estudiosos advindos de diversas áreas de formação 

começaram a desenvolver classificações para o turismo e para os turistas, de 

acordo com a realidade conjuntural da época. 

Um dos pioneiros foi o sociólogo israelense Cohen citado por Barreto e 

Rejowski (2009), que desenvolveu segmentos básicos de turistas a partir da 

observação do comportamento dos viajantes, focado na sua exposição ao 

desconhecido e os definiu como:  
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a) os de massa individuais – viajam para lugares conhecidos, através de 

agência de viagem mas com uma certa independência;      

b) os de massa organizados – utilizam agências buscando organização 

de grupos de passeio e hospedagem; 

c) os exploradores – viajam de forma independente, buscando interagir 

com a população local e conhecer lugares diferentes do que lhe é conhecido, 

com a exigência de conforto durante sua estada; 

d) os perambulantes – não apresentam organização de viagem, procuram 

lugares diferentes dos turísticos e interação com a população local, deixando-

se levar pelas oportunidades que aparecem durante a viagem.  

Esse trabalho embasou a pesquisa de outros estudiosos para produção de 

suas próprias tipologias, diferenciadas pelos critérios a atribuídos por cada autor. 

Já Whahab, teórico que já foi membro da Organização Internacional de 

Turismo, elaborou tipologia levando em consideração os seguintes critérios: número 

de viajantes, objetivo da viagem, meios de transporte utilizados, localização 

geográfica do destino, idade e gênero do turista além dos preços em relação à 

classe social (WHAHAB apud BARRETO; REJOWSKI, 2009). A partir do modo 

como esses critérios são reagrupados obtém-se diversas classificações que podem 

ser adotadas em diferentes tipos de estudos. 

No entanto, a evolução tecnológica propiciou ao turista acesso contínuo e 

crescente a um conjunto de informações que torna o seu perfil cada vez mais 

complexo. Este cenário leva a mudanças frequentes no perfil de consumo do turista 

pós-moderno, não permitindo definições rígidas de perfil por parte das organizações 

do ramo. Segundo Ury citado por Barreto e Rejowski (2009), o mundo pós-moderno 

tem como característica a multiplicidade a redução de barreiras entre segmentos, 

com busca comum por produtos de qualidade e personalizados, sem significar a 

elitização do mesmo.  

Por isso, empresas estão cada vez mais focadas em trabalhar estas questões 

de modo a aproveitar oportunidades e sobreviver no mercado. Em relação ao 

assunto, o Ministro do Turismo afirma: 

 
 

O que se percebe, atualmente, é que com os avanços tecnológicos, 
principalmente no campo da informação, o turista está mais exigente, 
bem-informado e autônomo, em busca de experiências marcantes e 
da realização de desejos e sonhos, valorizando ainda mais o 
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conhecimento e a cultura. A segmentação, como forma de organizar 
o turismo para fins de planejamento, gestão, promoção e 
comercialização, pode ser uma estratégia de inovação de produtos e 
serviços, propiciando experiências únicas aos consumidores. Para 
tanto, torna-se essencial a constante busca pela qualidade e o 
aperfeiçoamento dos serviços e produtos a serem ofertados ao 
mercado consumidor (BARRETO FILHO, 2008.p.8). 

  
 
 O efeito desse processo é o aumento dos tipos de turismo que surgiram nos 

últimos anos, causado pela diferenciação da demanda citada acima, pela busca da 

mesma por novos produtos ou por iniciativa do mercado (BARRETO; REJOWSKI, 

2009).  

Tanto a academia quanto o mercado tiveram que se adaptar à nova 

conjuntura. Segundo Chias citado por Barreto e Rejowski (2009), segmentação se 

define neste novo cenário como: “um agrupamento de pessoas com demandas 

similares, às quais se pode oferecer uma resposta especializada, mas igual para 

todos”.  

Sobre o mesmo tema Morrison (2012) diz que essa mudança constante nos 

desejos da demanda culminaram na criação de novos mercados, segmentos e 

oportunidades, onde o turismo em especial reagiu com uma gama de produtos 

customizados buscando atender às necessidades específicas do seu mercado alvo. 

O exemplo deste fenômeno são os hotéis de luxo, design, boutiques, entre 

outros, de nomenclaturas diversas, os quais se utilizam deste artifício para atingir um 

determinado segmento escolhido que se identifique à estrutura do empreendimento. 

Estes empreendimentos possibilitam que pensemos em albergues exclusivos, alvos 

do presente estudo, que serão melhores analisados no capítulo seguinte, onde 

conheceremos mais profundamente suas estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

2 TIPOLOGIA NO TURISMO 
 

A evolução do mercado turístico e o cenário em constante mutação, vigente 

nos dias de hoje, faz necessário atentar para as tipologias. Elas organizam o 

mercado de forma que sua compreensão seja facilitada a fim de possibilitar melhor 

estudo destas variáveis. 

Por este motivo, serão apresentados alguns conceitos de tipologias de 

turismo e meios de hospedagem, observadas por diversos autores, com o objetivo 

de compreender melhor estes mercados. 

 O turismo é tido como um fenômeno social complexo, por tratar de 

individualidades que motivam sujeitos a se deslocar ao redor do mundo. Como 

observado no capítulo anterior, a oferta de produtos turísticos está preocupada cada 

vez mais em atender de forma específica os almejos da demanda, criando diversos 

segmentos de mercado. Neste momento, entender a tipologia do turismo torna-se 

necessário para melhor estudar a atividade que ocorre em torno dos meios de 

hospedagem, que serão vistos a seguir. 

 Diversos autores como Barretto (1995), Andrade (2000) e Dias (2005) 

expuseram, em variados aspectos, suas concepções sobre a forma como o turismo 

se constrói, desenvolvendo tipologias para este fenômeno. A seguir serão expostas 

essas propostas de tipologia para formar o parâmetro onde o trabalho se baseará. 

 De acordo com Dias (2005) a OMT define três tipos básicos de turismo: o 

turismo interno ou doméstico, realizado dentro do seu território nacional; o turismo 

receptivo, onde o visitante não reside na localidade; e o emissor onde o residente sai 

do país. Ainda segundo o autor citado, a partir destas três tipologias descritas acima, 

derivam-se as seguintes categorias de turismo: o turismo interior, movimento do 

visitante estrangeiro (receptivo) junto ao turismo doméstico; o nacional; junção do 

movimento dos residentes dentro (doméstico) e fora (emissor) do país; e por fim, o 

turismo internacional, soma do turismo estrangeiro dentro (receptivo) e fora 

(emissor) do país. 

 Já Andrade (2000) desenvolve sua tipologia baseado na motivação do 

deslocamento do viajante. Sendo assim o autor divide o turismo em: turismo de 

férias, cultural, negócios, desportivo, saúde e religioso.  

 O turismo de férias é caracterizado pelo desfrute de um período variável, 

ininterrupto, onde o viajante não faz atividade relacionada à sua ocupação. Esta 
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tipologia é subdividida em turismo de balneário, montanhês e de repouso 

(ANDRADE, 2000)  

 O turismo de balneário é definido como o deslocamento em férias para 

destinos onde existem praias, rios, lagos, nascentes ou piscinas artificiais. Já o 

montanhês é caracterizado pela busca de lugares montanhosos visando encontrar 

um clima ameno e o contato com a natureza. Por fim, o turismo de repouso é 

caracterizado pela busca de destinos que permitam o completo ócio do viajante 

neste período de pausa no trabalho diário (ANDRADE, 2000). 

 Já o turismo cultural é caracterizado pelos “[...] deslocamentos para satisfação 

de objetivos de encontro com emoções artísticas, científicas, de formação e de 

informação nos diversos ramos existentes [...]” (ANDRADE, 2000, p.71). Andrade 

(2000) subdivide sua tipologia em turismo científico, onde o viajante busca encontrar 

fontes e objetos da ciência, e turismo de congresso, definido como viagem motivada 

por eventos científicos como congressos e convenções (ANDRADE, 2000). 

 Continuando seu estudo, Andrade (2000) delimita mais um tipo de turismo, o 

de negócios. Este tipo de turismo caracteriza-se pela motivação comercial e 

profissional dos viajantes, com o intuito de conhecer mercados, estabelecer 

contatos, firmar convênios, treinar novas tecnologias e vender ou comprar bens ou 

serviços. 

Quanto ao turismo desportivo, destacam-se as atividades de 

acompanhamento, desempenho e participação de desportistas (torcedores e atletas) 

em eventos desportivos nacionais e internacionais. Alguns dos motivos das viagens 

de desportistas podem ser jogos amistosos, torneios, campeonatos, e diversas 

modalidades esportivas como travessias oceânicas, surfe, entre outros (ANDRADE, 

2000). 

No turismo de saúde as pessoas estão em busca de meios de manutenção ou 

de aquisição para o bom funcionamento e para a sanidade de seu físico e mente, e 

utilizam e exercem determinadas atividades turísticas a procura de recursos de 

tratamento (ANDRADE, 2000). 

E por fim, há o turismo religioso que compreende, segundo Andrade (2000, 

p.77) “O conjunto de atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a 

realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou suscitam 

a fé, a esperança e a caridade aos crentes ou pessoas vinculadas às religiões [...]”. 



21 

 

Conclui-se que, quanto ao objetivo, ou à motivação, o turismo pode ter muitas 

tipologias, que por sua vez, estão relacionadas. Desta forma, os diversos tipos de 

turismo podem ser organizados por diversos critérios (BARRETO, 1995). 

  

2.1 TIPOLOGIA DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

 Os meios de hospedagens, pela sua importância para o turismo, são um dos 

equipamentos mais estudados. No entanto, segundo Aldrigui (2007), os hotéis, pela 

sua complexidade, são os equipamentos mais comuns a serem pesquisados, 

deixando uma carência em relação aos demais. 

 Sendo assim, alguns autores sugerem tipologias de meios de hospedagem, a 

fim de facilitar o estudo deste mercado e de seus componentes. Como este trabalho 

estuda um desses componentes, os albergues, torna-se necessário o 

esclarecimento sobre o assunto. 

 A OMT (2001) considera que os estudos sobre a tipologia dos meios de 

hospedagem podem ser focados nas seguintes vertentes: Tipo de estabelecimentos, 

tipos de exploração, tipo de produto ou tipo de comercialização. Ao tipificar os 

estabelecimentos, considera-se a diferenciação entre os meios de hospedagem de 

acordo com sua estrutura, podendo ser subdividida em hoteleira e extra-hoteleira. 

 Ratifica esta linha de estudo o texto de Aldrigui (2007), onde a autora compila 

estudos sobre o tema de dois notáveis autores do ramo: Beni (2000) e Giaretta 

(2005). Este estudo também divide os meios de hospedagem em meios de 

hospedagem hoteleiros e extra-hoteleiros ou alternativos. Os hoteleiros são 

tipificados da seguinte forma: 
 
Hotel Padrão  Oferece aposentos mobiliados com banheiro 

privativo, para ocupação eminentemente 
temporária, incluindo serviço completo de 
alimentação, entre outros. 

