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RESUMO 

 

 

O presente estudo abrange a hospitalidade, que no sentido literal da palavra significa o ato 

de acolher ao próximo, mas aprofundando a idéia que se tem do termo percebe-se que o 

vocábulo é muito mais do que sinônimo de hotelaria, a hospitalidade possui o ângulo de 

fenômeno social. A história da hospitalidade mostra que ao longo do tempo, ela deixa de ser 

somente um fenômeno social, quando os primatas socializavam suas caças com várias 

famílias, por exemplo, e se torna uma atividade, ao passo que a prática da hospitalidade é 

percebida nos meios de hospedagem com fins comerciais da atualidade. Em relação à 

hospitalidade no âmbito da hotelaria, onde ela é uma prática comercial, o hóspede tende a 

valorizar e perceber a hospitalidade quando recebe algo além do contrato firmado. Nos 

meios de hospedagem, se evidenciam duas categorias, os classificados como hoteleiros e 

extra-hoteleiros. O bed and breakfast é uma forma de hospedagem extra-hoteleira, que 

oferece acomodação e café da manhã na residência de uma família, a um preço 

estabelecido. No Brasil, a rede Cama e Café, localizada em Santa Teresa, é a pioneira 

nesse estilo de hospedagem, e promete ao viajante o melhor da hospitalidade brasileira. O 

estudo investiga se a empresa Cama e Café possui características que levem o turista a 

realmente ter contato com o melhor da hospitalidade brasileira. Essa investigação implica 

em estudar a hospitalidade, explorar a hospitalidade brasileira, analisar o estilo de 

hospedagem bed and breakfast, e por último, conhecer os diversos aspectos da empresa 

Cama e Café. 

 

Palavras-Chave: Hospitalidade. Bed and Breakfast. Rede Cama e Café – Santa Teresa, Rio 

de Janeiro.  

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study includes hospitality, which in the literal sense of the word means the act of 

welcoming another person. Deepening the idea of the term, though, it is realized that the 

word is much more than a synonym of hotel management, so hospitality has the angle of a 

social phenomenon. The history of the hospitality shows that along the time, it has stopped 

being only a social phenomenon (when the primates would socialize their huntings with 

several families, for example) and become an activity, while nowadays the practice of the 

hospitality is realized in the environments of lodging with commercial ends. Regarding 

hospitality in the context of hotel management where it is a commercial practice, the guest 

has a tendency to value and realize it when he receives something besides the secured 

contract. According to the ways of lodging, two categories are highlighted, namely, the 

classified ads as hoteliers and extra-hoteliers. The bed and breakfast is the form of extra-

hotel lodging, which offers accommodation and breakfast in the residence of a family, at an 

established price. In Brazil, the net Cama e Café, located in Santa Teresa, is the pioneer in 

this style of lodging, and promises to a traveler the best of Brazilian hospitality. The study 

investigates if the enterprise Cama e Café has characteristics that take the tourist to really 

have contact with the best of Brazilian hospitality. This investigation leads to the study of 

hospitality, exploring its Brazilian version, analyzing the style of lodging bed and breakfast, 

and at last but not least, knowing several aspects of the enterprise Cama e Café. 

 

Keywords: Hospitality. Bed and Breakfast. Net Cama e Café – Santa Teresa, Rio de 

Janeiro.   
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INTRODUÇÃO 
 
 

A hospitalidade, que em sentido literal compreende a ação de acolher o 

próximo, é relativamente pouco estudada no Brasil. O termo é reduzido e utilizado 

como sinônimo de hotelaria em muitos países, apesar de o conceito de hospitalidade 

ser bem mais complexo. Além do viés comercial, a hospitalidade possui um contexto 

social. A hospitalidade é observada tanto em meios de hospedagem comerciais, 

quanto nas residências das pessoas que acolhem um parente ou amigo. No 

ambiente comercial, a hospitalidade, geralmente, é mais reconhecida quando o 

cliente recebe algo além do contrato estabelecido. A simples oferta de um copo de 

água, no cenário doméstico ou social, representa um ato hospitaleiro.  

Pode-se dizer que o sucesso do turismo em uma cidade depende, em grande 

parte, da hospitalidade. O turista deve se sentir acolhido pela população local e 

pelos serviços turísticos que ele utiliza, caso contrário, não terá vontade de retornar 

a cidade e ainda irá comentar com amigos e conhecidos a má experiência que teve 

na cidade não hospitaleira. Na hotelaria, a hospitalidade assume a mesma 

importância, o hóspede necessita ser bem acolhido para desejar novamente se 

hospedar no mesmo hotel.  

No contexto dos meios de hospedagem, encontram-se duas vertentes: os 

meios hoteleiros e os extra-hoteleiros. Inserido na vertente extra-hoteleira, há o meio 

de hospedagem bed and breakfast, originado nos Estados Unidos e Europa, que 

proporciona acomodação e café da manhã em residência familiar, a um preço pré-

fixado. Nesse estilo de hospedagem há duas possibilidades, uma é que o anfitrião 

trabalhe por conta própria e a outra é que o dono da residência se filie a uma 

empresa, que se encarregará em captar público e da parte financeira. Normalmente, 

o anfitrião obtém maior êxito quando se relaciona com uma empresa parceira.  
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O Cama e Café é uma empresa jovem no mercado, que vem ganhando 

destaque na mídia e está instalando no Brasil um novo conceito de hospedagem, no 

estilo bed and breakfast. É pioneira no país e sediada no Rio de Janeiro, no bairro 

de Santa Teresa. Esse estilo de hospedagem ainda é pouco conhecido e estudado 

no Brasil, fato que aguça a curiosidade sobre o tema. A empresa possui casas 

filiadas, no bairro, que estão disponíveis para receber hóspedes.  

Atrelada ao Cama e Café, surge a idéia da hospitalidade, que no caso desse 

meio de hospedagem, se apresenta na forma comercial e doméstica. Os 

administradores do Cama e Café o divulgam como o meio de hospedagem que 

oferece o melhor da hospitalidade brasileira, possibilitando que o turista vivencie o 

cotidiano de um cidadão brasileiro durante toda sua estadia. Para identificar a 

veracidade deste fato é preciso estudar o que é a hospitalidade, descobrir a 

hospitalidade brasileira, analisar o estilo de hospedagem bed and breakfast e 

posteriormente, compreender os diversos aspectos da empresa Cama e Café.  

Assim, o objetivo geral do trabalho é reconhecer se por meio das 

características do Cama e Café, a empresa é capaz de proporcionar a melhor 

experiência com a hospitalidade brasileira. 

A metodologia adotada foi a da pesquisa bibliográfica e descritiva 

exploratória. Os mais renomados e conhecidos autores sobre o assunto forneceram 

a base teórica para as discussões. Empregou-se ainda a observação participante, 

porque motivada por outros trabalhos realizados durante o curso de Turismo, a 

autora se interessou pelo tema e procurou obter a experiência de hóspede do Cama 

e Café por um final de semana. Na oportunidade, entrou em contato com um dos 

sócios da empresa que lhe forneceu vastas informações sobre o Cama e Café, o 

que lhe facilitou o conhecimento sobre esse modo de hospedagem e contribui para a 

realização do presente trabalho de conclusão de curso.  

Este estudo estrutura-se em cinco capítulos, incluindo-se o presente que 

apresenta o tema. 

O capítulo dois, A hospitalidade e Os meios de hospedagem, procura 

esclarecer a procedência da palavra hospitalidade, a que ela está relacionada, seus 

conceitos, sua história no mundo, sua história no Brasil, sua relação com o turismo e 

com a hotelaria. Há no mesmo capítulo a distinção entre os principais meios de 

hospedagem.  
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O capítulo três, Bed and breakfast, evidencia o que é o estilo de hospedagem 

em questão e sua história, mostra que o bed and breakfast está inserido na 

hospitalidade comercial e doméstica e por fim, relata informações sobre a 

administração desse meio de hospedagem. 

O capítulo quatro, Cama e Café – Pioneiro do Bed and Breafast no Brasil, 

explicita os motivos que levaram a empresa ser sediada em Santa Teresa (RJ), 

evidenciando a história e o âmbito cultural do bairro, informa o processo de 

formação, características e peculiaridades do Cama e Café.  

O capítulo cinco reúne as Considerações Finais e completa a estruturação 

textual deste trabalho. 
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2 A HOSPITALIDADE E OS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 
 

O estudo da hospitalidade explicita as suas duas vertentes: a de fenômeno 

social, defendida pela academia européia e a de atividade comercial, referente à 

visão da escola americana. A hospitalidade como fenômeno social implica na ação 

de acolher o próximo, enquanto a hospitalidade como atividade comercial se 

estabelece em ambiente comercial, hotéis, restaurantes, pousadas, dentre outros. 

 Aprofundando mais o conhecimento acerca da hospitalidade, encontram-se 

três divisões do termo, hospitalidade social, hospitalidade doméstica e hospitalidade 

comercial. A hospitalidade social se reflete nos ambientes públicos. O receber e 

acolher amigos e parentes em casa englobaria a hospitalidade doméstica. E a 

hospitalidade comercial é encontrada em empreendimentos comerciais. 

Acredita-se que a hospitalidade, originalmente, era uma prática gratuita e 

cortês de acolher o próximo, com um sentido sagrado, mas com o passar do tempo, 

a prática sofre dessacralização e se torna quase que exclusivamente comercial.    

Além da pesquisa sobre a hospitalidade, a discussão em relação às 

diferenças entre os meios de hospedagem é importante para que se possa compará-

los adequadamente.   

 
 
2.1 IMPLICAÇÕES DO TERMO HOSPITALIDADE 

 

 
O termo hospitalidade provém do latim hospitalitas-atis. A percepção de 

hospitalidade pode significar ato de acolher, hospedar; a qualidade do hospitaleiro; 

boa acolhida; recepção; tratamento afável, cortês. Por sua vez, a palavra hospes-

itus traduz-se por hóspede, forasteiro, estrangeiro, aquele que recebe ou é acolhido 
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com hospitalidade; a pessoa que se acomoda ou se acolhe provisoriamente em casa 

alheia, hotel ou outro meio de hospedagem (DIAS, 2002, p.98). 

Alvarado Herroz (2000, p.98) relaciona a origem etimológica da palavra 

hospitalidade a hospitalitas, de procedência latina. Para o autor, hospitalitas se 

refere à virtude recebida por peregrinos e necessitados que têm suas necessidades 

supridas (tradução própria).  

Para Walker (2002, p.4), a palavra hospitalidade está relacionada à antiga 

palavra francesa hospice, que é traduzida pelo autor como dar ajuda ou abrigo aos 

viajantes. 

Castelli (2006, p.46) explica que o vocábulo hospitium entre os romanos 

referia-se ao abrigo do viajante e hospes significava propriamente o hóspede. O 

autor acredita que hospitium e hospes influenciaram as palavras da hotelaria 

moderna. Para o mesmo autor (p. 82), a pessoa, que está disposta a se abrir com 

outras, deseja conhecer o novo e valoriza as diversas culturas além da sua, carrega 

consigo o espírito hospitaleiro. 

De acordo com o dicionário Luft (BARBOSA; PEREIRA,1991, p.338), a 

hospitalidade significa disposição acolhedora de quem oferece hospedagem. O 

dicionário Michaelis (2008) traduz hospitalidade como “ato de hospedar; qualidade 

de hospitaleiro; bom acolhimento dispensado a alguém; agasalho dado a hóspedes”.  

Amor e hospitalidade, em linguagem coloquial são palavras que, no entender 

de Alvarado Herroz (2000, p.101), são inseparáveis, pois ama quem é hospitaleiro e 

vice-versa. Para o citado autor, a palavra hospitalidade está relacionada ao verbo 

dar. Uma pessoa hospitaleira dá seu tempo, sua atenção e seu conhecimento para o 

outro. 

Ofertar e receber informação são atos inerentes à prática hospitaleira na visão 

de Grinover (2007, p. 126). O autor exemplifica sua afirmação ao mostrar que 

localidades turísticas que dispõem de diversificados meios de comunicação (visual, 

gráfico, televisado) com o turista, acolhem o mesmo. Assim, são hospitaleiras 

porque facilitam a programação diária do turista na localidade. 

Mullins (2006, p.15) esclarece que a palavra hospitalidade é utilizada de 

forma genérica pelos diversos setores de empreendimentos hoteleiros e de catering.  

Wada (2004, p.137) complementa a idéia de Mullins (2006) lembrando que a 

hospitalidade é interdisciplinar, porém geralmente reduzida a sinônimo de hotelaria. 
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As nações anglo-saxônicas utilizam a palavra hospitalidade (hospitality) porque no 

inglês não há uma nomenclatura para hotelaria, enquanto os países latinos 

adotaram o termo hotelaria.  

Em sua dissertação, Plentz (2007, p.60) cita Camargo (2002) ao mencionar 

que a idéia que se tem sobre a hospitalidade sofre duplicidade, pois há contágio 

semântico de outros termos etimológicos, como hospício, hospital, hostilidade e 

hóstia.  

Belchior e Poyares (1987, p.19) explicam que hospício deriva do latim 

hospitium-i que significava o local onde os viajantes tinham acesso a comida e 

descanso. É provável que, posteriormente, o termo tenha perdido este sentido e 

passado a se referir ao lugar onde se internam pessoas com problemas mentais.  

Os mesmos autores afirmam que hospitale e hospitalicum eram as 

hospedarias, palavras bem parecidas com o termo hospital. Pode ser que com o 

tempo, as palavras tenham assumido o significado de local onde ficam os enfermos. 

Estas informações sobre os termos hospício e hospital mostram que, em suas 

origens, estas eram palavras bem próximas do significado da hospitalidade.  

A falta de hospitalidade do anfitrião remete a palavra hostilidade porque o 

hóspede se sente agredido ao invés de acolhido. 

Por sofrer duplicidade pelo contágio semântico de outros termos, Plentz 

(2007, p.60) sugere que, para efeito de praticidade, é melhor a utilização da palavra 

hotelaria, evitando o uso do termo hospitalidade. Até porque a palavra hotelaria é 

mais conhecida e aceitada pelos profissionais envolvidos com a gestão de hotéis e 

restaurantes e pelos estudiosos do assunto. O vocábulo hospitalidade é mais 

complexo. A pesquisa desse tópico acarreta em uma discussão mais ampla, pois da 

mesma maneira em que se aproxima da palavra hotelaria, também dela se afasta 

criticamente.  

A autora supracitada explicita que o afastamento propicia a análise do nicho 

empresarial da hospedagem mais profundamente, compreendendo o grupo de 

valores, modelos e ações que se remetem ao receber humano, fazendo com que 

novos vocábulos apareçam necessitando de um estudo que se movimenta de um 

vocábulo a outro, assim como a festa, o cerimonial, a conversação, a postura social, 

em resumo, os ritos da hospitalidade.  A aproximação propicia a percepção de todas 

as características concretas relacionadas com o receber humano na dimensão da 
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recepção turística, e também as situações do fazer humano diretamente 

relacionadas com o ato de receber pessoas.  

Bezerra (2007, p.336) esclarece que a palavra hospitality, na língua inglesa, é 

muito empregada para nomear as atividades da hotelaria. Portanto, ao se falar em 

hospitalidade, para muitos indivíduos está se falando em práticas hoteleiras, ou em 

gestão da hospitalidade, porque há uma substituição da terminologia hotel 

management para hospitality. De acordo com Plentz (2007, p.61), o termo é utilizado 

também como sinônimo de turismo receptivo, hotelaria, gestão hoteleira e serviços 

hoteleiros, em uma tradução automática do termo do inglês para o português. O 

vocábulo ainda se refere a serviços de recepção, atendimento com qualidade, 

hospedagem, alimentos e bebidas, gestão de recursos humanos na hotelaria, 

marketing e gestão da indústria da hospitalidade. 

Grinover (2007, p.29), por sua vez, sintetiza a hospitalidade ao observar que 

em países mediterrâneos e latinos, a oferta de um copo d’água ou apenas uma 

xícara de café representa o ato mais natural e instantâneo da prática hospitaleira. 

Por meio dessa observação, pode-se mais facilmente perceber o real sentido da 

palavra hospitalidade como o ato capaz de proporcionar um tratamento cortês para o 

hóspede. 

Figueiredo (2007, p.48) enfatiza que o ato de receber os outros, de se 

importar com seus momentos de problemas, de felicidade ou de conquistas e de 

preocupar-se com eles, é uma nobre demonstração de hospitalidade. Essa 

demonstração de hospitalidade pode ser encontrada no receber doméstico e 

também em estabelecimentos de hospedagem utilizados pelos viajantes. Selwyn, 

(2004) considera que a prática da hospitalidade: “[...] transforma estranhos em 

conhecidos, inimigos em amigos, amigos em melhores amigos, forasteiros em 

pessoas íntimas, não parentes em parentes” (p. 26). Enquanto Bannwart (2007, 

p.74) coloca a hospitalidade como uma relação entre dois atores, o anfitrião e o 

hóspede, sendo que o primeiro tem de dividir seu espaço com o segundo. 

Compreende-se, portanto, que a hospitalidade aprofunda o relacionamento das 

pessoas, aproximando-as por conseguinte.  

Bueno (2003, p.118 apud GARCIA, 2005, p.21) generaliza o significado da 

hospitalidade, considerando que ela englobaria todos os tipos de relações humanas 

com o “outro”, não especificando que relações seriam essas. 
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Castelli (2006, p.147) evoca a idéia de que o sentido da hospitalidade sofreu 

um processo de dessacralização com o tempo, passando a ser comercializada pela 

sociedade contemporânea. O autor acredita que as pessoas perderam grande parte 

da virtude de acolher o próximo. 

 A respeito da reflexão que o termo encerra, as palavras de Plentz (2007, p. 

68) constituem-se uma verdadeira lição sobre a hospitalidade: 

 

A hospitalidade não está presente em cursinhos e manuais. É no 
entendimento de sua grandiosidade como algo social e humano e na 
vivência e na convivência com o “outro” que se pode entender o que pode a 
vir ser hospitalidade. 
A hospitalidade não pode ser ensinada, mas sim vivenciada e construída. É 
ciência humana. O turismo e a hospitalidade não podem ser vistos como 
uma indústria, pois estaria refletindo a impessoalidade nas relações 
humanas. A hospitalidade está presente na Bíblia, tradições judaicas, 
clássicas, tradições do oriente pelo relato de que o viajante estrangeiro 
precisa ser acolhido. Por isso ela é uma relação de encontro dentro de um 
processo de respeito entre os homens e o ambiente.  

 

A partir das considerações dos autores pesquisados pode-se compreender a 

origem da palavra hospitalidade e conhecer outros vocábulos que possuem a 

mesma raiz etimológica, bem como relacionar o uso do termo hospitalidade ao do 

termo hotelaria e por outro lado, perceber os diversos sentidos que a palavra 

hospitalidade recebe na língua inglesa e portuguesa, e ainda detectar as implicações 

obtidas na prática da hospitalidade. 

 
 

2.2 CONCEPÇÕES DA HOSPITALIDADE 
 

 

O entendimento da concepção da hospitalidade pode ser evidenciado por 

meio de dois ângulos: como um fenômeno social, que implica na cordialidade entre 

os indivíduos; e como uma atividade, que presta serviços aos clientes (FUJITA, 

2005, p.42). Segundo Garcia (2005, p.17), o ângulo da hospitalidade como 

fenômeno social é referente à escola francesa; enquanto o ângulo da hospitalidade 

visto como uma atividade se relaciona à escola norte-americana. 

A hospitalidade é um tópico de estudo acadêmico relativamente recente, 

apesar de seu conceito ser bem antigo. No estudo das diversas concepções da 
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hospitalidade, observa-se que há alguns autores, dentre eles, Lashley (2004, p.4), 

que levam em conta o bem-estar tanto dos hóspedes como o do anfitrião. Por sua 

vez, autores como Dias (2002, p.102) e Boeger (2003, p.54 apud QUEVEDO, 2006, 

p.13) caracterizam a hospitalidade apenas como um fator de sociabilidade e 

gentileza do anfitrião para com o hóspede, tornando-a um fenômeno social. Tideman 

(1983, p.1 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.194) e Grinover (2007, p.125) 

enfatizam uma característica comercial na prática da hospitalidade que é vista pelos 

autores como uma atividade. Lashley (2004, p.4) e Belchior e Poyares (1987, p.16) 

exemplificam os serviços (acomodação, alimentos e bebidas) relacionados ao termo, 

em contrapartida, outros pesquisadores como Tideman (1983), não oferecem esse 

detalhamento acerca dos serviços provenientes da hospitalidade.  

A partir de discussões realizadas em um encontro sobre hospitalidade 

realizado em Nottingham, em 1997, Lashley (2004, p.4) relata que a hospitalidade é 

uma permuta contemporânea criada para intensificar o bem-estar entre anfitrião e 

hóspede, por meio da disponibilidade de acomodação, alimentos e bebidas. 

Percebe-se que nessa definição, o autor acredita que a hospitalidade deve promover 

o bem-estar dos dois envolvidos na ação, anfitrião e hóspede e preocupa-se em 

exemplificar os serviços que devem ser oferecidos para que a hospitalidade seja 

posta em prática.   

O Longman Dictionary of Contemporary English (SUMMERS, 2004, p.787) 

não apresenta as mesmas considerações evidenciadas por Lashley (2004, p.4) 

acerca da hospitalidade. Em sua definição não faz menção a respeito do bem-estar 

entre os envolvidos na hospitalidade. O mesmo dicionário define hospitalidade como 

jeito amigável de se tratar visitas, evidenciando o lado social do termo. 

Dias (2002) relata que a hospitalidade significa: “[...] o tratamento cordial 

oferecido a amigos, estranhos ou estrangeiros convidados para um lar” (p. 102). 

Como se pode observar, a definição de Dias (2002) é bastante similar à do Longman 

Dictionary of Contemporary English (2004, p.787). Da mesma forma, Boeger (2003, 

p.54 apud QUEVEDO, 2006, p. 13) apresenta a hospitalidade por “o ato ou efeito de 

hospedar, é a qualidade do hospedeiro, ou ainda, bom acolhimento, liberdade, 

amabilidade e afabilidade no modo de receber os outros.” 