   
Hotel de Lazer  Possui os serviços e os equipamentos de lazer e 

de repouso em localização geográfica com 
destacados métodos cênicos-paisagísticos. 
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Hotel Residência ou 
Suite Service 

 Dispõe de unidades habitacionais constituídas de 
acordo com a classificação oficial e serviços de 
alimentação parcial, sendo o aluguel básico 
cobrado por uma semana completa. 

   
Hotel-Clube  Oferece equipamento de recreação e lazer, 

próprio ou credenciado por entidades 
associativas ou clubes de serviço, que atende a 
uma clientela dirigida, com grande redução de 
preço na diária. 

   
Hotel de Saúde/ Spa  Combina as características de hotel-padrão, com 

instalações, serviços equipamentos hospitalares, 
com atendimento médico e de enfermagem em 
período integral. Destina-se a pacientes em 
convalescença e recuperação, sob observação 
e/ou em intenso processo terapêutico, dispondo, 
também, de equipamentos destinados a 
tratamentos específicos de obesidade e 
desintoxicação, entre outros. 

   
Hotel Fazenda  Situado em propriedades rurais e antigas 

fazendas, com equipamentos novos ou 
adaptados de tradicionais edificações originais, 
voltado à prática de atividades recreacionais 
campestres e ao contato com a natureza. 

   
Eco-hotel  Situado em florestas tropicais ou em áreas 

naturais protegidas, com arquitetura e estrutura 
construtivas, adaptadas às condições do meio 
ambiente no sentido de preservar a integridade 
da paisagem e integrar o hóspede ao primitivismo 
de entorno original. 

   
Hotel em terminal de 
transporte 

 Situado próximo a terminais de transportes, 
destinado a alojar passageiros em trânsito, 
aguardando conexões. 

   
Lodge  Alojamento individual isolado - equipamento 

comercial hoteleiros, sob a forma de chalés, 
cabanas e similares, destinado ao turismo termal, 
de caça, de pesca e de aventura. 
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Motel  Oferece apartamentos mobiliados, possuindo 
também serviços completos de alimentação, 
situado à margem de rodovias, fora das zonas 
urbanas e suburbanas [...], e que dispõe de 
vagas em estacionamento coletivo, coberto ou 
descoberto, em número igual ao de unidades 
habitacionais. 

   
Timeshare  Qualquer estabelecimento comercial hoteleiro, 

isolado ou integrante de rede hoteleira, que utiliza 
processo de tempo compartilhado, com venda de 
títulos de propriedade individuais. Garante ao 
sócio patrimonial o uso de alojamento, segundo 
uma programação previamente estabelecida. 

	   	   	  
Figura 1 - Meios de hospedagem hoteleiros 
Fonte: Beni (2000) apud Aldrigui (2007) 
  

 Desde 2011, a classificação oficial brasileira é implementada por meio do 

Sistema Brasileira de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), onde 

considerasse como tal:  
  
Hotel  Estabelecimento com serviço de recepção, 

alojamento temporário, com ou sem alimentação, 
ofertados em unidades individuais e de uso 
exclusivo do hóspede, mediante cobrança de 
diária. 

   
Resort  Hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento 

que disponha de serviços de estética, atividades 
físicas, recreação e convívio com a natureza no 
próprio empreendimento. 

   
Hotel Fazenda  Localizado em ambiente rural, dotado de 

exploração agropecuária, que ofereça 
entretenimento e vivência do campo. 

   
Cama e Café  Hospedagem em residência com no máximo três 

unidades habitacionais para uso turístico, com 
serviços de café da manhã e limpeza, na qual o 
possuidor do estabelecimento resida. 
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Hotel Histórico  Instalado em edificação preservada em sua forma 
original ou restaurada, ou ainda que tenha sido 
palco de fatos histórico-culturais de importância 
reconhecida. Entende-se como fatos histórico-
culturais aqueles tidos como relevantes pela 
memória popular, independentemente de quando 
ocorreram, podendo o reconhecimento ser formal 
por parte do Estado brasileiro, ou informal, com 
base no conhecimento popular ou em estudos 
acadêmicos. 

   
Pousada  Empreendimento de característica horizontal, 

composto de no máximo 30 unidades 
habitacionais e 90 leitos, com serviços de 
recepção, alimentação e alojamento temporário, 
podendo ser em um prédio único com até três 
pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. 

   
Flat/ Apart  Constituído por unidades habitacionais que 

disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha 
equipada, em edifício com administração e 
comercialização integradas, que possua serviço 
de recepção, limpeza e arrumação. 

Figura 2 – Classificação SBClass 
Fonte: SBClass (2011) 
 

 Como podemos perceber a tipologia de Beni (2000) apud Aldrigui (2007) 

divergem em suas definições e principalmente, não consideram meios de 

hospedagens como os albergues, que possuem estruturas diferentes das listadas. 

Visando expandir o estudo para outros meios de hospedagem, Aldrigui (2007) cria a 

definição de meios extra-hoteleiros e Giaretta (2003) de meios de hospedagem 

alterantivos.  

Os meios de hospedagem extra-hoteleiros são aqueles onde existe oferta de 

hospedagem, mas possuem organização estrutural diferenciada (ALDRIGUI, 2007). 

Segundo Giaretta (2003, p.64), essas organizações, que ela nomeia como “meios de 

hospedagem alternativos”, tem como característica: 

 
 
 

Meio de hospedagem não convencional que complementa a oferta 
de leitos nos destinos turísticos. E tem como característica ser mais 
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econômica que a hospedagem convencional, apresentando grande 
variação quanto sua prestação de serviços. É de propriedade de 
pequenos empreendedores e conta com um leque composto de: 
albergue da juventude, camping, acampamentos, residências 
estudantis, alojamentos esportivos, quartos em residência da 
população local, pousadas, ônibus-leito, estabelecimentos religioso, 
alojamento de clubes de campo etc. 

 
 
 Conforme supracitado, a OMT (2001) considera também a tipologia por tipo 

de exploração, onde os equipamentos são estudados de acordo com o tipo de 

exploração econômica e financeira aplicado. Eles podem ser: sociedade mercantil, 

separação propriedade-exploração, franquias e regime de multipropriedade. 

 A sociedade mercantil se trata do desenvolvimento de uma gestão 

empresarial no mesmo espaço da exploração hoteleira. No caso onde há separação 

entre as duas, ou seja, onde o proprietário do estabelecimento não é o mesmo que 

desenvolve o serviço, o autor define como variáveis desta tipologia. Consideram-se 

ainda os estabelecimentos franqueados, onde o administrador desenvolve serviço 

hoteleiro em espaço próprio seguindo preceitos de uma marca consolidada. Por fim, 

o último tipo de equipamento hoteleiro considerado é o time-sharing, onde a 

propriedade é compartilhada por investidores que adquirem o poder de usufruir e 

explorar unidades habitacionais por tempo determinado. 

 Outra tipologia sugerida pela OMT (2001) é de acordo com o tipo do produto, 

no qual se considera a variação de segmento entre os meios de hospedagem. Por 

fim, a organização considera a tipologia de acordo com a forma de comercialização, 

ou seja, como o hotel se posiciona no mercado, subdividindo-se em redes hoteleiras 

ou hotéis independentes. 

Esta última tipologia apontada pela OMT (2001) também é utilizada por Chon 

e Sparrowe (2003) para tipificar os meios de hospedagem. Esses autores também 

consideram a divisão entre equipamentos hoteleiros de rede e independentes, 

diferenciando-se apenas ao incluir as franquias neste grupo. 

 Sendo assim, percebe-se que as teorias giram em torno da organização dos 

meios de hospedagens mais tradicionais, conforme citado por Aldrigui (2007). No 

entanto, nos últimos anos, o mercado de meios de hospedagens extra-hoteleiros, 

como os albergues, cresceu muito. Desta forma, cada vez mais eles se assemelham 

na sua estrutura de mercado com os meios de hospedagens clássicos, se 
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segmentando cada vez mais, possibilitando a obtenção de mais ferramentas para 

seu estudo. 

 Visto a proposta do trabalho de caracterizar os albergues exclusivos, faz-se 

necessário conhecer mais a história deste meio de hospedagem a fim de mostrar 

seu crescimento dentro do mercado do turismo até chegar ao presente momento. 

Sendo assim, segue no próximo capítulo o histórico deste mercado para facilitar a 

compreensão do presente cenário.  
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3 ALBERGUES 

No presente capítulo será abordado o tema principal deste trabalho: os 

albergues; apresentando sua definição, histórico no mundo e no Brasil e suas 

diferentes e recentes tipologias. Este meio de hospedagem, que se apresenta como 

opção para absorver a demanda que os grandes eventos trarão para o Brasil, tem se 

modificado para se adequar a tendência pós-turística do mercado. Ainda sim, esses 

equipamentos mantêm um padrão advindo do desenvolvimento de uma filosofia 

histórica, que será explicitada a seguir. 

 

3.1 ORIGEM DOS ALBERGUES 

 

Na idade média, como vimos no capítulo anterior, havia um fluxo de viajantes 

que se deslocavam pelo território europeu. Este grupo continha estudantes 

buscando adquirir mais conhecimento em outros centros de ensino, utilizando os 

mosteiros para pernoitar (GIARETTA, 2003).  

Já no século XIX, grupos como YMCA (Associação Cristã de Moços), Clube 

Alpino, entre outras associações de classe se formaram para montar uma estrutura 

com a finalidade de promover trocas conhecimento através da interação entre seus 

associados (GIARETTA, 2003). 

No século XX, quando a população europeia passava por profunda mudança 

social no que diz respeito à maior difusão da informação, o hábito pela reflexão e 

busca de conhecimento se fortaleceu pela sociedade. Neste período, o 

deslocamento era visto como uma das formas mais enriquecedoras, no que diz 

respeito ao conhecimento (CASTELLI, 2005).  

Tal inquietação intelectual tornou comum à busca dos professores por locais 

onde pudessem lecionar aulas ao ar livre, visando enriquecer o aprendizado e 

contestar a sociedade burguesa vigente. Diversos grupos de jovens alunos e 

professores se organizaram ao redor do mundo influenciados por esse movimento, 

dando origem à grupos como a Associação dos Escoteiros, em 1907, e a 

Associação das Bandeirantes, em 1910 (GIARETTA, 2003). 

Os deslocamentos eram curtos pelo alto custo dessas excursões para alunos 

e escolas. No entanto, a revolução tecnológica pós-revolução industrial começou a 
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prover estrutura necessária para deslocamentos maiores e mais baratos. Apesar da 

redução dos custos e duração das viagens, tais deslocamentos continuavam fora da 

capacidade financeira de estudantes e instituições de ensino (GIARETTA,2003). 

Em 1884, Guido Rotter, de acordo com o autor supracitado, já havia atentado 

para tal necessidade e criou alguns albergues escolares. No entanto, esses espaços 

atendiam a poucos e eram voltados somente ao público escolar. 

A ideia só se disseminou em 1909 quando, após ser surpreendido por uma 

tempestade durante uma excursão, que o obrigou se refugiar dentro de uma escola 

com seus alunos, o professor Richard Schirmann atentou para a necessidade de 

criar uma hospedagem, nos moldes das históricas hospedarias de viajantes. No 

entanto, elas seriam voltadas para o público jovem e sua necessidade de interagir e 

adquirir conhecimento (Associação Brasileira de Albergues, 2011). 

Ao desenvolver e difundir essa ideia através de periódicos, o professor 

estimulou a criação do que hoje já representa um mercado.   Desta forma surgiu o 

primeiro albergue, em 1912 em Altena, na Alemanha, seguindo os conceitos de 

interação cultural desenvolvidos por Schirmann (GIARETTA, 2003). 

Com apoio dos governos e de associações como os Escoteiros, os albergues 

se espalharam pela Europa por toda a década de 1920, organizando-se em um 

comitê que desenvolvia padrões e discutia filosofias, tratadas pelo poder público 

como condição para receber incentivos. Dentro destas condições priorizava-se a 

criação de ambientes funcionais, voltado principalmente para a interação do público 

jovem. Mais tarde, em 1932, este conselho daria origem à, IYHF, Federação 

Internacional dos Albergues da Juventude (GIARETTA, 2003). 

 Até a década de 1950, o período de instabilidade política não permitiu grande 

avanço dessas hospedarias pelo mundo. No entanto, nas décadas seguintes, a 

massificação do turismo colocou os albergues no mercado de hospedagem 

econômica, com uma concorrência muito forte e uma grande demanda para suprir. 

 Por este motivo, a partir da década de 1970, a IYHF começou a repensar a 

sua estrutura: “Neste período foi iniciado um estudo de suas características 

primordiais, com a contratação de mão-de-obra especializada, deixando o trabalho 

voluntário para as diretorias de associações” (GIARETTA, 2003, p.85). 

 Na década de 1980, as transformações são mais drásticas, na busca da 

adequação dos albergues às novas tecnologias, que influenciavam diretamente o 

padrão de comportamento da demanda: 
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[...] a questão da tecnologia começou a ser avaliada, com o estudo 
de um sistema mundial de reservas. Foi um período de muitas 
reuniões e cursos de capacitação para as pessoas que trabalhavam 
nos albergues [...]. Nesse mesmo período foi elaborado um plano de 
marketing mundial, a fim de repensar a marca, a questão da rigidez, 
o limite de idade e de implantação do sistema de controle de 
qualidade, agências de turismo nas principais associações do mundo 
e proposta de troca de idealismo por profissionalismo (GIARETTA, 
2003, p.85-86). 

 
 

Da década de 1990 em diante, a busca por adequação à nova juventude 

continuou, com trabalhos constantes de estudo da demanda e discussão de novos 

padrões. Dentre as modificações mais importantes, pode-se destacar a 

obrigatoriedade de tornar o albergue um espaço acessível virtualmente, do momento 

da reserva até a experiência dentro do estabelecimento, e a preocupação com a 

sustentabilidade. Além disso, foi reforçada a importância dos albergues manterem 

um bom nível de organização, hospitalidade e limpeza para participarem do grupo HI 

(Hostelling Internationa). Tais adequações ajudaram a marca HI a tornar seus 

padrões referencia de qualidade no mercado de albergues pelo mundo. 

 

3.2 ALBERGUES NO BRASIL 

 

No Brasil, os albergues surgiram na década de 1970, no Rio de Janeiro,, 

trazidos pelo casal Trotta, que havia conhecido esse tipo de empreendimento em 

viagem que haviam feito à França em 1956. Nos anos seguintes o casal procurou se 

hospedar nesse tipo de meio de hospedagem para conhecer melhor e trazer a ideia 

para o Brasil (GIARETTA, 2003). 

Em 1965, após divulgar essa novidade por colégios do Brasil e adquirir mais 

conhecimento junto às federações europeias de albergues, Yone e Joaquim Trotta, 

abriram seu primeiro albergue, no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos (GIARETTA, 

2003). 

Deste ponto em diante, a filosofia dos albergues começou a se difundir pelos 

jovens do Brasil e América do Sul, graças à rápida criação de uma Associação 

Brasileira de Albergues da Juventude que conveniou diversas instituições de ensino 

à organização (GIARETTA, 2003). 

A parceria com instituições de ensino deu caráter educacional ao alberguismo 

brasileiro, buscando nas bases do turismo social, permitir o turismo de estudantes 
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pelos territórios mundiais. Por isso, ao longo dos anos, o convênio da ABAJ 

(Associação Brasileira de Albergues da Juventude) foi se expandindo para outros 

setores, a fim de reduzir permitir esse deslocamento por parte dos associados. 

Segundo Giaretta (2003), a década de 1980 representou muito para o 

desenvolvimento do alberguismo no Brasil, pois foi quando esse tipo de 

hospedagem foi agraciado com um plano nacional para seu desenvolvimento. Neste 

período, diversos técnicos de organizações ligadas ao turismo e aos albergues da 

juventude receberam treinamento para compreender melhor o movimento dos 

albergues, adequando e multiplicando a ideia segundo os preceitos da IYHF. 

Esse programa trouxe investimento e notoriedade para as associações de 

albergues nacionais. O número crescente de emissões de carteirinhas permitia o 

investimento na propaganda e marketing da Associação Brasileira de Albergues da 

Juventude (ABAJ), buscando gerar demanda e encorajar novos empreendedores 

(GIARETTA, 2003). 

Durante esse período de grande desenvolvimento dos albergues, a 

adequação aos padrões internacionais foi de extrema importância para a 

manutenção da qualidade do serviço oferecido pelos albergues. Por isso reuniões, 

seminários e treinamentos eram constantemente realizados, tendo em vista a 

preocupação dos presidentes de associações com o crescimento ordenado do 

movimento aberguista no Brasil (GIARETTA, 2003). 

Nas décadas seguintes, o processo foi de consolidação dos albergues e 

adequação às novas tendências do mercado através das seguintes ações: 

 
 
Modernização da rede nacional; elaboração de procedimentos e 
matriz de controle de qualidade dos albergues da juventude; 
elaboração do ‘Manual de abertura e operação de albergues da 
juventude’, determinando os padrões mínimos de qualidade; cursos 
de capacitação para inspetores de qualidade, gestão de albergues da 
juventude; participação do Brasil nos encontros internacionais; 
implantação do sistema internacional de reservas; consolidação dos 
sistemas estaduais de reservas, entrada do alberguismo na era da 
internet, com reservas, páginas de divulgação; maior enfoque aos 
cuidados com a natureza, tanto para os alberguistas quanto para as 
administrações de albergues da juventude, trabalhando, trabalhando 
educação ambiental com usuários e determinando procedimento 
ambientais adequados nos aspectos de construção e operação, 
como reciclagem de lixo, uso de produtos biodegradáveis, economia 
de energia elétrica, entre outras medidas ambientais (GIARETTA, 
2003, p.97-98). 
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Nesta mesma década começaram a surgir pelo Brasil os primeiros albergues 

em prédios mais modernos, preocupação com arquitetura e serviços diferenciados, 

mostrando uma tendência para as décadas seguintes.  

No Rio de Janeiro não foi diferente. A cidade foi berço do alberguismo no 

Brasil e acompanhou o crescimento do movimento ao longo dos anos. No entanto, 

nos últimos dois anos, o mercado se desenvolveu muito, dobrando o número de 

albergues na cidade, totalizando 66, segundo a reportagem de Lima (2012).  

Com o anúncio de grandes eventos a serem realizados na cidade e a 

carência de meios de hospedagem vigente, os albergues tendem a crescer ainda 

mais nos próximos anos. Entretanto o momento pós-modernista do turismo na 

cidade, faz com que alguns albergues vejam na diferenciação a oportunidade de 

empreender de forma sustentável neste mercado. 

O foco do trabalho será nos albergues que apostam na diferenciação ligada a 

exclusividade que ele oferece aos seus hóspedes. Por isso, no próximo capítulo 

falaremos sobre esse conceito a fim de apresentar e caracterizar o foco do estudo, 

tomando como área de estudo os albergues da Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro, onde o crescimento desse tipo de empreendimento se mostra crescente. 
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4 HOTÉIS EXCLUSIVOS 
 

Como vimos nos capítulos anteriores, exigências e características da 

demanda pós-moderna se mostram cada vez mais plurais, tornando o trabalho do 

mercado da hospitalidade cada vez mais difícil, pois fatores como a sazonalidade se 

soma a ele tornando-o muito competitivo. 

Por outro lado, o maior poder aquisitivo e maior tempo livre aumentam a 

demanda para consumo de produtos ligados ao lazer e ao entretenimento, como o 

turismo. Nesse cenário de demanda diversa, o aumento numérico significa mais 

opções para gestores inovarem (MINGUET, 2005 apud AGELI, TORRES, 

MARANHÃO, 2012). 

Para Alves (2011), a inovação estratégica também é a resposta do mercado 

para esta nova conjuntura, seja ela na segmentação escolhida para trabalhar, no 

posicionamento de mercado, na diferenciação de seus serviços ou no preço. Ainda 

segundo o autor, dentre as opções listadas, mercados maduros (como os meios de 

hospedagem na cidade do Rio de Janeiro) optam por diferenciar mediante a 

inovação nos serviços, como estratégia para sobreviver à grande concorrência 

característica deste tipo de ambiente competitivo. 

Em meio a essa reação de mercado, Motta, Ferreira, Munhoz e Almeida 

(2007) desenvolveram critérios para definir uma classificação com a finalidade de 

abranger todos esses empreendimentos que conseguiram se diferenciar com 

sucesso da sua concorrência, chamando-os de “Hotéis Exclusivos”. Os mesmos 

critérios serão utilizados no presente trabalho para chegar ao seu objetivo principal: 

caracterizar Albergues Exclusivos na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro. Para 

tal, faz-se necessário compreender um pouco melhor o conceito utilizado pelos 

autores. 

 

4.1 O MARKETING TURÍSTICO EM PROL DA EXCLUSIVIDADE 

 

De acordo com o trabalho de Motta et al. (2007), Conceituação de Hotéis 

Exclusivos, empreendimentos que compõe essa nova classe são marcados pelo seu 

design, luxo e originalidade. No entanto, segundo ele, para que essas características 

sejam viáveis mercadologicamente, quatro itens de marketing de serviços devem ser 

desenvolvidos conjuntamente: segmentação, posicionamento, diferenciação e preço. 
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Esses são pontos comuns para o desenvolvimento de bens de serviço, mas que têm 

importância no trabalho em questão por representar os itens utilizados para embasar 

os pontos que caracterizam a proposta dessa nova classificação proposta pelo 

autor. 

Segundo Kotler (2006), a segmentação é fator importante para empresas, 

pois visa aumentar a precisão do seu produto frente à demanda planejada. 