Para Cruz (2002 apud BARBOSA, 2007, p.51) a hospitalidade é uma prática 

muito mais ampla que as atividades de abrigar e alimentar o hóspede. O ato de 
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acolher representaria toda essa amplitude que envolve uma série de estruturas, 

serviços e atitudes que possibilitam bem-estar ao hóspede. 

Tideman (1983, p.1 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.194), em sua 

definição de hospitalidade, comenta que as necessidades dos hóspedes devem ser 

satisfeitas ao máximo. Mas não se refere ao bem-estar do anfitrião. Entretanto, 

oferece uma nova dimensão para hospitalidade, a respeito da possibilidade de ser 

explorada comercialmente, quando se refere a preço e custo. A sua definição é um 

tanto genérica pois ela pode se referir a qualquer outra atividade comercial. O autor 

referido explicita a seguinte concepção da hospitalidade: 

 

O método de produção pelo qual as necessidades do hóspede são 
satisfeitas ao máximo, significando a oferta de bens e serviços em 
quantidade e qualidade desejada pelo hóspede e a um preço que seja 
aceitável para ele, de modo que sinta que o produto vale o quanto custa.   

 
 

Camargo (2004, p.52) igualmente a Lashley (2004, p.4) se refere aos serviços 

aglutinados à hospitalidade. Entretanto, deixa de mencionar o bem-estar dos 

envolvidos na prática. Por outro lado, seguindo a mesma linha de Tideman (1983, 

p.1 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.194) refere-se à possibilidade de uma 

hospitalidade no âmbito comercial. Para Camargo (2004, p. 52), a hospitalidade é 

“[...] o ato humano, exercido em contexto doméstico, público e profissional, de 

recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de 

seu hábitat natural”.  

Cassee (1983, p. xiv apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.195) oferta um 

conceito de hospitalidade mais semelhante ao de Lashley (2004, p.4), Pfeifer (1983, 

p.191 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.194) e Camargo (2004) porque inclui 

alguns tipos de serviços referentes à ação hospitaleira. Cassee (p. 195) explicita o 

termo como: “Uma mistura harmoniosa de componentes tangíveis e intangíveis – 

comida, bebida, leitos, ambiência e ambiente, bem como comportamento dos 

funcionários” e enfatiza a hospitalidade como uma possível prática comercial, 

assemelhando-se à definição de Tideman (1983, p.1 apud BROTHERTON; WOOD, 

2004, p.194), quando faz referência ao comportamento de funcionários. Se há 

funcionários, há um estabelecimento envolvido, caracterizando uma troca comercial. 
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Grinover (2007, p.125) traz uma descrição da hospitalidade que mostra a 

prática sendo realizada em três esferas, dentre elas, a esfera comercial. Para o 

autor: 

 

 

A hospitalidade é, portanto, uma relação especializada entre dois atores:  
aquele que recebe e aquele que é recebido; ela se refere à relação entre 
um, ou mais hóspedes, e uma instituição, uma organização social, isto é, 
uma organização integrada em um sistema, que pode ser institucional, 
público ou privado, ou familiar.  
 
 

Belchior e Poyares (1987, p.16) pensam na hospitalidade como uma forma de 

prestação de serviços para que pessoas que se encontram fora de seus lares. Eles 

admitem que a prestação de serviços pode ocorrer de forma gratuita ou paga. 

Quanto aos serviços, fazem referência a acomodação e alimentação.  

A figura 1 apresenta, de maneira sintética, a hospitalidade, mostrando suas 

dimensões e ajuda a diferenciar essa prática das tantas outras trocas humanas. 

 

 

       
 

 

 

Após essa breve amostragem de concepções da hospitalidade de diferentes 

autores, percebe-se que a palavra pode ser interpretada e entendida por diferentes 

Figura 1 – Dimensões da hospitalidade. 
Fonte: Extraído de Brotherton; Wood, 2004, p. 203. 
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visões. Observadas essas concepções pode-se concordar com as palavras de 

Camargo (2004, p. 25):  

 

O termo hospitalidade é pleno de ambigüidades. A busca de um 
entendimento unívoco do termo, comum às diferentes acepções em que é 
tomado e que permita o enunciado de um conceito, é, assim, cheia de 
armadilhas.  

 
A partir da junção dessas concepções, compreende-se que a hospitalidade é 

o ato humano de ofertar abrigo, comida e bebida a quem está longe de seu hábitat 

natural, podendo este ato ser em um espaço doméstico, comercial ou público, não 

se esquecendo da garantia do bem-estar de anfitriões e hóspedes. Naturalmente 

essa não é melhor definição de hospitalidade, mas é o fruto da observação e do 

entendimento de concepções elaboradas por autores da área do turismo. 

 

2.3 ORIGENS DA HOSPITALIDADE NO MUNDO 

  

Pode-se dizer que a hospitalidade existe desde a criação do mundo, porque 

segundo Castelli (2006, p.4), o fato de, na versão da Bíblia, Deus acolher Adão e 

Eva no paraíso, proporcionando-lhes tudo o que necessitavam, se caracteriza um 

ato de hospitalidade. O mundo começou a partir de um ato de acolhimento de Deus 

para com suas novas criaturas. Será a origem do mundo a mesma origem da 

hospitalidade? Cabe uma reflexão. 

Mesmo antes da criação do mundo por Deus, nos primórdios da civilização 

humana a hospitalidade estava presente na vida dos primatas, pois esses caçavam 

em grupos, repartiam a caça entre suas famílias e compartilhavam o momento de 

comer. A necessidade de viver em grupos, devido aos perigos da época, possibilitou 

o desenvolvimento da hospitalidade e da sociabilidade entre os primatas 

(CASTELLI, 2006, p.12). 

Grinover (2007, p.20) considera que a história da hospitalidade se mescla 

com a história do homem e que envolve seus embates, suas conversas e tudo mais 

que ele tem inventado para se aproximar de seus semelhantes. Walker (2002, p.4) 

apresenta a mesma idéia que Grinover (2007) sobre a origem da hospitalidade e 

observa que a noção de hospitalidade é muito antiga, assim como a origem da 



22 

 

civilização. Seu caminho trilhado, desde o lendário costume de partir o pão com um 

desconhecido até as vastas operações dos conglomerados de hospitalidade dos 

dias atuais, representa uma história magnífica.  

Relatos sobre a hospitalidade são observados em textos anteriores à Grécia e 

a Roma (por volta de 1700 a.C.). A hospitalidade nessa época seria encontrada nas 

tavernas, que se apresentavam como casas de prazer, cuja reputação não era nada 

respeitável (WALKER, 2002, p.4). Em contrapartida, Grinover (2007, p.35) esclarece 

que, nesse mesmo tempo, era um ato sacro para gregos e romanos acolher em 

seus lares os viajantes estrangeiros, lhes garantido comida e bebida, sem mesmo 

lhes questionar o nome e o motivo de sua viagem. Este ato sacro estava relacionado 

ao mundo cristão, onde era pregado que o fiel deveria fazer de sua casa um 

“albergue de Cristo”. A idéia da hospitalidade como ato sacro também é mostrada 

por Boff (2005, p.84) que explica o mito do poeta romano Públio Ovídio que 

transmite a concepção de que quem acolhe ao próximo, serve a Deus. Conclui-se, 

então, que, durante essa época, a hospitalidade era uma prática que se estendia do 

mundo dito profano ao mundo cristão. Castelli (2006, p.45) destaca ainda que as 

grandes conquistas do Império Romano abriram rotas onde foram criadas casas 

chamadas de mansiones, tipo de albergues, com a finalidade de hospedar e 

alimentar os diversos viajantes (comerciantes e militares) que por lá passassem. 

Essas mansiones ofertavam um serviço modesto e nem se comparavam ao serviço 

encontrado pelos viajantes nos lares romanos. Apesar das adversidades, pode-se 

perceber que a hospitalidade era uma preocupação de gregos e romanos em 

remotos tempos. 

Na era feudal, que se iniciou no século V, a hospitalidade foi suprimida porque 

o viajante era enxergado como um inimigo. Durante esse tempo, o continente 

europeu ficou dividido em feudos onde existia o servilismo proveniente do sistema 

de vassalagem. Os feudos eram auto-suficientes e as pessoas eram condenadas a 

viver em seus feudos e servir seus senhores. Ficava inibida então, a possibilidade 

de viagens. Apesar desse quadro adverso, no feudalismo surge a idéia de 

peregrinação para visitar lugares sagrados. A partir dessa idéia surgiu o turismo 

religioso. Para acolher esses peregrinos, as ordens religiosas criaram meios de 

hospedagem (CASTELLI, 2006, p. 49/50). 
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Walker (2002, p.6) explicita que os meios de hospedagem disponíveis na 

Idade Média foram as pousadas construídas por Carlos Magno, no século VIII, para 

peregrinos no continente europeu e estalagens às margens das estradas européias. 

As estalagens eram encontradas em grande quantidade e, se comparadas aos 

meios de hospedagem atuais, eram primitivas. Os clientes geralmente pernoitavam 

em colchões espalhados sobre o saguão e comiam o que cada um tivesse trazido 

consigo ou o que conseguisse adquirir da estalagem. O cardápio desses 

estabelecimentos normalmente era constituído por pão, carne, cerveja e às vezes, 

peixe. Ainda na hospitalidade medieval percebiam-se as casas da realeza e da 

nobreza, que comumente recebiam centenas de convidados a cada refeição. 

Entre os séculos XIII e XIV, Castelli (2006, p.64) revela que a hospitalidade 

deixou de ser ofertada de forma amigável e gratuita na casa dos anfitriões e 

começou a ser cobrada. Isso se deve ao fato da demanda por viagens ter crescido e 

a hospitalidade amigável não conseguiu mais atender à crescente procura por 

alojamento. Essa época marca, na Europa, o surgimento do embrião da hotelaria 

moderna. 

Dando um salto para o século XVIII, as estalagens e tavernas eram inspiradas 

no padrão inglês, que possuía nesse tempo os melhores modelos de acomodações 

do mundo ocidental. Apesar da suposição de haver uma taverna construída em 

Jamestown, na Virgínia, ainda no início da colonização, os holandeses que 

levantaram a primeira taverna conhecida, o Stadt Huys, em Nieuw Amsterdam (Nova 

York), em 1642 (WALKER, 2002, p.10).  

De acordo com Walker (2002, p.16), no século XIX foram vistas as maiores 

transformações ocorridas na hospitalidade em comparação a outros tempos 

anteriores. Nesse século, as mulheres passaram a ser aceitas nos melhores 

restaurantes do mundo ocidental. O famoso Cesar Ritz, cujo sobrenome é 

relacionado a tudo que há de melhor em termos de luxo e elegância, possibilitou que 

o fato de que comer no restaurante do Savoy, de Londres, fosse uma obrigação 

social para a aristocracia, de ambos os sexos. Para os outros indivíduos não ligados 

a luxo, foi elaborado o grill room (salão de grelhados), outra concepção oriunda da 

Inglaterra. Este salão de grelhados possuía um ambiente simples e abriu as portas 

dos hotéis para servir o jantar informal. 
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 Grinover (2007, p. 58/59) acredita que o século XX estabelece de vez a 

transformação da hospitalidade para a acolhida mercantilizada, ele destaca o 

crescimento das empresas de turismo em geral (agências, operadoras, centrais de 

reservas) e a inclusão de pessoas que antes não tinham acesso ao turismo como 

fatores que alavancaram essa transformação.  