Agregada a ela, deve-se desenvolver o posicionamento estratégico e o mercado- 

alvo, a fim de fazer com que o produto oferecido alcance o público desejado 

estimulando o seu consumo (KOTLER, 2006). Visto a exigência característica da 

demanda pós-turística por produtos personalizados, segmentação e posicionamento 

são de extrema importância para permitir a empresa planejar seus processos da 

empresa para seu mercado-alvo. Segundo Kotler (2006, p.304): 

 
 

Toda estratégia de marketing é construída de acordo com o trinômio 
SMP – segmentação, mercado-alvo e posicionamento. A empresa 
descobre necessidades e grupos diferentes no mercado, estabelece 
como alvo as necessidades e os grupos que é capaz de atender de 
forma superior e, então, posiciona seu produto e sua imagem de 
modo que o mercado-alvo os diferencie. 

 
 

Como vimos no livro de Molina (2003), o pós-turista é globalizado e, portanto, 

tem dentro de si diversos desejos que podem ser atendidos por empreendimentos 

diferentes. Sendo assim, conforme supracitado por Kotler (2006), segmentar e 

posicionar ainda não garante que se atinja a demanda planejada. Para que o cliente 

em potencial se sinta acolhido, o produto necessita se diferenciar frente à 

concorrência. 

Para Kotler (2006) a diferenciação é necessária para se desenvolver a 

identidade de um produto e pode ser desenvolvido a partir de diversas estratégias. 

No entanto, em mercados competitivos, como de turismo no Rio de Janeiro, é 

necessário sempre inovar no desenvolvimento deste diferencial.  Segundo Motta 

(2003, p.3): 

 
 

Diferenciação em hotelaria, portanto, é a prática de procurar fazer 
com que o produto possa agradar o cliente não só pelas instalações 
e serviços, mas também pela certeza de que ali é o melhor local para 
ele se hospedar e onde poderá encontrar tudo aquilo que realmente 
importa. 
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Por fim, o último fator a ser trabalhado pelo empreendedor é o preço. 

Segundo Kotler (2006), em mercados desenvolvidos, o preço não é o fator 

preponderante no processo de escolha do produto. Hoje ele é parte da estratégia de 

marketing, pois ele deve refletir o valor que o mercado-alvo está disposto a pagar 

para obter determinada experiência. 

A fim de definir esses fatores de marketing, o gestor deve conhecer a 

experiência que proporciona a seus clientes. Isso só se dá através do 

desenvolvimento e monitoração seu produto e processos que o compõe. 

Desta forma, apesar da hotelaria vender serviço e, portanto, produto de 

características intangíveis, a gestão do ambiente organizacional se torna deveras 

importante, pois a experiência construída se dá a partir de elementos tangíveis, que 

irão compor a lembrança do cliente. Esses elementos compõe o ambiente do 

estabelecimento como um todo e fazem parte do mix de apresentação observado a 

seguir (MOTTA, 2006, p.3-4): 

- Instalações: diz respeito ao que é físico e que possa ser rapidamente 

percebido em um hotel; 

- Localização: já foi muito importante, mas atualmente tem um valor menor, 

por conta de todos os avanços na área de transportes. Pode ser utilizada como um 

reforço aos outros elementos como um diferencial a ser explorado em um ambiente 

altamente competitivo; 

- Ambiente ou atmosfera: fazem referência à experiência sensorial que o 

hóspede tem ao adentrar o hotel. A consistência do ambiente é percebida de várias 

formas, seja pelas cores, pelos efeitos de iluminação, pelas essências, pela 

temperatura, seja pelas texturas; 

- Colaboradores: são aqueles que se apresentam aos hóspedes como os 

geradores, intermediários e facilitadores de suas experiências no hotel; 

- Preço: também é um importante elemento do mix de apresentação. 

A adequação desses elementos com as estratégias da empresa permitirão ao 

empreendedor oferecer um produto viável e sustentável, onde sua diferenciação 

possa ser identificada facilmente (MOTTA, 2006). 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO DE HOTÉIS 

 

Classificar é uma necessidade do mercado para facilitar o processo decisório 

por parte da demanda (ALDRIGUI, 2007). No entanto, a classificação pode variar de 

acordo com o critério utilizado para formulá-la, por isso, além da classificação oficial 

existem classificações independentes, como a de Motta et al. (2006), que define os 

Hotéis exclusivos.  

O novo Sistema de Classificação dos Meios de Hospedagem (SBClass), 

classificação oficial do Ministério do Turismo lançada em 2011, considera como 

requisitos a serem avaliados: estrutura, serviço e sustentabilidade. A partir da 

análise desses fatores através de uma matriz pré-estabelecida (ANEXO A), o 

ministério pretende conferir aos estabelecimentos de uma a cinco estrelas, 

dependendo do tipo de estabelecimento avaliado, conforme segue: 

- Hotel: 1 a 5 estrelas 

- Hotel Fazenda: 1 a 5 estrelas 

- Cama e café: 1 a 4 estrelas 

- Resort: 4 a 5 estrelas 

- Hotel Histórico: 3 a 5 estrelas 

- Pousada: 1 a 5 estrelas 

- Flat/ Apart Hotel: 3 a 5 estrelas 

Como podemos observar, os albergues não aparecem como uma tipologia a 

ser classificada pelos órgãos governamentais, ainda que  muitos autores os 

considerem em suas tipologias (vide cap.2) e haja vista também, sua importância na 

oferta de meios de hospedagem e na economia local de grandes cidades como o 

Rio de Janeiro e São Paulo.  

Por este motivo o presente trabalho se propõe a estudar este equipamento 

extra-hoteleiro, com foco nos empreendimentos que buscaram se diferenciar e 

propor uma experiência exclusiva aos seus hóspedes. 

Segundo Motta et al. (2006), a classificação na hotelaria sempre se baseou 

em dois elementos: estrutura e serviço. Por isso tal trabalho se preocupou, ao 

conceituar tal segmento do mercado, levar em consideração o diferencial. Segundo 

os mesmos, os diferenciais estão em meio as seguintes dimensões (MOTTA, 2006, 

p.5): 
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- Arquitetura: deve contemplar os espaços de acordo com aquilo que se 

deseja ofertar aos clientes; 

- Ambientação: está ligada aos fatores sensoriais, ou seja, a projetos de 

decoração, paisagismo, iluminação, acabamentos e complementos, que possam 

influenciar na formação de uma percepção predefinida, e que passe alguma 

mensagem aos clientes; 

- Oferta de serviços: deve-se criar uma cesta que esteja de acordo com aquilo 

que o hotel se propõe, de forma a não decepcionar o hóspede; 

- Perfil dos colaboradores: destacado como ponto crítico, pois eles estarão 

quase sempre em contato direto com os clientes e serão, em muitos casos, um fator 

de diferenciação do hotel; 

- Perfil da gestão: é um fator que diz respeito ao modo como o produto é hoje 

apresentado ao cliente e como ele será apresentado no futuro. Refere-se à 

capacidade que os gestores possuem de manter o produto competitivo e adequado 

às condições mercadológicas. 

Ainda que o sistema de classificação dos meios de hospedagem (2011) tenha 

sido feito após a produção do trabalho de Motta et al. (2007), o último permite uma 

observação mais profunda sobre os diferenciais utilizados por alguns hotéis para 

agregar valor ao seu estabelecimento e que não são contemplados na classificação 

oficial.  

Ainda que os critérios estabelecidos pelo Ministério do Turismo em sua matriz 

(ANEXO A) sejam mais detalhados, os critérios são abrangentes. Sendo assim, a 

proposta de “Hotéis Exclusivos” complementa a classificação oficial brasileira e 

alimenta a demanda com mais informação. Tendo em vista a tendência de mercado, 

por parte da oferta, em diferenciar-se para sobressair no mercado, o estudo destes 

fatores é de grande importância para a demanda embasar suas escolhas. 

Para entender melhor esta proposta de matriz do qual nos apropriaremos, 

deve-se entender os elementos bases para se obter tal “exclusividade”: o design e o 

luxo.  
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4.3 DESIGN E LUXO 

 

Empreendimentos “exclusivos”, para serem considerados como tal, devem 

possuir características marcantes de design e luxo. Eles são os elementos 

necessários para a inserção do hóspede em uma atmosfera encantadora que supere 

expectativas (MOTTA et al.,2007). 

O luxo faz parte deste produto, segundo Motta et al. (2007) por ter a 

capacidade de gerar prazer através da distinção de um determinado elemento, 

quebrando com o paradigma de outrora, onde o luxo era visto como sinônimo de 

ostentação. O filósofo francês especialista no assunto Gilles Lipovetsky, em 

entrevista para a versão virtual do jornal Folha de São Paulo (2012), corrobora e 

exemplifica tal definição: “Por que uma mulher decide ir a um belo hotel com spa? 

Por causa do bem-estar. Os produtos para pele não são para ostentação, mas para 

seguir jovem. É mais importante parecer jovem que rica.” 

Baseado na ideia de exclusividade e experiência, os hotéis de luxo 

apresentam alguns aspectos em comum visando atender às expectativas da 

demanda: 

- Instalações amplas, bem cuidadas e conservadas, que primem pelo uso de 

materiais naturais;  

- Ambientação coerente com a proposta do hotel, tanto nas áreas comuns 

quanto nos apartamentos;  

- Serviço atencioso;  

- Gastronomia primorosa;  

- Tecnologia nas áreas de informática e comunicações. 

Desta forma, pode-se observar que este tipo de expectativa pode ser atendida 

tanto em um grande estabelecimento, como um hotel, quanto em um menor, como o 

albergue. Este, entre outros motivos, compõe a nova fórmula vigente no mercado 

carioca para diferenciação e ampliação dos limites do mercado. 

Entre estes outros motivos, está a demanda. Além de estar inserida nesse 

cenário pós-turístico, a demanda para o mercado de luxo tem mostrado algumas 

alterações. Além da classe alta, as classes intermediárias vêm mostrando interesse 

em consumir esse tipo de produto, por isso, opções são criadas no mercado para 

atender as necessidades de produtos que proporcionem experiências únicas, 

conforme exemplificado por Gilles Lipovetsky: “Nos anos 1950/60, o salmão era 
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muito caro. Depois todos podiam comprá-lo. Logo veio o salmão selvagem, que 

custava o triplo. A difusão das marcas não as mata; você recria a raridade com 

preços maiores.” (AUTRAN, 2013) 

Visto o luxo e sua situação na contemporaneidade, percebe-se sua 

subjetividade e a necessidade de ser tangibilizado. O design aparece como fator 

capaz de transferir o conceito escolhido para a estrutura, produzindo uma atmosfera 

diferenciada onde as expectativas da demanda de luxo serão atendidas. 

Pautado nesses dois fatores, a construção realizada pelo autor do conceito de 

“hotel exclusivo” será exposta a seguir. 

  

4.4 DEFINIÇÃO DE HOTÉIS EXCLUSIVOS 

 

 O design refinado e a presença do luxo em um hotel garantem uma 

experiência rica para o hóspede, no entanto, ela não será única. Estabelecimentos 

com a presença desses dois elementos podem ser facilmente copiados pela 

concorrência, caso não possuam a preocupação de criar valores únicos arraigados 

na sua cultura organizacional (MOTTA et al., 2007).  

 A fim de evitar a concorrência, empresas buscam projetos exclusivos e, 

principalmente, criam valores únicos que são arraigados à cultura organizacional. 

Desta forma a entrega do serviço ornará com a sua estrutura, criando um produto 

muito difícil de ser copiado, sendo, portanto, exclusivo (MOTTA et al., 2007). 

 Tanto a estrutura, como a cultura organizacional passa pela gestão do 

empreendimento, que deve criar processos a fim de desenvolver este produto 

personalizado. Esses processos são de extrema importância para que se possam 

identificar quais empresas possuem, ou não, um produto diferenciado e ocorrem 

desde a concepção do projeto até a entrega do produto. Por isso, definiu-se uma 

série de pré-requisitos a serem observados, que dão origem a uma matriz - a ser 

explicada no próximo tópico. 

 Primeiro deve-se observar a concepção arquitetônica do projeto. Ela deve ser 

única e exclusiva, realizada por arquitetos de renome no mercado, que consigam 

criar ambientes funcionais, sofisticados, que aproveitem o espaço do imóvel e criem 

um ambiente propício para que o serviço seja entregue da forma planejada (MOTTA 

et al., 2007). 
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 A ambientação é mais um elemento que deve estar presente em um 

empreendimento exclusivo, pois junto com a arquitetura, ela deve ser capaz de 

estimular todos os sentidos do cliente a fim de tangibilizar os diferenciais propostos 

pelo estabelecimento. Deve-se pensar, como um todo, que as experiências ali 

produzidas e vivenciadas precisam ser únicas (MOTTA et al., 2007). 

 No entanto, não será só a estrutura que contribuirá para produzir o diferencial 

da empresa frente ao mercado. O hotel, assim como outros meios de hospedagem, 

vende um serviço e por isso ele deve ter processos bem definidos e alinhados com a 

proposta do empreendimento, permitindo conferir conforto e bem-estar perceptíveis 

aos olhos dos clientes. No entanto, só se consegue esse resultado através da 

seleção de colaboradores com o perfil adequado com o público-alvo, capaz de 

oferecer atendimento personalizado e de alto nível a todo o momento, em todos os 

níveis do hotel. A fim de oferecer excelência em todos os serviços, os funcionários 

devem ser especializados em uma determinada função e menos polivalentes, 

significando, portanto um aumento no número de funcionários frente aos demais 

empreendimentos (MOTTA et al., 2007). 

 Visto os detalhes acima apresentados, percebe-se a complexidade na gestão 

de empreendimentos exclusivos. Sendo assim, podemos afirmar o gerenciamento é 

um dos pontos capitais para desenvolver este tipo de meio de hospedagem, pois ela 

será incumbida de organizar e monitorar os elementos supracitados a fim de 

harmonizá-los de forma que o serviço entregue esteja de acordo, ou acima, da 

expectativa do cliente (MOTTA et al., 2007).  

 Utilizando como base esta definição, o autor propõe uma matriz de 

classificação de Hotéis de Luxo, que será exposta no capítulo seguinte, explicando 

também seus elementos e sua utilização. 

  

4.5 MATRIZ AVALIATIVA DE HOTÉIS EXCLUSIVOS 

 

 Para compor sua matriz (ANEXO A), Motta et al. (2007) se utiliza dos 

elementos supracitados para avaliar os estabelecimentos, uma vez que os mesmos 

caracterizam os hotéis exclusivos. Dessa forma, ele os avalia e os pontua, de acordo 

com a importância de cada uma para a constituição do estabelecimento desta 

categoria. 
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 A matriz está dividida de acordo com as temáticas bases para caracterização 

e conceituação dos Hotéis Exclusivos. Ela se divide em 12 “grupos de elementos” 

pontuados de forma diversa e somam ao todo 100 pontos. Para que o hotel seja 

considerado um Hotel Exclusivo ele deve somar 80 pontos ou mais na avaliação. 

Segundo o autor, este critério foi adotado de acordo com os princípios expostos no 

trabalho visando o esclarecimento pleno da categoria, evitando subclassificações. 

 

 
Figura 3 – Matriz de classificação de hotéis exclusivos 
Fonte: Motta et al. (2007) 
 

Itens Premissas Status	  (S/N) Pontuação Pontos
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5
até	  120	  Uhs 5

Totalização 15
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2
Enxoval	  Exclusivo 3
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2
Ambiente	  com	  aromas 1
Cama	  como	  elemento	  principal 2
Iluminação 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1

Totalização 25
Concierge	  e	  mordomia	  24	  horas 3
Spa	  e/ou	  fitness	  center 3
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 2
Bar	  e	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  da	  
cidade 4
Cardápio	  do	  bar	  e	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  chefe	  
renomado 4
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3

Totalização 25
Média	  de	  1,5	  por	  UH 10
Uniformes	  assinados	  por	  estilista	  renomado 10

Totalização 20
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 3
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 3
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 5
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4

Totalização 15
100

Gestão

Arquitetura

Ambientação

Serviços

Colaboradores
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 Desta forma, no próximo capítulo, será mostrada a adaptação do conceito de 

“Hotéis Exclusivos” para os “Albergues Exclusivos”, visando atingir o objetivo 

principal do trabalho que é caracterizá-los através da matriz proposta. 
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5 ALBERGUES EXCLUSIVOS NA ZONA SUL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 

Tendo em vista o referencial teórico explanado nos tópicos anteriores, o 

presente capítulo trata do objeto principal do trabalho: os Albergues Exclusivos na 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, complementando as bases que norteiam a 

pesquisa sobre a sua caracterização. 

Essa denominação se trata de uma apropriação da teoria de “Hotéis 

Exclusivos” (Motta et al., 2007) com o intuito de classificar este segmento que vem 

se destacando no mercado do turismo e meios de hospedagem na cidade do Rio de 

Janeiro. Estes albergues partem do mesmo princípio do mercado, onde já existe 

oferta padronizada e consolidada, com grande concorrência, mas com demanda 

pós-turistica latente, buscando produtos diferenciados. 

Neste cenário, retomando os pontos abordados no capítulo 4, alguns 

empreendedores buscam agregar valor ao empreendimento. A tendência mostra 

que isto ocorre através do planejamento de uma estratégia de marketing que o 

posicione em um segmento de mercado onde sua estrutura possa atender a 

demanda planejada de forma plena e, se possível, exclusiva. Desta forma sua marca 

é trabalhada de forma a permitir a identificação do meio de hospedagem pelo 

mercado-alvo, se diferenciando dos seus concorrentes e com o preço adequado 

para os clientes pretendidos, ou seja, aqueles que se identificam com a imagem da 

empresa.  

No caso dos Albergues Exclusivos, esta estratégia gira em torno da inserção 

de luxo e design na estrutura física e nos processos gerenciais e operacionais. Estes 

conceitos são incorporados, sem que se percam as características básicas do 

albergue, como a promoção de interatividade dos hóspedes entre si e com a cultura 

local, além da sustentabilidade. 

A soma destes fatores diferenciam os Albergues Exclusivos dos demais. No 

entanto para caracterizá-los, conforme este trabalho se propõe a fazer, é necessário 

conhecer um pouco mais do cenário. Por isso, este capítulo apresenta o cenário do 

mercado de hostels na cidade, os empreendimentos que se destacaram na região e 

serão alvos de estudo, a matriz de avaliação para classificá-los e os resultados da 

pesquisa. 

Os albergues vêm ganhando grande relevância no mercado de turismo 

mundial e especificamente no brasileiro, com os megaeventos que irão ocorrer na 
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cidade do Rio de Janeiro, Brasil, nos próximos anos. Só para se ter uma ideia, este 

mercado que gera por ano no mundo R$500 Milhões em receita anual, sendo R$35 

Milhões só no Brasil. Além disso, em estudo realizado pela Fundação Instituto de 

Pesquisa Econômica (FIPE), a pedido do Ministério do Turismo, constatou-se que a 

procura por albergues no Brasil aumentou de 1,6% em 2004 para 4,3% em 2010, 

mostrando uma tendência na evolução do mercado.  

Nesse cenário, o mercado cresce de forma vertiginosa nos últimos anos no 

mundo. Segundo o Ministério do Turismo, com dados da Hostelling International 

(HI), o crescimento anual dos albergues filiados à rede é de 25% ao ano em todo o 

globo. Para o Brasil, a HI prevê crescimento anual de 10%.  

No Rio de Janeiro esse crescimento também é observado. Em Agosto de 

2011, o jornal O Globo destacava no caderno Rio a preferencia dos alberguistas por 

Ipanema. Já em Maio de 2012, o mesmo periódico noticiou o crescimento dos 

albergues, que haviam dobrado ao longo do mesmo ano em relação ao ano de 

2011, com ocupação média de 60%. Por fim, em Junho de 2013, o mesmo jornal 

noticiou que o aumento no número de estabelecimento havia dobrado novamente. 

 Deve-se atentar para o fato de que, em todas as matérias, se percebe a 

busca dos novos albergues em quebrar o paradigma histórico de precariedade na 

estrutura destes meios de hospedagem através do oferecimento de ambientes mais 

confortáveis.  Ilustra essa situação o discurso do dono do albergue Mango Tree, 

Lance Donald: “Nos anos 60, os mochileiros não tinham dinheiro e nem tomavam 

banho, hoje são exigentes. Tem que ter Wi-fi, TV, ar-condicionado e um bom café da 

manhã” (MENDES, 2011, pg.30). 

 Esses indicadores mostram que existe um movimento de qualificação da 

estrutura dos albergues que é interessante para o Rio de Janeiro, principalmente na 

zona sul, por ser uma opção na oferta de meios de hospedagens da cidade, com 

uma estrutura desenvolvida e próxima de boa parte dos mais conhecidos pontos 

turísticos da cidade.  

Fazendo uma pesquisa nos principais sites de reserva de albergues percebe-

se que a imensa maioria dos albergues se concentra na Zona Sul da cidade, 

próximos à orla. Em 2012, a prefeitura contabilizava 66 albergues, sendo 17 em 

Copacabana, 14 em Ipanema e 10 em Botafogo. No site Hostelworld.com, ao aplicar 

uma busca dos albergues na cidade do Rio de Janeiro, das 64 opções de albergues 

mostradas, apenas 6 não estão situados nesta região da cidade. Já no 
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Hostelbookers.com, de 69 propriedades, 2 estão na região central da cidade e os 

demais espalhados pelos bairros da orla do Rio de Janeiro. Por fim, no site 

Hostel.com, ainda sem ter os filtros para permitir a busca por bairro, possuem um 

mapa que ilustra bem a concentração dos albergues cariocas na cidade.  

 

 
      Figura 4 - Mapa de distribuição dos albergues na cidade do Rio de Janeiro 
                   Fonte: Hostel.com, 2013 

 

Estes números justificam a escolha desta região para este estudo, visto sua 

concentração na área. No entanto, durante a pesquisa, dentro deste universo de 

hostels localizados na Zona Sul, não foram observados classificações oficiais que 

diferenciam de forma significativa as estruturas entre estabelecimentos deste tipo, 

possibilitando a identificação dos albergues exclusivos e consequentemente 

aplicação da matriz proposta para sua caracterização. 