Evidenciando a questão da transformação da hospitalidade para uma prática 

comercial, Walker (2002, p.18) mostra que, com a Segunda Guerra Mundial, os 

Estados Unidos são levados a se deslocar muito mais, possibilitando a criação de 

vários hotéis e cafeterias estabelecidos em praticamente todos os cruzamentos 

rodoviários. Logo depois, nos anos de 1950, assistiu-se ao progresso dos meios de 

transporte, tanto terrestres como aéreos, aproximando mercados e possíveis 

demandas. Os vôos domésticos foram oferecidos com mais freqüência e com mais 

rapidez. Em 1958, o Boeing 707 permitiu que as viagens transatlânticas fossem mais 

velozes. Passando para a década de 1960, a economia em expansão impulsionou o 

aumento das viagens de lazer e de negócios. O Boeing 727 foi criado para 

transportar 125 passageiros a uma velocidade superior a 1000 km por hora. O 

turismo de massa se torna uma realidade quando milhões de pessoas puderam sair 

de férias e desejavam viajar. 

Ainda no século XX, na década de 70 emergiram novos empreendimentos na 

hotelaria, o Days Inn, Super 8 Motels e Comfort Inns. Redes hoteleiras de alto nível 

como Four Seasons, Canadian Pacific, Marriott, Sheraton e Hilton expandiram-se 

nos Estados Unidos, e em alguns casos específicos, alcançaram outros países. 

Todas essas empresas contribuíam para a expansão da hospitalidade comercial no 

mundo. Em seguida, nos anos de 1980, as práticas do turismo cresciam 

maciçamente, em virtude de muitos indivíduos que detinham influente poder de 

compra. Empreendimentos turísticos longínquos e exóticos passaram a ser mais 

acessíveis e populares. Já na década de 1990, a recessão vivida desde 1989 e a 

Guerra do Golfo prejudicaram os números do turismo (WALKER, 2002, p.18). A 

diminuição desses números do turismo prejudica estabelecimentos que praticam a 

chamada hospitalidade comercial, pois suas taxas de ocupação ficam baixas. 

Indo para o século XXI, não se pode deixar de comentar o atentado terrorista 

ocorrido, em 11 de setembro de 2001, na cidade de Nova York. Este acontecimento 

prejudicou não só o turismo nos Estados Unidos como também em todo o mundo, 
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porque as pessoas passaram a evitar a viajar de avião com medo de serem vítimas 

de novos atentados. Passado o alarde do atentado terrorista citado, o número de 

viagens voltou a subir. No entanto, os aeroportos do mundo todo e, principalmente, 

nos Estados Unidos e na Europa, intensificaram as revistas aos passageiros e suas 

bagagens de mão por medidas de segurança, o que causa certo desconforto ao 

passageiro que muitas vezes é revistado por agentes nada gentis e hospitaleiros. 

Apesar desses problemas, o quadro atual de números de viagens em todo o mundo 

é ascendente. As pessoas continuam a viajar por diversos motivos como eventos, 

negócios, lazer, dentre outros. E é claro esperam ser bem atendidas e encontrar 

hospitalidade por onde quer que passem durante suas viagens. 

Por meio da discussão das origens da hospitalidade no mundo, através dos 

séculos, percebe-se que a hospitalidade caracteriza-se por ações que tornam os 

homens mais humanos e mais próximos. 

 

 

2.4 RAÍZES DA HOSPITALIDADE NO BRASIL 

 

 

O estudo das raízes da hospitalidade no Brasil remete à pesquisa do 

processo de desenvolvimento do turismo no país. Por esse motivo, as informações 

sobre um e outro se mesclam. O mais importante é a pesquisa sobre os dois, que 

ajuda na melhor compreensão dos dois elementos.  

No intuito de refletir sobre as raízes do turismo no Brasil, Pires (2001, p.XVII) 

se depara com um questionamento, se a fragilidade presente nos serviços e em boa 

parte da infra-estrutura turística foi gerada a partir da crise brasileira nas últimas 

décadas ou se possui causas mais densas. Muitas respostas referentes ao início do 

turismo no Brasil ficam sem esclarecimentos porque não existe grande quantidade 

de estudos sobre o assunto. Por essa razão, o questionamento do autor se torna 

difícil de ser elucidado. Apesar dessa dificuldade, ele apresenta diversas 

informações que auxiliam no estudo das raízes do turismo no Brasil.  

Remetendo-se aos primórdios do turismo no Brasil, Pires (2001, p.XVII) 

questiona como e de que maneira as inovações, em termos de acomodação, 
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motivações de viagens e fluxos, aparecidas na Europa, surgiram, posteriormente, no 

Brasil. Esta é uma questão ampla e para respondê-la são necessárias pesquisas 

relacionando diversas fontes que criam novas indagações. O porquê da idéia do 

Brasil como um país exótico, enraizada nos pensamentos dos estrangeiros, resulta 

em uma nova indagação. Essa idéia pode ser comprovada através de entrevistas de 

famosos à imprensa. 

Castelli (2006, p.125) registra que os primeiros meios de hospedagem a 

proporcionar mais conforto para os viajantes ilustres, foram criados pelos religiosos 

que seguiam as expedições portuguesas no Brasil. Essas formas de hospedagem 

eram os colégios e os mosteiros que acolhiam ao viajante ilustre e ainda, o não tão 

ilustre.  O mesmo autor (p.131/132) evidencia que, posteriormente, no século XVIII, 

os ranchos se tornaram meios de hospedagem tão importantes como os colégios e 

mosteiros para os viajantes que circulavam dentro do território brasileiro. Os ranchos 

serviam para o pernoite dos viajantes e ainda, ajudavam na interiorização da 

fronteira econômica e demográfica do Brasil. Há registros de queixas sobre o 

conforto dos ranchos por parte de alguns viajantes estrangeiros que possivelmente 

estavam acostumados com outro patamar de conforto em suas pátrias. Belchior e 

Poyares (1987, p.36) reafirmam que o papel do rancho, de apoio ao fluxo de 

pessoas rumo ao interior do país, foi crucial, apesar de ter sido um meio de 

hospedagem com características rústicas e simples. 

As profundas mudanças vivenciadas no século XIX alcançaram o ato de 

viajar, que se transformou significativamente depois da revolução dos transportes e 

com o aparecimento de muitas inovações relacionadas à prestação de serviços 

ligados às viagens. Essas mudanças ocorrem concomitantemente com as 

transformações após a vinda da corte e a abertura dos portos brasileiros, atingindo 

substancialmente o Brasil (PIRES, 2001, p.211).  

Castelli (2006, p. 133) esclarece as transformações, resultantes da vinda da 

família real e a abertura dos portos, no que diz respeito aos meios de hospedagem. 

As tabernas, casas de pastos e hospedarias, que acolhiam os viajantes, começaram 

a se diferenciar uma das outras, adquirindo características próprias. E a 

denominação hotel, de origem francesa, passou a ser utilizada no Brasil. Essas 

transformações nos meios de hospedagem serviram de base para as classificações 

hoteleiras atuais. No mesmo século XIX, vários territórios brasileiros começaram a 
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formar vilas e cidades onde empreender meios de hospedagem constava no 

processo de desenvolvimento. 

O Brasil se tornava mais exposto à curiosidade mundial, no entanto a idéia de 

uma nação exótica é anterior ao século XIX, na visão de Pires (2001, p.94). O 

mesmo autor (p.90) crê que o exotismo brasileiro no exterior foi ocasionado pela má 

interpretação do português pelos estrangeiros que entendiam histórias erradamente 

e passavam à diante. Em contrapartida, Belchior e Poyares (1987, p.87) registram 

que existiam empreendimentos onde o viajante estrangeiro não teria problema com 

a comunicação porque esses contavam com pessoas que dominavam outros 

idiomas.  

Nessa época, segundo Miranda (2007, p.54), a hospitalidade comercial 

brasileira só contava com simples alojamentos ou casas de pensão, que até se 

intitulavam como hotel, mas desconsideravam o número de quartos existentes e o 

padrão de serviços que prestavam. Talvez, a primária situação dos meios de 

hospedagem no Brasil cooperava para que os viajantes enxergassem o país como 

exótico e atrasado, retratando-o dessa forma para seus amigos e parentes na terra 

natal. 

 Os viajantes do século XIX que visitavam o país descreviam uma monarquia 

na América que ainda explorava a mão-de-obra escrava, abrigava florestas e 

animais selvagens. Essas descrições também contribuíam em reforçar a idéia de um 

Brasil exótico em seus países de origem (PIRES, 2001, p.211).  

Havia certo orgulho em se hospedar pessoas de níveis hierárquicos 

superiores desde que essa hospedagem trouxesse prestígio ao hospedeiro, explica 

Pires (2001, p.211). Quando não se tratava de pessoas de níveis hierárquicos 

superiores, os hospedeiros cobravam pelo serviço de hospedagem. Abaixo há uma 

breve descrição da forma em que eram prestados os serviços pelos hospedeiros no 

século XIX. 

 
Há nos relatos uma nítida distinção entre a excelência da hospitalidade 
espontânea e aquela oferecida mediante pagamento as chamadas 
hospedarias. Esses visitantes, por viajarem nas mais diferentes condições, 
muitas vezes seguindo tropas de mulas, souberam registrar tal diferença. 
Embora não haja unanimidade quantos aos péssimos serviços prestados, 
pode-se dizer com segurança que a precariedade não era simplesmente 
fruto do mau humor desses escritores. Deve-se ter presente, contudo, que 
tais estrangeiros não eram exigentes em excesso, mas estavam 
acostumados a um outro padrão nessa espécie de serviço. Da falta de 
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hábito de lidar com pessoas finas e educadas, resultaram narrativas nada 
lisonjeiras à figura do dono da hospedaria, uma vez que a grosseria e 
petulância parecem ser a marca registrada desses improvisados 
hospedeiros. (PIRES, 2001, p. 142). 

 

Pode-se afirmar, assim, que as hospedarias preconizavam a improvisação, os 

péssimos serviços prestados e, principalmente, os preços exagerados. Os 

estrangeiros relataram como muito precário os serviços das hospedarias brasileiras. 

Cabe lembrar, que esses estrangeiros possuíam um referencial de seus países de 

origem, que estavam mais avançados na prestação de serviço. Os tropeiros, que 

estavam agrupados no mesmo universo cultural dos hospedeiros, não achavam o 

serviço precário. Possuíam outro referencial, porque estavam acostumados com as 

durezas das viagens (PIRES, 2001, p.212). 

Belchior e Poyares (1987, p.52) ajudam na compreensão dos tipos de meios 

de hospedagem presentes no século XIX. O primeiro tipo são as casas de pasto ou 

estalagens que prioritariamente serviam refeições, mas alugavam quartos também e 

se intitulavam como hotéis, apesar de muitos não passarem de restaurantes ou 

cafés. O segundo tipo compreende os estabelecimentos que preconizavam o 

oferecimento da hospedagem até mesmo com luxo. O terceiro tipo engloba as casas 

que usavam o termo hotel para se vender. O quarto tipo diz respeito às pensões que 

se tornavam quase do tipo familiar e ofertavam refeições tanto para hóspedes como 

não-hóspedes.  