Durante a pesquisa, não foi verificado nenhum filtro que permitisse a 

verificação de albergues de estrutura diferenciada em relação aos demais. Ainda 

conforme visto no tópico 4.2, o novo sistema classificação oficial do Ministério do 

Turismo também não contempla tais empreendimentos. Além disso, as associações 

de albergues também não apresentam classificação que possa auxiliar os clientes 

no seu processo decisório, situação esta que se repete com os sites de reservas. 
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Em contrapartida, foi observado um bom número de publicações em revistas, 

blogs e um programa de televisão sobre albergues que investiram em estrutura 

diferenciada para criar um ambiente sofisticado a fim de se destacar no mercado. A 

partir deste material, fez-se uma seleção dos albergues mais citados para aplicar a 

matriz avaliativa e caracterizá-los.  

Tendo em vista a escassez de produção acadêmica sobre o assunto, a 

escolha dos empreendimentos a serem pesquisados se deu através de reportagens 

disponíveis em meios virtuais, de Campos (2013) e Almeida (2013); jornais, Mendes 

(2011), de Lima (2012) e Lima (2013); e televisão, do Mundo S.A (2012). Estes 

trabalhos destacaram alguns albergues na cidade do Rio de Janeiro, em sua maioria 

na Zona Sul da cidade, que investiram em uma estrutura diferenciada.  Sendo 

assim, para avaliar tal estrutura propôs-se uma matriz classificatória para 

caracterizar estes meios de hospedagem. 

Os albergues escolhidos para a pesquisa serão descritos a seguir são: Leblon 

Spot Design Hostel, Oztel. e Contemporâneo Hostel. 

 

Leblon Spot Design Hostel 
 
 Precursor do segmento de hotéis diferenciados na cidade Rio de Janeiro, o 

Leblon Spot fica localizado no bairro do Leblon, em região privilegiada da Zona Sul 

carioca, na convergência entre a Avenida Bartolomeu Mitre e Rua Dias Ferreira, 

permitindo fácil acesso dos hóspedes ao transporte público. 

 O hostel também se encontra próximo dos melhores restaurantes da cidade e 

de pontos turísticos como a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Praia do Leblon 

(LEBLONSPOT, 2013). 

 Ele possui sete quartos, sendo destes, três coletivos e quatro privativos. Suas 

tarifas regulares vão de R$80 por pessoa em quarto coletivo até R$390 em Suíte 

Luxo para casal. As diárias incluem café da manhã e uma série de serviços para o 

hóspede (LEBLONSPOT, 2013): 

- Certificação da Hostelling International; 

- Ar condicionado em todos os ambientes 

- Deck e terraço para relaxamento e convívio; 

- Banheiros coletivos independentes (masculinos ou femininos); 

- Banheiros coletivos com espelho para maquiagem; 
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- Lounge com bar e TV LCD com canais a cabo; 

- Lan House exclusiva e Internet Wi-Fi gratuitas; 

- Lavanderia independente; 

- Cozinha moderna e totalmente equipada; 

- Recepção 24hs; 

- Câmeras de Segurança; 

- Translado do aeroporto Galeão para o albergue 

 

 
            Figura 5 – Fachada Leblon Spot 
                                     Fonte: Leblon Spot, 2013 
 

 
                                    Figura 6 – Área de Interação Leblon Spot 
                                    Fonte: Leblon Spot, 2013 
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                                     Figura 7 – Quarto privativo Leblon Spot 
                                     Fonte: Leblon Spot, 2013 
 
 

 
                                     Figura 8 – Quarto coletivo Leblon Spot 
                                     Fonte: Leblon Spot, 2013 

 
Oztel 
 

Considerado o melhor albergue do ano de 2013 pelo Guia Quatro Rodas, o 

Oztel. é um albergue que trabalha elementos modernos em seus ambientes, 

cuidando também do som e da gastronomia para promover ambientes descontraídos 

e agradáveis para interação de seus hóspedes (GUIA QUATRO RODAS, 2012). 

Destacada por diversas publicações pela qualidade dos seus serviços, 

estrutura e gastronomia, o Oztel. possui bar com música ambiente e cardápio 

diferenciado, além de quatro quartos coletivos e seis suítes, todas temáticas, com 

TV de LCD e ar condicionado e café da manhã incluso. As diárias vão de R$45 por 

pessoa em quarto coletivo a R$250 para casal em uma das suítes (OZTEL, 2013) 
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Além disso, o albergue oferece uma sala de TV, aluguel de secador de 

cabelo, ferro de passar, espaço para prática de esportes radicais, aulas de 

coquetelaria e gastronomia, além de exposições de arte (OZTEL, 2013). 

Localizado no bairro de Botafogo, próximo ao polo gastronômico da região, o 

Oztel. está próximo as principais vias da região, facilitando a expansão da 

experiência de “divertimento”, proposto dentro do hostel, para outros pontos do Rio 

de Janeiro. 

 
                                     Figura 9 – Fachada Oztel. 
                                     Fonte: Oztel., 2013 

 

 
                                     Figura 10 – Quarto Coletivo Oztel. 
                                     Fonte: Oztel., 2013 
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                                     Figura 11 – Área de interação Oztel. 
                                     Fonte: Oztel., 2013 

 

 
                                     Figura 12 – Quarto privativo Oztel. 
                                     Fonte: Oztel., 2013 
 

 

Contemporâneo 
 
 O Contemporâneo aposta em uma proposta estrutural para criação de um 

lugar incomum e único. A ideia é de criar uma experiência diferenciada através de 

elementos que proporcionem conforto e diversão (CONTEMPORÂNEO, 2013).  

 Este hostel que tem apenas sete meses desde sua abertura oferece café da 

manhã incluso na diária, que está entre R$65 e R$600. Além disto o albergue 

também oferece Wi Fi gratuito em todos os quartos, TV a cabo em todas as suítes e 

áreas comuns, ar condicionado em todas as habitações e transfer via 

Contemporâneo Shuttle (CONTEMPORÂNEO, 2013). 

 Além destes, o albergue possui espaço para jovens artistas exporem suas 

obras. A “Galeria Wall” recebe trabalhos de visitantes e hóspedes que desejam 

expor, renovando o ambiente e promovendo a troca cultural democrática 

(CONTEMPORÂNEO, 2013). 
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 O mais novo albergue design do Rio de Janeiro está no centro do bairro de 

Botafogo, próximo ao mêtro, shopping, praia de botafogo e a diversos bares e 

restaurantes. A soma destes fatores visa promover facilitar o acesso à estilo de vida 

e cultura carioca. 

 

 
                                     Figura 13 – Fachada Contemporâneo Hostel 
                                     Fonte: Contemporâneo, 2013 

 

 
                                     Figura 14 – Área de Interação Contemporâneo Hostel 
                                     Fonte: Contemporâneo, 2013 

 



51 

 

 
                                     Figura 15 – Quarto coletivo Contemporâneo Hostel 
                                     Fonte: Contemporâneo, 2013 

 

 
                                     Figura 16 – Quarto privativo Contemporâneo Hostel 
                                     Fonte: Contemporâneo, 2013 

 

5.1 MATRIZ AVALIATIVA DE ALBERGUES EXCLUSIVOS 

 

A matriz proposta neste trabalho se trata de uma adaptação do sistema de 

avaliação de Motta et al. (2007). Sendo assim, se trata de um formulário que pontua 

o estabelecimento de acordo com a sua estrutura, abordando elementos que 

caracterizam empreendimentos exclusivos, mas inserindo e adaptando à matriz 

elementos comuns aos albergues. 

A escolha da matriz possibilita a obtenção de dados mais complexos e úteis, 

além de permitir a presença do pesquisador, a fim de elucidar possíveis dúvidas, 

garantindo a obtenção de informações mais precisas (MARCONI; LAKATOS, 2009).  

Esta opção se deu pelo caráter exploratório desta pesquisa, uma vez que não 

foi identificado nenhum outro trabalho acadêmico de proposta similar durante o 

processo de elaboração do referencial teórico, e por se tratar de uma pesquisa 

empírica com a finalidade de entender de maneira mais profunda os albergues 

exclusivos (MARCONI; LAKATOS, 2009).   
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A avaliação é composta por itens, que são temas gerais abordados por Motta 

et al. (2007) que através das premissas sugeridas, pretendem verificar se o 

estabelecimento é exclusivo ou não. Estes temas são baseados nas abordagens de 

arquitetura e luxo do trabalho do autor, além de elementos comuns à gestão de 

empreendimentos hoteleiros de alta qualidade, conforme é apresentado na figura 16: 

 

 
Figura 17 – Matriz de classificação de albergues exclusivos 

ITENS PREMISSAS STATUS	  (S/N) PONTUAÇÃO PONTOS
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5
até	  35	  leitos	  com	  quartos	  privativos	  (suítes)	  e	  coletivos 5

Totalização 15
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2
Enxoval	  Exclusivo 3
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2
Ambiente	  com	  aromas 1
Espaço	  de	  interação	  como	  elemento	  principal 2
Iluminação 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1

Totalização 25
Recepção	  bilíngue	  24	  horas 4
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 3
Bar	  ou	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  
da	  cidade 4
Cardápio	  do	  bar	  ou	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  Chef	  	  
du	  Cuisine 4
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3
Mailing	  de	  serviços	  turísticos	  locais 1

Totalização 25
Média	  de	  1	  para	  cada	  3	  leitos 10
Uniformes	  em	  bom	  estado	  e	  identificados 5

Totalização 15
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 4
Controle	  de	  avaliações	  em	  medias	  sociais 4
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 4
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 4
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4

Totalização 20
100

Gestão

Colaboradores

MATRIZ	  DE	  CLASSIFICAÇÃO	  -‐	  ALBERGUES	  EXCLUSIVOS

Arquitetura

Ambientação

Serviços
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Fonte: Elaboração própria, 2013 
 

O peso de cada premissa pode variar de 1 a 5 pontos, mas sua pontuação é 

fixa, ou seja, caso tal característica esteja totalmente presente no estabelecimento é 

conferida a pontuação total, caso contrário é zerada, não permitindo graduação.  Ao 

todo são 100 pontos caso o estabelecimento apresente toda a estrutura solicitada. 

Mantendo a proposta original do autor, caso o empreendimento totalize 80 pontos ou 

mais, ele se caracteriza como sendo exclusivo. Além disso, há também a 

observação direta por parte do pesquisador, possibilitando a vizualização in loco de 

aspectos que podem não ter sido contemplados na avaliação. 

Sendo assim, os itens abordados foram: arquitetura, ambientação, serviços, 

colaboradores e gestão. 

No item “Arquitetura”, que soma no total 15 pontos, as premissas abordam a 

exclusividade do projeto ou a utilização de um prédio histórico, a assinatura do 

projeto por um arquiteto de renome e o número de leitos. Neste último tópico foi feita 

uma adaptação, pois o número de 120 unidades habitacionais (UH) proposto 

originalmente pelo autor não condiz com a realidade dos albergues, tanto pelo 

quantidade, quanto pela nomenclatura utilizada. Conforme observado no capítulo 

4.1, com a ausência dos hostels nas classificações oficiais de meios de 

hospedagem, optou-se por utilizar a unidade de medida comum à estes 

equipamentos: os leitos. 

Sendo assim, através de pesquisa, buscou-se um número médio de leitos 

nestes empreendimentos e chegou-se ao valor de 70. Tendo em vista o fato de que 

produtos exclusivos são voltados para um número reduzido de pessoas, optou-se 

por reduzir pela metade a média encontrada, chegando aos 35 leitos. Tal número 

será a quantidade máxima de leitos que albergues exclusivos deverão apresentar. 

O segundo item, Ambientação, soma 25 pontos e trata dos elementos 

internos do albergue para caracterizar principalmente seu design. Boa parte da 

matriz original (anexo 1) foi mantida, com alteração apenas no item “cama como 

elemento principal”. Tendo em vista a característica principal do albergue em 

promover a interação dos hóspedes, optou-se por mudar este item, colocando o 

espaço de interação como elemento principal. 

A seguir, no item serviços, que totaliza 25 pontos, busca-se caracterizar a 

qualidade do serviço e sua capacidade de atender de forma personalizada o cliente. 
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No entanto, adaptações foram feitas para que a avaliação estivesse de acordo com 

a estrutura comum aos albergues. No lugar da premissa que questiona a presença 

de concierge e mordomo 24 horas, optou-se por questionar a presença de um 

recepcionista bilíngue 24 horas, acreditando que desta forma, esta premissa estaria 

mais adequada na realidade deste tipo de empreendimento.  

Pelo mesmo motivo, a premissa referente à presença de spa e/ou fitness 

center foi retirada e seus pontos distribuídos para o tópico de recepção bilíngue 24 

horas, pela sua importância na composição da experiência do hóspede e para as 

pequenas gratuidade para o hóspede, pelo peso na personalização e exclusividade 

da experiência do cliente pós-moderno. 

Outra modificação foi feita quanto à presença de bar e restaurante.  Tendo em 

vista a estrutura mais reduzida dos albergues, a presença dos dois se torna bastante 

dificultada. Sendo assim, decidiu-se por exigir a presença de pelo menos um destes. 

Considerando que os albergues também são caracterizados por promover a 

interação dos seus hóspedes com a cultura local, optou-se por adicionar uma 

premissa que questiona a presença de uma lista de contatos de serviços turísticos 

para atender prontamente está necessidade dos clientes.  

No item seguinte que trata dos colaboradores, o autor aborda a quantidade de 

funcionários e a apresentação destes frente aos clientes. Estabelece-se uma média 

de 1,5 colaboradores por UH, no entanto, como dito anteriormente, este termo é 

pouco usado pelos albergues. Sendo assim, optou mais uma vez por tratar como 

leitos, recalculando a média para a realidade destes meios de hospedagem.  

Tendo em vista que na matriz inicial pede-se 1,5 colaboradores por UH, 

considerou-se uma UH com no máximo 3 pessoas. Sendo assim, o serviço seria de 

0,5 colaborador por pessoa, ou um colaborador para cada 2 hóspedes. Mais uma 

vez levando em consideração a estrutura de albergues, optou-se por inserir na 

matriz uma média de 1 colaborador para 3 leitos. Pelos mesmos motivos optou-se 

por deixar de exigir uniformes assinados por estilista renomado para avaliar apenas 

a presença uniformes em bom estado e com identificação do colaborador. 

No último item, onde se avalia a gestão, optou-se por aumentar o peso deste 

em 5 pontos, repassados do item anterior dos colaboradores. Fez-se a alteração por 

entender que o elemento gestão é mais importante para a qualidade do 

empreendimento, exatamente por ser responsável em gerir colaboradores e 
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processos internos. Sendo assim o item referente aos colaboradores totaliza 15 

pontos, enquanto a gestão soma 20. 

Por fim, ainda a respeito da gestão, optou-se por inserir uma premissa sobre 

o controle das avaliações em mídias sociais. Esse tópico foi abordado pela 

importância observada da internet para os albergues. Tendo em vista sua demanda 

jovem, em sua maioria advinda de uma geração intimamente ligada com 

ferramentas de comunicação eletrônicas, compartilhando seus pensamentos e suas 

escolhas a todo tempo. 

Mediante a reunião dos itens acima que forma a matriz avaliativa de 

albergues exclusivos, espera-se conseguir caracterizar estes empreendimento. No 

entanto, deve-se salientar que esta matriz visa identificar a presença apenas dos 

fatores diferenciais de albergues e não caracterizá-los de forma geral. 

Sendo assim, a seguir veremos o resultado da sua aplicação nos albergues 

selecionados. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ALBERGUES EXCLUSIVOS NA ZONA SUL DA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO 

 

Neste capítulo serão observados os resultados da aplicação da matriz nos 

albergues selecionados (ver figura 17), com o intuito de avaliar se os pontos 

abordados na pesquisa são capazes de caracterizar os albergues selecionados 

como exclusivos. 
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Figura 18 – Resultado da aplicação da matriz de classificação de albergues exclusivos 
Fonte: Elaboração própria, 2013 
 

No primeiro item que diz respeito à arquitetura, a pontuação dos albergues foi 

máxima. Todos apresentaram projetos originais, pensados por arquitetos renomados 

ou aplicados em prédios antigos. A soma destes fatores de fato de fato mostra a 

pretensão do projeto em gerar impacto visual mediante a criação de estruturas 

diferenciadas e exclusivas para os hóspedes. 

Entretanto, na premissa que diz respeito ao número de leitos, nenhum 

albergue atingiu o número máximo proposto. Na pesquisa, os resultados foram 

abaixo da média, com exceção do Leblon Spot. Mais a frente, com a avaliação do 

Oztel.
Leblon	  
Spot

Contemp
orâneo

ITENS PREMISSAS STATUS	  (S/N) PONTUAÇÃO PONTOS PONTOS PONTOS
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5 5 5 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5 5 5 5
até	  35	  leitos	  com	  quartos	  privativos	  (suítes)	  e	  coletivos 5 0 0 0

Totalização 15 10 10 10
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3 3 3 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3 3 3 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3 3 0 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2 0 2 0
Enxoval	  Exclusivo 3 0 0 0
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2 2 2 0
Ambiente	  com	  aromas 1 1 1 0
Espaço	  de	  interação	  como	  elemento	  principal 2 2 2 2
Iluminação 3 3 3 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2 2 2 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1 1 1 1

Totalização 25 20 19 17
Recepção	  bilíngue	  24	  horas 4 4 4 0
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2 2 0 2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4 4 4 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 3 3 3 3
Bar	  ou	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  
da	  cidade 4 4 0 4
Cardápio	  do	  bar	  ou	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  Chef	  	  
du	  Cuisine 4 4 0 0
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3 3 0 3
Mailing	  de	  serviços	  turísticos	  locais 1 1 1 1

Totalização 25 25 12 17
Média	  de	  1	  para	  cada	  3	  leitos 10 0 0 0
Uniformes	  em	  bom	  estado	  e	  identificados 5 0 0 0

Totalização 15 0 0 0
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 4 4 4 4
Controle	  de	  avaliações	  em	  medias	  sociais 4 4 4 4
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 4 4 4 4
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 4 0 4 4
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4 4 4 4

Totalização 20 16 20 20
100 55 41 44

Gestão

MATRIZ	  DE	  CLASSIFICAÇÃO	  -‐	  ALBERGUES	  EXCLUSIVOS

Arquitetura

Ambientação

Serviços

Colaboradores
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número de colaboradores por leito, esta premissa poderá ser avaliada de forma mais 

completa quanto à sua influência na exclusividade do produto. 

Em relação ao item ambientação, estes equipamentos não apresentaram 

algumas premissas importantes como o enxoval personalizado e arranjos florais nas 

dependências. O primeiro não foi observado em nenhum dos albergues 

pesquisados, ainda que sua importância seja relevante, tanto na percepção de 

exclusividade por parte do cliente, quanto para a operacionalização. Albergues em 

geral oferecem toalhas a todos os hóspedes para utilizarem durante a estadia, 

podendo inclusive oferecer o serviço de lavanderia. No entanto, a ausência de 

caracterização, dificulta o controle da utilização das mesmas, podendo gerar 

prejuízos com perdas e furtos. Além disso, a presença visual reitera a exclusividade 

do ambiente e a marca da empresa. 

A ornamentação dos cômodos com arranjos florais foi observada em apenas 

um dos albergues pesquisados. Apesar da justificativa apresentada para a não 

ornamentação deste tipo de elemento com a ambientação projetada para o espaço, 

estes foram encontrados em parte dos cômodos. Sendo assim, considerou-se essa 

justificativa improcedente. 

Nas demais premissas os albergues atenderam em quase toda sua 

totalidade, o que reafirma a busca por identidade visual dos estabelecimentos e sua 

proposta de experiência ligada ao design.  

Em relação ao item de serviços oferecidos, os albergues apresentaram 

resultados diferentes. O Oztel. alcançou na sua totalidade às premissas propostas, 

enquanto o Leblon Spot e Contemporâneo não apresentaram área de alimentação 

com cardápios assinados por Chef du Cuisine. Desta forma, estes albergues não 

conseguem trabalhar todos os sentidos dos hóspedes e, portanto, não trabalham os 

conceitos de design na sua totalidade. 

Quanto ao item relativo aos colaboradores, nenhum dos albergues atendeu as 

premissas, tanto no que diz respeito ao número de funcionários por leito, quanto à 

apresentação do uniforme em bom estado e com identificação. Este fator pode ser 

considerado como um dos motivadores para o resultado final da pesquisa e mostra 

que os colaboradores não são percebidos como parte do mix de apresentação do 

estabelecimento e parte do diferencial do hotel. 

Por fim, no item de gestão, os albergues apresentaram resultado satisfatório, 

atendem às premissas em quase toda sua totalidade, mostrando uma preocupação 



58 

 

grande com seus processos e marketing, no que diz respeito ao trabalho da imagem 

nos principais distribuidores e do preço na percepção da qualidade e custo 

benefício. 

Ao final da aplicação dos formulários, nenhum dos albergues chegou à 

pontuação definida para classificar albergues exclusivos. Sendo assim, entende-se 

que estes empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro são caracterizados por 

apresentar elementos de design e luxo bem trabalhados na sua estrutura 

arquitetônica, gestão do empreendimento, no que diz respeito ao seu 

posicionamento no mercado, gestão de processos e avaliação das opiniões dos 

clientes, principalmente nas mídias sociais. 

Todavia, percebe-se que o conceito de design e luxo não é aplicado em todas 

as dimensões, o que dificulta uma experiência completa que ative todos os sentidos 

do hóspede, conforme definido em conceito. Contribuem para isto a ausência de 

percepção da gastronomia e do colaborador como parte importante da composição 

deste tipo de produto.  