Os viajantes estrangeiros eram bem recebidos por onde quer que viajassem e 

faziam muitos elogios à hospitalidade brasileira, conta Pires (2001, p.133).  Alguns 

desses achavam inusitado encontrar tamanha hospitalidade num país tão longínquo. 

Os estrangeiros ficaram tão acostumados com a receptiva hospitalidade brasileira 

que passaram a sentir, mesmo, as menores desfeitas que, anteriormente, não 

seriam percebidas na França e na Inglaterra. 

O necessário para um viajante do século XIX ser bem acolhido no Brasil, é 

explicado por Pires (2001, p.134), que conta que, nas cidades, eram requisitadas 

cartas de apresentação ou recomendação para ajudarem os viajantes a se 

hospedarem, ao passo que, no campo, não existiam requisições.  

Segundo a literatura, existia o dever em se hospedar parentes e 

recomendados de parentes. Ocorria também o dever em recepcionar parentes 
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caídos em desgraça por tempo indeterminado. Havia ainda o “agregado” que era 

recebido com hospitalidade, personagem este muito percebido na história e na 

literatura. É evidente que existia o perigo de todos esses tipos de hóspedes virem a 

quebrar o código cultural do anfitrião (PIRES, 2001, p.141). 

Existem relatos que comprovam que a hospitalidade acontecia cordialmente 

caso os hóspedes fossem de um grau igual ou superior na escala social, informa 

Pires (2001, p.137). Assim, indivíduos abastados sempre conseguiam hospedagem, 

mesmo não sendo conhecidos do hospedeiro, enquanto para os comerciantes 

desqualificados restava a estalagem. 

De acordo com Barbosa (2007, p.48) a cordialidade dos brasileiros é herança 

dos ibéricos. E tem ainda uma contribuição dos negros que possuíam um jeito 

hospitaleiro, eram alegres e contornavam seus problemas. Para o pesquisador, os 

ibéricos e os negros fundiram no sangue do brasileiro a hospitalidade. 

Seguindo a mesma linha de Barbosa (2007, p.48), que pensa na 

hospitalidade brasileira como um fator de herança, Castelli (2006, p.103) observa 

que, com a colonização do Brasil, brancos e índios se miscigenaram originando os 

mamelucos, brancos e negros se uniram, resultando nos mulatos e os outros povos 

que vieram para o Brasil, posteriormente, também se fundiram. Todas essas 

miscigenações resultaram no típico brasileiro que possui a tão famosa hospitalidade 

brasileira proveniente da mistura de culturas que aconteceu no Brasil desde sua 

colonização.  

Um elemento é percebido por Castelli (2006, p.120). Esse autor acredita que 

existe na hospitalidade brasileira uma veia proveniente do servilismo e da servidão 

impostos aos povos indígenas e negros, bases da formação do brasileiro. Ele 

explica que esse sentimento de servidão e servilismo foi passado de geração para 

geração de brasileiros. Assim, Castelli (2006) pressupõe que os funcionários de 

hotéis, restaurantes e, outros estabelecimentos comerciais, trabalham nesses 

lugares não por necessidade financeira. Mas sim por uma vontade de servir, oriunda 

da subserviência de seus antepassados. O autor evoca a idéia de que o sentimento 

hospitaleiro dessas pessoas, que trabalham servindo e acolhendo o outro, estaria 

ligado à herança genética e não apenas, à necessidade financeira e econômica. 

Pires (2001, p.212) explicita que, depois da vinda da Família Real, a cidade 

do Rio de Janeiro liderava no país na questão de serviços hoteleiros. O mesmo 
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autor revela, no entanto, que, após poucas décadas, a cidade perde seu posto para 

São Paulo devido às mudanças causadas pelo café na região. O crescimento da 

cidade ocasionou o aparecimento de hotéis de categoria que possibilitou São Paulo 

a ser líder na construção do hotel (Grande Hotel) que foi estimado como melhor do 

Brasil. O trecho, a seguir, de Pires (2001, p. 213) comprova que o desenvolvimento 

dos hotéis em São Paulo foi possibilitado não somente graças aos fazendeiros de 

café mas, também, graças a classe média que consumia os serviços hoteleiros. 

 

O aparecimento de hotéis é um fenômeno que se prende diretamente à 
urbanização e ao aumento da classe média. Só em certo sentido, os 
fazendeiros de café utilizaram esse novo serviço. Hospedar-se em um hotel, 
durante décadas, foi uma atitude de forasteiros destituídos de grande 
importância. Os potentados rurais, porém, prestigiaram outros serviços por 
eles oferecidos, como almoços e jantares. A utilização de todos os serviços 
oferecidos pelos hotéis de categoria se deu com a classe média que, 
crescendo ganhou importância econômica em ocupações antes escassas 
ou mesmo inexistentes.  

 

Esses são alguns pontos relacionados à hospitalidade brasileira, no século 

XIX, que evidenciam as instalações que serviam para hospedagem a partir do relato 

das hospedarias e ainda o tipo e a classe das pessoas que eram recebidas. Foram 

feitas também algumas considerações sobre a cordialidade do brasileiro. Outro 

ponto mostrado diz respeito ao desenvolvimento dos hotéis no Brasil.   

Indo para o século XX, na cidade do Rio de Janeiro o Decreto nº 1160, de 23 

de dezembro de 1907 garantiu a isenção de impostos durante sete anos, o que 

possibilitou que os cincos primeiros grandes hotéis se instalassem na cidade 

(ANDRADE, 2002 apud MIRANDA, 2007, p.54). Belchior e Poyares (1987, p.136) 

ilustram a idéia dos grandes hotéis do século XX com o Hotel Avenida, localizado no 

Rio de Janeiro.  

Figura 2 – Anúncio da abertura do Hotel Avenida. 
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Em 1971, segundo Andrade (2002 apud MIRANDA, 2007, p.54), com a criação do 

Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), incentivos fiscais para a construção de 

hotéis no Brasil foram concedidos, o que permitiu o crescimento da hospitalidade 

comercial no país.                                               

Trazendo a discussão sobre a hospitalidade brasileira para os dias atuais, 

Barbosa (2007, p.46) mostra, por meio de uma pesquisa realizada pelo Ministério do 

Turismo em 2003, que grande parte das pessoas que visita o Brasil se encanta com 

a hospitalidade dos cidadãos. Esse fato pode ser comprovado por meio de outra 

pesquisa realizada pelo mesmo órgão, também em 2003, que relata que entre os 

turistas internacionais, 52% voltam para casa valorizando o povo brasileiro e não as 

belezas naturais do país. 

Ao longo dos séculos, as evoluções não só no Brasil, como no mundo foram 

enormes. Assim como o turismo foi estudado a partir de diferentes enfoques e 

passou a ser visto ainda mais como um negócio. Em conseqüência, a hospitalidade 

seguiu o mesmo caminho. O gosto e o prestígio em receber foram trocados por uma 

preocupação em administrar, computar e contabilizar o número de hospedagens 

atingido.   

No mundo capitalista em que as pessoas vivem a hospitalidade não pode ser 

vista como uma prática que não gere lucros. Seria inviável economicamente, pois 

todos os indivíduos necessitam de dinheiro. Da mesma forma, em que não se pode 

pensar numa hospitalidade que vise apenas a comercialização da prática.  Perder-

se-ia então, a sua essência de acolhimento de indivíduos, implicando, também, na 

oferta de tudo que possibilite seu bem-estar. Logo, é preciso encontrar um equilíbrio 

na prática da hospitalidade. No caso da hospitalidade comercial, é necessário 

balancear as preocupações financeiras e a forma como serão tratados os hóspedes. 

O difícil mesmo é conseguir esse equilíbrio. Torna-se, assim, um desafio para os 

estudiosos e profissionais da hospitalidade. 

A partir dessa análise sobre a hospitalidade brasileira observam-se as origens 

da cordialidade nacional que resultam na reconhecida e apreciada hospitalidade do 

país.  
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2.5 A HOSPITALIDADE E O TURISMO 

 

Analisando a hospitalidade e o turismo será possível identificar qual prática 

depende mais uma da outra? De acordo com a Organização Mundial do Turismo - 

OMT (2001, p.3) o turismo consiste nas atividades desempenhadas durante o 

deslocamento de pessoas para fora de seu entorno habitual, devido diversas 

motivações, por no máximo um ano. O turista é recebido por cada lugar que viaja, 

experimentando a hospitalidade que cada um desses lugares proporciona. Caso 

essa hospitalidade não seja de seu agrado, o turista provavelmente não terá mais 

vontade de voltar ao local não-acolhedor. A hospitalidade por esse ângulo passa ser 

um elemento crucial no progresso do turismo nas localidades. Por outro lado, o 

turismo permite que a prática da hospitalidade seja amplamente difundida, 

intensificada e utilizada por mais pessoas. A frase de Wada (2003, p.66): “Turismo e 

hospitalidade não são antagônicos e precisam se complementar” revela que nem o 

turismo depende mais da hospitalidade, nem vice-versa, as duas atividades 

realmente são complementares. 

Cruz (2002, p.68 apud TADINI, 2006) enfatiza a interessante relação entre a 

hospitalidade e o turismo. E mostra ainda que o turista tem a percepção do local 

visitado a partir da hospitalidade sentida durante a estada: 

 

[...] como o turismo envolve deslocamento de pessoas e sua permanência 

temporária em locais que não são o de sua residência habitual, há uma 

intrínseca relação entre turismo e hospitalidade. Todo turista está sendo, de 

alguma forma recebido nos lugares. O que diferencia a experiência entre 

um e outro turista no que se refere à hospitalidade é a forma como se dá o 

acolhimento no destino. (p. 35)  

 

Reforçando a idéia de Cruz (2002, p.68 apud TADINI, 2006, p.35) de que o 

turista percebe o destino turístico conforme o acolhimento que recebe, Castelli 

(2006, p.29) propõe a idéia que o turista deseja estabelecer contato com a 

população local, além de visitar os atrativos turísticos propriamente ditos. Sendo 

assim, se essa população local não souber acolher bem o turista, esse último não 

verá a cidade como hospitaleira. Porque a hospitalidade pressupõe o acolhimento, a 
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atenção, a dedicação do anfitrião, no caso a população local, para com o hóspede 

ou turista.  

Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac (1998, 

p.69), além da infra-estrutura básica urbana (ruas, águas e esgoto, iluminação 

pública) e infra-estrutura de acesso (estradas, aeroportos, portos, rodoviárias), uma 

localidade turística é constituída por equipamentos turísticos como agências de 

viagens, meios de hospedagem, rede gastronômica e rede turística de 

entretenimento. Todos esses equipamentos turísticos necessitam prestar serviços 

com qualidade que garantam a satisfação dos turistas. 

Castro (2004, p.7) propõe uma análise para detectar se o planejamento 

turístico não seria o mesmo que planejar a hospitalidade do destino turístico levando 

em conta as conseqüências positivas e negativas sobre a ampliação do fluxo 

turístico local. 

O mesmo autor afirma que a hospitalidade pode estar inserida em várias 

ocasiões em que são praticadas o turismo. O meio de transporte que leva o turista 

de um lugar para outro, a forma como ele é acolhido na destinação turística, o meio 

de hospedagem que pode ser de seu agrado ou não, os serviços de alimentos e 

bebidas utilizados por ele, assim como os entretenimentos vivenciados pelo turista 

podem contribuir na decisão do mesmo se deve ou não voltar mais vezes a esse 

local turístico. Avaliando se o lugar é ou não hospitaleiro. 