Além disso, percebe-se que o conceito de exclusividade é pensado para 

desenvolver uma estrutura única e pouco trabalhado na concepção de oferecer um 

serviço personalizado para os hóspedes. Ainda que o ambiente informal estreite o 

relacionamento entre o empreendimento e o clientes, o serviço ainda carece de 

refinamento para oferecer um produto personalizado.  

Pode-se observar também que a escassez de pesquisas sobre o mercado de 

albergues reflete diretamente nos resultados do estudo. Tendo em vista a adaptação 

da matriz da realidade dos hotéis para os hostels, faz-se necessário um 

conhecimento formal mais completo sobre os albergues, sua estrutura física e de 

mercado. Deste modo, as premissas propostas originalmente poderiam ser melhores 

adaptadas ao cenário vigente pouco conhecido. 

O resultado também seria diretamente influenciado, pois havendo dados 

anteriores sobre o assunto, os parâmetros avaliativos poderiam ser fixados. Isto 

possibilitaria a observação fenômenos e tendências nos padrões dos 

estabelecimentos que enriqueceriam a pesquisa. 

Portanto, justifica-se uma relativização da matriz, tendo em vista que o 

assunto abordado é recente e ainda não possui literatura específica. Desta forma 

seus resultados podem ser passíveis de objeções.  
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Por isso, a seguir, o vigente trabalho propõe reflexões sobre os resultados 

apresentados. A partir dos diversos aspectos do conceito de design e luxo em meios 

de hospedagem atrelados ao mercado de hostels na cidade do Rio de Janeiro, 

expostos neste trabalho, pretende-se fomentar trabalhos acadêmicos capazes de 

complementá-lo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Este trabalho se propôs a caracterizar albergues exclusivos na cidade do Rio 

de Janeiro, considerando estabelecimentos deste tipo citados nas mídias como 

sendo hostels de estrutura diferenciada.  

Observou-se que o chamado período pós-turístico na cidade do Rio de 

Janeiro contribui para o surgimento de albergues de estrutura diferenciada, pois 

existe uma demanda exigente e carente de bons serviços que fossem atrelados a 

um ambiente interativo, multicultural e original, imersos na cultura local.  

No entanto, estes equipamentos hoteleiros se propuseram a montar uma 

estrutura diferenciada calcada nos conceitos de design e luxo.  

Deste modo, diante da inexistência de ferramenta que contemplasse os itens 

e premissas referentes a este tipo de empreendimento, propôs-se uma adaptação 

de uma matriz elaborada para a identificação de hotéis exclusivos.  

Mediante aplicação da matriz, pode-se observar que os albergues investiram 

no desenvolvimento de estruturas mais confortáveis, com padrão arquitetônico 

diferenciado, buscando trabalhar sua imagem frente ao próprio mercado. Isto pode 

ser analisado ao visitar sites e mídias onde estes albergues estão sendo citados, ou 

nos próprios domínios virtuais dos estabelecimentos. Percebe-se a exaltação que se 

faz entorno da originalidade da estrutura e o conforto oferecido, quebrando os 

paradigmas criados em volta dos albergues de estrutura precária, o qual prioriza um 

público pouco exigente e de baixo poder aquisitivo. Esta mudança é muito positiva 

para o mercado, uma vez que eleva os níveis de exigência dos clientes dos demais 

albergues, por conta da concorrência. 

 Haja vista a alta taxa de crescimento do número de albergues e a pluralidade 

do perfil da demanda turística, que, apesar de já ser elevada, a procura por este tipo 

de equipamento hoteleiro também tende a aumentar no Rio de Janeiro nos próximos 

anos, sobretudo devido à notoriedade que destinos receptores de megaeventos 

esportivos costumam adquirir.   

No entanto, tal reconhecimento gera expectativas de que a infraestrutura local 

e a estrutura turística, com destaque aos meios de hospedagem, sejam ampliadas e 

qualificadas.  

Tendo em vista o pouco tempo de desenvolvimento do mercado de albergues 

no Brasil, principalmente comparado ao mercado de meios de hospedagem e ao 



61 

 

mercado de albergues europeu, pioneiros neste ramo, observa-se, na atualidade, 

que alguns albergues no Brasil seguem à tendência inaugurada na Europa, por este 

tipo de empreendimento, na profissionalização e na inserção dos conceitos de 

design e luxo. 

Como percebemos  que tal processo é inicial no país, a pesquisa realizada 

identificou uma tendência de aproximação dos albergues diferenciados na zona sul 

da cidade do Rio de Janeiro ao que chamamos de albergues exclusivos, 

contemplando parcialmente as características de luxo e design em meios de 

hospedagem. 

Contudo, a pesquisa está pautada na primeira aplicação da matriz avaliativa 

sobre um assunto recente e ainda pouco estudado. Por isto, é cabível a proposição 

de novas adequações e avaliações que aprofundem e enriqueçam o conhecimento 

na área.  

Desta forma, o trabalho pode ser ampliado mediante desenvolvimento de 

estudos que tenham como abordagem principal a percepção dos clientes de 

albergues exclusivos quanto a sua estrutura física e de serviços oferecidos. Neste 

estudo futuro será possível observar as expectativas e seu nível de satisfação em 

relação ao empreendimento, permitindo também identificar pontos a serem 

melhorados. 

 Conhecer a demanda latente também pode gerar resultados importantes para 

prever o potencial de crescimento deste mercado, visto o cenário de expansão 

vigente.  

 Assim, acredita-se que a soma dos estudos contribuirão para a evolução 

destas empresas a fim de atingir a maturidade na utilização dos conceitos de design 

e luxo, com o objetivo de satisfazer totalmente o cliente e de melhorar a 

rentabilidade do negócio.  

 Por este motivo, propõe-se o desenvolvimento de outros estudos acadêmicos 

na área, tendo em vista a escassez de estudos deste tipo, o que dificulta análises 

mais profundas sobre o tema. 

 Por fim, para contribuir com a ampliação do conhecimento deste tipo de meios 

de hospedagem no turismo, sugerem-se análises que propiciem o acompanhamento 

do crescimento do mercado de albergues. 
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APÊNDICE A – Modelo de matriz avaliativa de albergues exclusivos 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITENS PREMISSAS STATUS	  (S/N) PONTUAÇÃO PONTOS
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5
até	  35	  leitos	  com	  quartos	  privativos	  (suítes)	  e	  coletivos 5

Totalização 15
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2
Enxoval	  Exclusivo 3
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2
Ambiente	  com	  aromas 1
Espaço	  de	  interação	  como	  elemento	  principal 2
Iluminação 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1

Totalização 25
Recepção	  bilíngue	  24	  horas 4
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 3
Bar	  ou	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  
da	  cidade 4
Cardápio	  do	  bar	  ou	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  Chef	  	  
du	  Cuisine 4
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3
Mailing	  de	  serviços	  turísticos	  locais 1

Totalização 25
Média	  de	  1	  para	  cada	  3	  leitos 10
Uniformes	  em	  bom	  estado	  e	  identificados 5

Totalização 15
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 4
Controle	  de	  avaliações	  em	  medias	  sociais 4
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 4
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 4
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4

Totalização 20
100

Gestão

Colaboradores
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APÊNDICE B – Resultado de aplicação da matriz avaliativa de albergues exclusivos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oztel.
Leblon	  
Spot

Contemp
orâneo

ITENS PREMISSAS STATUS	  (S/N) PONTUAÇÃO PONTOS PONTOS PONTOS
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5 5 5 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5 5 5 5
até	  35	  leitos	  com	  quartos	  privativos	  (suítes)	  e	  coletivos 5 0 0 0

Totalização 15 10 10 10
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3 3 3 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3 3 3 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3 3 0 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2 0 2 0
Enxoval	  Exclusivo 3 0 0 0
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2 2 2 0
Ambiente	  com	  aromas 1 1 1 0
Espaço	  de	  interação	  como	  elemento	  principal 2 2 2 2
Iluminação 3 3 3 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2 2 2 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1 1 1 1

Totalização 25 20 19 17
Recepção	  bilíngue	  24	  horas 4 4 4 0
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2 2 0 2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4 4 4 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 3 3 3 3
Bar	  ou	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  
da	  cidade 4 4 0 4
Cardápio	  do	  bar	  ou	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  Chef	  	  
du	  Cuisine 4 4 0 0
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3 3 0 3
Mailing	  de	  serviços	  turísticos	  locais 1 1 1 1

Totalização 25 25 12 17
Média	  de	  1	  para	  cada	  3	  leitos 10 0 0 0
Uniformes	  em	  bom	  estado	  e	  identificados 5 0 0 0

Totalização 15 0 0 0
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 4 4 4 4
Controle	  de	  avaliações	  em	  medias	  sociais 4 4 4 4
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 4 4 4 4
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 4 0 4 4
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4 4 4 4

Totalização 20 16 20 20
100 55 41 44
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ANEXO A – Matriz de Classificação de Hotéis Exclusivos 

 

 
 

Itens Premissas Status	  (S/N) Pontuação Pontos
Projeto	  exclusivo/prédio	  histórico	  recuperado 5
Projeto	  com	  assinatura	  de	  arquiteto	  de	  renome 5
até	  120	  Uhs 5

Totalização 15
Acabamento	  de	  primeira	  linha	  com	  materiais	  nobres	  
(mármore,	  tecido,	  madeira,	  vidro). 3
Mobiliário	  e	  utensílios	  exclusivos 3
Obras	  de	  arte	  (pinturas,	  esculturas,	  gravuras,	  entalhes,	  
objetos	  de	  decoração) 3
Arranjos	  florais	  em	  todas	  as	  dependências 2
Enxoval	  Exclusivo 3
Amenities	  assinados	  por	  uma	  marca	  de	  grife 2
Ambiente	  com	  aromas 1
Cama	  como	  elemento	  principal 2
Iluminação 3
Sinalização	  externa	  discreta	  ou	  inexistente 2
Sinalização	  interna	  discreta	  ou	  inexistente 1

Totalização 25
Concierge	  e	  mordomia	  24	  horas 3
Spa	  e/ou	  fitness	  center 3
Local	  para	  pequenos	  eventos	  ou	  refeições	  privativas	   2
Equipamentos	  com	  tecnologia	  de	  ponta 4
Pequenas	  gratuidades	  para	  o	  hóspede 2
Bar	  e	  restaurante	  constarem	  nos	  guias	  gastronomicos	  da	  
cidade 4
Cardápio	  do	  bar	  e	  restaurante	  com	  a	  assinatura	  de	  chefe	  
renomado 4
Bar	  como	  ponto	  de	  convergência	  do	  hóspede	  no	  hotel 3

Totalização 25
Média	  de	  1,5	  por	  UH 10
Uniformes	  assinados	  por	  estilista	  renomado 10

Totalização 20
Controle	  de	  reclamações	  e	  retorno	  aos	  clientes 3
Coordenação	  dos	  sistemas	  administrativos 3
Diária	  equivalente	  a	  pelo	  menos	  95%	  da	  diária	  mais	  alta	  
do	  seu	  mercado	  geográfico 5
Atualizações	  e	  inovações	  frequentes 4

Totalização 15
100
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