A propósito de saber se uma cidade é ou não hospitaleira, Grinover (2007, 

p.123) cita a existência de três elementos cruciais: acessibilidade, legibilidade, e 

identidade, que permitem ao turista o entendimento da cidade. Acessibilidade, diz 

respeito à disponibilidade de instalações ou meio físicos que garantam acesso a 

atividades e serviços oferecidos na cidade e ainda, a acessibilidade socioeconômica 

(p.135). A legibilidade é um fator referente à capacidade da cidade em questão 

remeter ao turista uma imagem mental que ele sempre ligará a cidade (p.144). A 

identidade de uma cidade é preservada, quando essa consegue manter sua cultura, 

suas práticas, suas tradições, sem se homogeneizar com a cultural global (p.148). A 

partir do bom desenvolvimento desses três propósitos, uma cidade se caracteriza 

hospitaleira segundo a visão do autor supracitado. 

A figura 3 permite a visualização da intrínseca relação entre a hospitalidade e 

o turismo. 
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A hospitalidade que propicia o bem-estar de quem é acolhido, funciona como 

peça fundamental para se alcançar a qualidade total no turismo. Os profissionais do 

turismo devem saber utilizar a hospitalidade para tal resultado. O turista bem tratado 

e bem acolhido tem a percepção que lhe estão prestando um serviço de qualidade 

que ele merece.  

Outra questão também importante na discussão sobre a qualidade total dos 

serviços turísticos é a relação humana. Na verdade, as relações humanas fazem o 

turismo acontecer. Os profissionais do turismo devem estar aptos a lidar com o 

cliente, tendo jogo de cintura para que o turista ache que está sendo bem servido e 

compreendido. Caso a relação entre os profissionais do turismo e o turista não seja 

harmoniosa, a qualidade total do produto turístico está ameaçada. Não pode se 

esquecer de outro agente importante dentro do produto turístico que influencia na 

sua qualidade total, a população local que interage diretamente com o turista e deve 

o acolher bem. Um povo, que não é hospitaleiro com seus turistas, compromete a 

qualidade do produto turístico de sua região, mesmo com a eficiência dos 

profissionais do turismo. Daí a importância da relação humana no contexto da 

qualidade total do turismo. 

Figura 3 – Atividades relacionadas com a hospitalidade. 
Fonte: Extraído de Wada, 2003, p. 67. 
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Castro (2004) revela que em lugares onde é praticada a chamada 

hospitalidade comercial, pode-se notar que os profissionais envolvidos realizam algo 

“além do contrato” que foi estabelecido. Para o mesmo autor, isso representaria 

“uma percepção de dádiva, extremamente fundamental para a existência da 

hospitalidade.” (p. 8) É claro que pode se afirmar que isso seria uma dádiva para a 

hospitalidade, pois a pessoa envolvida estaria fazendo algo não obrigatório para 

melhor satisfazer possíveis expectativas do cliente/ turista garantindo seu bem-estar. 

Camargo (2004, p.46) complementa essa teoria e afirma que a hospitalidade só 

acontece na hospitalidade comercial quando o hóspede obtém algo “além do 

contrato”.  

Esse “algo além do contrato” pode existir na hospitalidade comercial porque o 

turismo que se pratica atualmente transformou a hospitalidade em um produto para 

a venda, descaracterizando seu sentido original de gratuidade. A cortesia de uma 

bebida na hora da chegada do hóspede e cesta de frutas no quarto são exemplos 

desse “algo a mais” que os estabelecimentos, que praticam a hospitalidade 

comercial, utilizam para fisgar seus clientes (GRINOVER, 2007, p.57/58). 

É perceptível a relação enorme que há entre hospitalidade e turismo na 

atualidade. A prática do turismo implica que o turista seja recebido em vários 

momentos (no aeroporto, no hotel, na lanchonete, na casa de show, por exemplo), 

assim, ele tem a possibilidade de experimentar a hospitalidade de cada agente que 

faz o turismo acontecer. A partir dessa hospitalidade percebida que o turista é capaz 

de julgar a qualidade dos serviços prestados e considerar ou não um lugar 

hospitaleiro. Uma localidade turística deve se preocupar e muito com a hospitalidade 

que oferece se desejar manter ou ampliar o número de turistas recebidos. Os 

planejadores dessa localidade devem se preocupar para que todas as empresas 

turísticas envolvidas estejam suprindo as necessidades de seus clientes. Para que 

esses clientes possam considerar a localidade turística hospitaleira. 
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2.6 TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM 

 

 

Evidenciar os tipos de meios de hospedagem existentes ajuda na 

compreensão das diferenças entre eles, para que, posteriormente, seja possível 

entender melhor o modelo bed and breakfast. 

Existem duas categorias de meios de hospedagem referenciadas por Castelli 

(2006, p.85), as não-comerciais, sem fins lucrativos como casas particulares e 

abrigos e as comerciais, com fins lucrativos como hotéis e pousadas. Os meios de 

hospedagem comerciais são os que têm foco nesse trabalho, e que, portanto, são 

discutidos com ênfase. 

Dentro do grupo de meios de hospedagem comercial, existe uma subdivisão, 

proposta por Beni (2003, p. 332), o autor reconhece os estabelecimentos hoteleiros 

classificados e os estabelecimentos não classificados, extra-hoteleiros. Os meios de 

hospedagem hoteleiros, na visão do autor, seriam o hotel padrão, hotel de lazer, 

hotel-fazenda, hotel em terminal de transporte, motel, dentre outros. Enquanto os 

empreendimentos extra-hoteleiros englobariam a pensão, o albergue, a pousada, o 

acampamento e o quarto leito avulso em residências familiares.  

Aldrigui (2007, p. 29) esclarece que o hotel é meio de hospedagem mais 

exemplificado na literatura especializada na área. Em contrapartida, a autora afirma 

haver dados que mostram que, no Brasil, grande parte dos turistas, que viaja a lazer, 

opta por se hospedar em casa de amigos e parentes, em imóveis alugados ou em 

equipamentos extra-hoteleiro. Os hotéis são mais utilizados pelo turismo de 

negócios.   

De acordo com Chon;Sparrowe (2003, p.91), os hotéis são os mais lendários 

tipos de estabelecimento de hospedagem, porque são sempre vistos em filmes e 

musicais e foram ambientes para a negociação de importantes negócios. Alguns 

países construíram castelos para sua realeza enquanto os americanos construíram 

hotéis-palácio para indivíduos comuns. A maioria dos hotéis possui estrutura 

semelhante, entretanto, variam grandemente o estilo e os serviços prestados. Em 

geral, possuem mais de dois andares, com unidades habitacionais localizadas ao 

longo dos corredores sociais. As unidades habitacionais (UHs) normalmente 

apresentam cama, banheiro, telefone e televisão. Arrumação dos apartamentos, 
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carregamento de bagagem, acesso a um business center, áreas recreativas, bares e 

restaurantes são alguns dos serviços disponíveis em um hotel. Na maioria dos 

casos, os hotéis se localizam próximos a áreas de negócios, destinos turísticos e 

aeroportos.  

A Organização Mundial do Turismo - OMT (2001, p.87) apresenta uma 

definição para hotel bem mais concisa. Para essa entidade do turismo, os hotéis são 

espaços que ofertam acomodação, podendo dispor ou não de serviços 

complementares mediante a cobrança de pagamento. Cabe lembrar que a cobrança 

é baseada em diárias. A cada 24 horas o hóspede deve pagar o correspondente a 

uma diária. 

Beni (2003, p.332) refere-se a hotel (padrão) como empreendimento 

comercial de alojamento que apresenta cômodos mobiliados, banheiro privativo, 

para estada temporária, podendo oferecer serviços complementares de alimentação. 

As figuras 4 e 5  ilustram a idéia do que é um hotel. 

 

gg 
   
                                                  
                                                       1                                                                2       
 
 
 
 

                                                           

1 Disponível em http://www.windsorhoteis.com.br/pt-br/gu_fot.asp ,acesso em 19 de outubro de 2008. 
2 ibidem. 

Figura 4 – Hotel Guanabara (RJ). 
Fonte: Windsor Hotéis, 2008. 
 

Figura 5 – Apartamento do Hotel 
Guanabara (RJ). 
Fonte: Windsor Hotéis, 2008. 
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O hotel-fazenda, localizado em áreas rurais e antigas fazendas, destina-se 

aos turistas que almejam contato maior com a natureza por meio de atividades de 

recreação (BENI, 2003, p. 332). 

Passando para a discussão dos estabelecimentos extra-hoteleiros, as 

hospedarias e pensões são conceituadas pela OMT (2001, p.90) como meios de 

hospedagem que funcionam como um hotel, entretanto, estas não atingiram as 

condições necessárias para serem consideradas como tal.  

Na visão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

Sebrae, (2006, p.34), as pousadas podem oferecer um serviço mais personalizado 

por serem empresas hospitaleiras de menor porte. Com essa personalização do 

serviço, os hóspedes da pousadas se sentem mais confortáveis. 

As figuras 6, 7, 8, 9 e 10 mostram dois tipos de meios de hospedagem extra-

hoteleiros, localizados na cidade do Rio de Janeiro, o acampamento e o albergue. 

Normalmente, os hóspedes dos acampamentos e albergues são pessoas que, por 

necessidade ou não, optam por um meio de hospedagem que é mais simples mas, 

que muitas vezes consegue promover uma maior integração entre seus hóspedes.  

 

 

 
 
  
 
 
                                                                 3                                                                     4     
 

 

                                                           

3 Disponível em http://www.macamp.com.br/_Campings/RJ-rj-CCB.htm, acesso em 19 de outubro de 
2008. 
4 ibidem.  

Figura 6 – Acampamento CCB- RJ 10 
no Recreio dos Bandeirantes.  
Fonte: MaCamp – Guia de campings, 
2008. 

Figura 7 – Banheiro do acampamento 
CCB- RJ 10 no Recreio dos Bandeirantes.  
Fonte: MaCamp – Guia de campings, 
2008. 
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Resgatando a idéia de Beni (2003, p. 335), que quartos leitos avulsos em 

residências familiares oferecidos a hospedagem são estabelecimentos extra-

hoteleiros, pode-se afirmar que o bed and breakfast enquadra-se nessa categoria. 

Afinal, o meio de hospedagem em questão utiliza o espaço familiar para 

proporcionar acomodação e café da manhã ao turista. A OMT (2003, p. 90) reafirma 

que o bed and breakfast está inserido na classificação extra-hoteleira. 

                                                           

5 Disponível em http://www.mellowyellow.com.br , acesso em 19 de outubro de 2008. 
6 ibidem. 
7
 ibidem.  

 

Figura 8 – Dormitório do albergue 
Mellow Yellow, em Copacabana (RJ). 
Fonte: Mellow Yellow, 2008. 

Figura 9 – Cozinha do albergue 
Mellow Yellow, em Copacabana (RJ). 
Fonte: Mellow Yellow, 2008. 

Figura 10 – Sala de tv do albergue 
Mellow Yellow, em Copacabana (RJ). 
Fonte: Mellow Yellow, 2008. 
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Nessa seção do trabalho, há uma breve amostragem da tipologia dos 

principais meios de hospedagem comerciais. Com isso, espera-se que a 

diferenciação entre um e outro seja clara.  

 

 

2.7 A HOSPITALIDADE E A HOTELARIA 

 

 

Qual a relação entre a hospitalidade e a hotelaria? Como a hotelaria utiliza a 

hospitalidade para garantir o desenvolvimento do empreendimento? Essas são as  

indagações que o item procura responder. 

A hospitalidade como ato de hospedar é uma prática muito antiga. Há relatos 

na história que comprovam tal afirmação. Castro (2004, p. 3) confirma esse fato 

através do trecho a seguir: 

 

Na idade antiga, os gregos recebiam seus visitantes, oferecendo-lhes 
primeiro o banho, alojando-os em um lugar agradável e acendendo a lareira. 
Em seguida, derramavam perfume no hóspede. Para os gregos, ser 
hospitaleiro equivale a dizer: “eu amarei o estrangeiro que você é”. 
 
 

 Na hotelaria, a hospitalidade só é percebida se a relação entre os 

funcionários do hotel com os clientes for harmoniosa. Caso a relação se estabeleça 

com conflito, o cliente não verá o hotel como hospitaleiro, mesmo que este seja 

impecável e maravilhoso. O conflito da relação com o funcionário do hotel não 

permitirá que o cliente se sinta a vontade. (CASTRO, 2004, p.8) 

 A tendência atual dos grandes complexos hoteleiros, em receber mais de mil 

hóspedes ao mesmo tempo, significa um desafio para a hotelaria moderna conseguir 

receber e acolher bem seus hóspedes. Cada hóspede que chega ao hotel deseja ser 

tratado de forma hospitaleira, independente se o hotel tem mais novecentos e 

noventa e nove hóspedes para se preocupar. Os hoteleiros donos desses 

complexos turísticos devem se atentar para que a falta de hospitalidade não seja 

uma pedra no caminho para o sucesso do empreendimento. 

Uma maneira de superar a possível falta de hospitalidade nos complexos 

hoteleiros poderia ser o investimento na capacitação dos funcionários, para que 
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esses entendam que devem ser atentos e acolhedores com os hóspedes. Castro 

(2004, p.4) acaba por elucidar a maneira citada porque o autor acredita que aplicar 

recursos no treinamento dos funcionários permite que eles entendam seu papel 

dentro da organização e fiquem mais a vontade para se relacionar com os 

hóspedes. Desse relacionamento mais descontraído, surge a possibilidade da 

existência de ações, por parte dos empregados do hotel, fora do contrato 

estabelecido. Os funcionários devem ser alertados também sobre o sorriso, a 

expressão corporal, a presteza e a amabilidade diante dos hóspedes. Esses quatro 

elementos representam gestos de hospitalidade que, para Castelli (2006, p.158), 

não devem ser esquecidos no dia a dia de um hotel. Esse mesmo autor destaca que 

o sorriso é um dos maiores traços da hospitalidade e consegue ser entendido por 

todos os indivíduos, seja qual for sua raça, cor e cultura (p.163). Com todas essas 

ações dos funcionários, o hóspede tende a enxergar o hotel como hospitaleiro.  

Para satisfazer o cliente, Mullins (2006, p.181) cita a importância da 

cooperação e do trabalho em equipe, nas empresas inseridas na indústria da 

hospitalidade. No âmbito da hotelaria, além de capacitar seus funcionários cada qual 

com suas funções, o hoteleiro deve se preocupar em transmitir a seus empregados 

a real importância da cooperação e do trabalho em equipe para que o hotel funcione 

bem, agrade o hóspede e, conseqüentemente, obtenha êxito no mercado. 

Avena (2002, p.210 apud GIDRA; DIAS, 2004) lembra que os hóspedes 

tendem a ver o hotel como um lar temporário, logo, se torna essencial que eles 

sejam bem acolhidos pelo meio de hospedagem. Ele cita que “É a hospitalidade que 

transforma o estranho em hóspede.” (p. 127) Essa frase demonstra que o cliente só 

se sentirá a vontade em um hotel se este lhe conferir hospitalidade. 

 A partir de pesquisas empíricas sobre a hospitalidade, distinguem-se dois 

tipos de hoteleiros. O hoteleiro não-hospitaleiro seria aquele que mesmo 

comercializando acomodação e refeição, persiste em ver o cliente como um 

estranho. Em contrapartida, o hoteleiro hospitaleiro representaria aquele que 

estabelece uma amizade com o hóspede ao prestar-lhe os serviços. (AVENA, 2002, 

p.210 apud GIDRA; DIAS, 2004, p.127) 

Castro (2004, p.5) aponta outro agente da hospitalidade na hotelaria, o 

concierge. Essa figura na Idade Média seria quem detinha as chaves da porta da 

cidade. Por essa razão, que, atualmente, o profissional que atua como concierge é 



42 

 

identificado por um par de chaves douradas na lapela. Esse funcionário sofreu várias 

transformações desde o seu surgimento nos hotéis do passado. Na era da 

tecnologia que está se vivendo, os hóspedes de um hotel têm a possibilidade de 

enviar seus pedidos por meio do computador. No passado, os pedidos eram 

colocados embaixo do travesseiro. A presença de concierges, dentro de alguns 

hotéis, evidencia uma preocupação com a satisfação dos hóspedes. Isso representa 

uma maneira de hospitalidade. 

De acordo com Castro (2004, p.4), a partir dos diversos restaurantes 

existentes, dentro e fora dos hotéis, consegue-se visualizar um excelente quadro 

para o estudo da hospitalidade. Primeiramente, dentro de um restaurante 

enxergamos o personagem do garçom e todas as suas atividades de servir. O que 

pode ser considerado infame para alguns. Porém pensando de outra forma, é o 

garçom que detêm o conhecimento sobre o que pode ser servido, estabelece a 

forma e o tempo para dispor os pratos à mesa e tem uma postura imponente. Ele se 

coloca, assim, em uma posição superior aos clientes que atende que sentados num 

plano inferior (altura das mesas e cadeiras), solicitam seus pedidos e pagam por 

eles.  

Há relatos de garçons que consideram sentir mais prazer que seus clientes. 

Porque eles se sentem influentes por poderem atender pedidos que não são 

encontrados no cardápio. Os garçons fazem isto, não pela gorjeta que 

possivelmente receberão, mas para garantirem a satisfação dos clientes. (CASTRO, 

2004, p.5) Nessa situação percebe que o garçom procura ser hospitaleiro com os 

clientes porque ele busca a sua satisfação e a dos mesmos. Permitindo que os 

clientes considerem o restaurante um lugar hospitaleiro. É interessante ressaltar a 

presença da hospitalidade, nos restaurantes e mostrar os garçons como elemento 

que propicia a hospitalidade. Assim, se pode destacar mais um local onde a 

hospitalidade é utilizada. Prática que comumente relacionamos a casa das pessoas 

e aos meios de hospedagem. 

Após essa breve análise da hospitalidade e hotelaria, consegue-se perceber a 

relação entre uma prática e outra. Pode-se dizer que sem praticar a hospitalidade, a 

hotelaria não tem como se sustentar. Porque é evidente que um hotel só conseguirá 

sobreviver no mercado se prestar bons serviços e passar a seus hóspedes uma 

figura de hospitaleiro. Qual hóspede vai querer voltar em um hotel que não lhe 



43 

 

pareceu hospitaleiro? Além de não querer voltar mais, o hóspede ainda propagará 

uma imagem desfavorável do hotel para amigos e conhecidos. Sem clientes, que 

hotel pode se sustentar? A viabilidade do hotel vai depender da qualidade dos seus 

serviços, implicando diretamente na sua hospitalidade. É nessa parte em que se 

inserem os funcionários do hotel, como concierge e garçom de restaurante, que 

devem prestar serviços de qualidade que satisfaçam a necessidade dos hóspedes. 

A partir desses serviços bem prestados que o hóspede vai considerar um hotel 

hospitaleiro e irá decidir se deve voltar ou não. 
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3 BED AND BREAKFAST 

 

O meio de hospedagem bed and breakfast é muito difundido nos Estados 

Unidos e Europa, porém, no Brasil a idéia ainda é bem nova e pouco conhecida 

entre as pessoas, em conseqüência, estudos nessa área são escassos. Com 

certeza, há muitos mais elementos e características a serem descobertos sobre a 

forma de hospedagem em questão. 

No bed and breakfast, não diferente dos outros tipos de hospedagem, a 

hospitalidade está presente e é primordial para o sucesso do empreendimento. 

Talvez mais que em outros meios de hospedagem, no bed and breakfast o hóspede 

deseja se sentir em casa e bem acolhido. 

A administração é necessária para o desenvolvimento de qualquer 

empreendimento, então no bed and breakfast também. O estilo de hospedagem 

deve adotar a administração que melhor se adéqüe ao negócio.    

 

 

3.1 BED AND BREAKFAST – DEFINIÇÕES E ORIGENS 

 

 

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

extra-hoteleiro, na visão de Taylor (2004, p.xii), bed and breakfast representa uma 

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

um preço fixo. Partindo do mesmo princípio, Garcia (2005) resume o termo como: 

“meios de hospedagem que oferecem acomodação simples (sem luxo) e café-da-

manhã.” (p. 25). 

Bastelli (2008, p.1) mostra que a literatura registra que essa concepção de 

hospedagem tenha aparecido desde os primórdios da humanidade. E que, 
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posteriormente, no século XI, os monges enquanto viajavam para visitar o Papa em 

Roma se hospedavam em bed and breakfast. Nos Estados Unidos da América, os 

bed and breakfast foram implantados no princípio da colonização, entretanto, 

apenas durante a Grande Depressão de 1929 – período da maior crise econômica 

resultante da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque – ganhou visibilidade, 

quando os norte-americanos resolveram abrir suas casas aos viajantes para que 

tivessem uma fonte de renda. 

A American Bed and Breakfast Association classifica os bed and breakfast, 

levando em consideração suas acomodações, da seguinte forma:  

 

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

 

De acordo com Bastelli (2008, p.2), a concepção de hospedagem do bed and 

breakfast não pode ser confundido com as pensões. Apesar das pensões terem 

ambiente familiar e disponibilizar o aluguel de quartos individuais e coletivos para 

seus clientes, estes escolhem o empreendimento comercial para ser sua residência.  

Garantir a satisfação do hóspede exige do anfitrião ser simpático, atencioso e 

solícito e esses fatores podem servir como divulgação de um bed and breakfast. Os 

serviços implícitos neste meio de hospedagem estão além de um quarto e um café 

da manhã, porque se hospedar em um bed and breakfast deve ser uma experiência 

singular a ser vivida por turistas. (BASTELLI, 2008, p.4) 

Para demonstrar como o estilo de hospedagem do bed and breakfast é bem 

difundido em países europeus, deve-se observar a figura 11, que mostra a 

quantidade de unidades de hospedagem no Reino Unido registradas no 

Departamento Nacional de Turismo, em contraste com o Brasil, onde são poucas as 

cidades que desfrutam do meio de hospedagem no modelo do bed and breakfast. 

Pode-se observar que, em alguns países evidenciados na figura 11, o número de 
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bed and breakfast supera o número de hotéis, confirmando a popularidade desse 

tipo de hospedagem frente aos conhecidos hotéis. 

 

 

 País de 
Gales 

Escócia Irlanda do 
Norte 

Inglaterra 

Hotéis 1.758 2.466 137 6.922 

Bed and breakfast _ 5.482 942 11.854 

Flats/Pequenos 
apartamentos 

3.205 2.309 _ 14.800 

        
 

 

 

 

Apesar de não ser tão popular no Brasil, o sistema bed and breakfast é 

estimulado pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A página na internet do 

órgão contém uma seção que informa sobre a hospedagem domiciliar, termo que a 

prefeitura carioca usa para denominar bed and breakfast ou cama e café.8 A 

hospedagem domiciliar é definida nessa página como uma forma especial de meio 

de hospedagem, em que o turista desfruta de um quarto e de alguns ambientes na 

residência do anfitrião. É uma maneira que o hóspede pode ter contato diretamente 

com a cultural local por um preço acessível e com um padrão de qualidade. 

Dentro da seção do referido site, é explicado que hospedagem domiciliar é a 

preferida por milhões de viajantes na hora em que eles escolhem um meio de 

hospedagem. Essa tendência acontece principalmente nos países de língua inglesa. 

A prefeitura do Rio de Janeiro salienta que a forma de hospedagem bed and 

breakfast se torna mais importante a cada dia no país, tanto nos destinos de eco-

turismo e turismo rural como nos destinos urbanos. O órgão cita que no Rio de 

Janeiro essa estrutura de hospedagem é uma realidade em Santa Teresa. Para 

quem quer aderir à hospedagem domiciliar, recebendo turistas em sua casa, há a 

                                                           

8
 As informações estão disponíveis no site: http://www.rio.rj.gov.br/hospedagemdomiciliar , acesso em 

de 22 outubro de 2008. 

Figura 11 - Quantidade de unidades de hospedagem no Reino Unido registradas no    
Departamento Nacional de Turismo. 
Fonte: Elaboração própria, baseada no quadro de Lynch e MacWhannell, 2004, p. 151. 
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garantia de que a prática é permitida pela legislação municipal, e ainda há uma 

vantagem, não tem qualquer restrição urbanística ou fiscal, para casas com no 

máximo 3 quartos de hospedagem. Cabe lembrar, que com mais de 3 quartos, o 

dono da casa seria proprietário de uma pousada ou um pequeno hotel e precisa de 

alvará para o funcionamento do negócio. A facilidade de praticar a hospedagem 

domiciliar, licitamente, sem despesas fiscais é um estímulo para pessoas que estão 

interessadas em abrir as portas de sua casa.  

Além dessas informações, a página da prefeitura do Rio de Janeiro, enfatiza 

que a hospedagem domiciliar pode funcionar como solução para a falta de leitos que 

ocorre em momentos de picos na cidade, durante o Ano Novo e o Carnaval. E a 

família que recebe turistas em casa lucra porque o bed and breakfast é uma fonte 

extra de renda, de enriquecimento cultural e profissional. 

A hospedagem domiciliar possui dois segmentos complementares: as 

próprias residências, que acolhem os turistas, e as agências, que captam os turistas 

para as casas, essas empresas são canais de distribuição de hospedagem, explica 

a prefeitura do Rio de Janeiro.  

O mesmo órgão relata como a pessoa interessada em aderir ao bed and 

breakfast deve preparar sua casa. Primeiramente, se enaltece a importância da 

prestação do serviço com qualidade que seja reconhecido e valorizado pelo 

hóspede. A qualidade citada se refere, principalmente, à higiene, conforto, 

segurança e hospitalidade.  

O quarto do hóspede deve ser bem asseado, a troca de lençóis e toalhas 

deve ocorrer pelo menos a cada quatro dias ou quando o hóspede for um novo. No 

mínimo tem que haver ventilador e se possível, um banheiro exclusivo para o 

hóspede. A alimentação oferecida ao turista deve obedecer às regras de segurança 

alimentar. O dono da casa tem que se lembrar da hospitalidade, acolhendo muito 

bem ao hóspede, evitando conflitos e discussões e explicando, calmamente, as 

regras da casa para o recém-chegado. O hóspede deve receber a chave da casa 

para entrar e sair quando quiser. Esse conjunto de elementos deve proporcionar ao 

hóspede bem-estar e satisfação.  

Caso o dono da casa queira se filiar a uma agência, a casa deve seguir o 

padrão de qualidade fixado pela agência, que estabelece exigências para todos os 

anfitriões filiados, esclarece a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Quando 
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resolve abrir um bed and breakfast por conta própria, o anfitrião deve estabelecer 

seu próprio padrão de qualidade para garantir o desenvolvimento do negócio. Na 

maior parte das vezes, o dono da casa tem mais êxito quando se filia a uma 

agência. Porque a empresa se encarrega da rotina de reservas, de cobranças e da 

divulgação e o anfitrião pode se preocupar exclusivamente com o serviço oferecido 

na sua residência. Cabe ressaltar, que nos dois casos, é muito provável que o 

anfitrião tenha que investir na melhora da casa antes de receber seu primeiro 

hóspede.  

Há uma carta-compromisso que discute as premissas necessárias para se 

ingressar na hospitalidade domiciliar, de acordo com a página na internet da 

prefeitura do Rio de Janeiro: 

 

- O anfitrião adota os cinco princípios do programa Rio Hospitaleiro: 
simpatia e boa vontade; qualidade no atendimento; respeito às diferenças; 
sinceridade e honestidade; e respeito às leis. 
- Cada residência da rede oferecerá no máximo 3 quartos para 
hospedagem, acolhendo em cada um apenas pessoas da mesma família ou 
grupo. 
- Quartos bem conservados, sem ruídos permanentes, com no mínimo 9m2 
e uma janela. 
- Mobiliário mínimo: cama de casal ou de solteiro; espaço privativo para 
guarda de pertences; mesa e lâmpada de cabeceira; uma cadeira. 
- Banheiros limpos diariamente e lavados a cada 4 dias, ou a cada novo 
hóspede, e compartilhado por no máximo 6 usuários. Sem infiltrações e com 
opção de água quente. Roupas de cama e banho trocadas a cada 4 dias, ou 
a cada novo hóspede. 
- Café da manhã servido pelo anfitrião, com no mínimo pães frescos, 
manteiga, geléia, suco de frutas, ovos, leite, café e chocolate. 
- O hóspede tem direito a uma cópia da chave da casa, quarto ou armário 
privativo. 
- O agente que intermedia a hospedagem assume os mesmos 
compromissos que o anfitrião, divulgará com transparência todos os 
aspectos relevantes da residência, como questões relativas a animais 
domésticos, tabaco, crianças, entorno da residência, uso do telefone, 
climatização, entrada independente e escadarias, estacionamento, uso de 
banheiros, cozinha e facilidades da casa. 
- O agente manterá um serviço para avaliar a satisfação dos hóspedes. 
Com um canal aberto para reclamações, e acompanhará a solução para 
atender o interesse do hóspede. 
- As tarefas divulgadas cobrem todos os serviços contratados, e nenhuma 
despesa extra será cobrada sem a prévia concordância do hóspede. 

 

A gama de informações conseguidas no site da prefeitura do Rio de Janeiro é 

fruto de dois anos de trabalho da equipe do órgão na área do turismo e de um 

Seminário Internacional sobre hospitalidade domiciliar, que ocorreu em 2006. A 
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prefeitura em questão, apesar de dar apoio a esse tipo de hospedagem, deixa claro 

que não faz intermediações comercias e nem financia os bed and breakfast. Seu 

papel é estritamente informativo.  

No Brasil, o bed and breakfast surgiu por meio da rede Cama e Café, 

localizada em Santa Teresa, Rio de Janeiro, que foi influenciada pela concepção 

americana e européia de hospedagem. O capítulo 4 explicita a experiência dessa 

empresa no ramo turístico.  

 

 

 

3.2 BED AND BREAKFAST – HOSPITALIDADE COMERCIAL OU PRIVADA? 

 

 

Por meio do estudo da hospitalidade, observa-se que existem três dimensões 

da prática: comercial, privada/doméstica e pública/social.  

Lashley (2004) esclarece que a dimensão social “[...] considera os cenários 

sociais em que a hospitalidade e os atos ligados à condição de hospitalidade 

ocorrem junto com os impactos de forças sociais sobre a produção e o consumo de 

alimentos, bebidas e acomodação.” (p. 5) Para Lockwood e Jones (2004, p.228), a 

hospitalidade classificada como social é ocasionada pela oferta. É o anfitrião que 

convida suas visitas para um pernoite ou um almoço. Para os autores, a 

hospitalidade social está associada aos conceitos da hospitalidade doméstica, pois 

uma seria a continuidade da outra. Camargo (2004, p.59) observa que os centros de 

informação, albergues, terminais de transporte que os turistas encontram na cidade 

que visitam assim como hospitais e presídios são elementos da hospitalidade de 

dimensão social, que o autor trata como pública. 

A hospitalidade de dimensão comercial é definida por Lashley (2004, p.6) 

como uma prática econômica que envolve as atividades dos setores privado e 

público. Lockwood e Jones (2004, p.228) caracterizam a hospitalidade comercial 

como uma atividade impulsionada pela demanda ao contrário da hospitalidade 

social, que é alavancada pela oferta. Eles enfatizam que no domínio comercial o 

hóspede tem mais controle sobre a hospitalidade, pois o mesmo decide onde e 

quanto tempo irá ficar num local e o que irá comer ou beber. Camargo (2004, p.54) 
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insere a hospitalidade comercial dentro dos modernos empreendimentos comerciais, 

originados a partir do turismo moderno. Ele cita como sinônimos para esse tipo de 

hospitalidade, as palavras hotelaria e restauração. Darke e Gurney (2004) 

descrevem a hospitalidade comercial de maneira bastante inusitada: [...] 

hospitalidade comercial é uma simulação da visita ao lar de um anfitrião ideal, atento 

a todas as necessidades da visita. Contudo, esse ideal é difícil de ser alcançado.” (p. 

112) Esse ideal é difícil de ser atingido porque ninguém está livre de cometer erros, 

nem mesmo funcionários bem treinados. Para Montandon (2003, p.142), a 

hospitalidade, mesmo que de forma comercial, promove o relacionamento entre os 

homens que podem ser clientes, amigos ou estrangeiros. 

Partindo do princípio que hospitalidade doméstica consiste no recebimento de 

pessoas em casa, Camargo (2004, p.53) afirma que esse é o traço mais típico da 

hospitalidade, de acordo com a história.  Lashley (2004) emprega a expressão 

domínio doméstico como domínio privado que envolve “[...] o âmbito das questões 

associadas à oferta da trindade no lar, assim como leva em consideração o impacto 

do relacionamento entre anfitrião e hóspede.” (p. 5) Supõe-se que essa trindade no 

lar diz respeito à acomodação, alimentação e a oferta de bebidas para o hóspede. 

Após verificar as diferenças entre a hospitalidade comercial e a privada, pode-

se afirmar que o bed and breakfast é um meio de hospedagem inserido no âmbito 

comercial e doméstico da hospitalidade. Os anfitriões recebem os hóspedes em 

suas próprias casas (hospitalidade doméstica), entretanto, eles cobram por isso, 

estabelecendo assim, uma atividade comercial (hospitalidade comercial).  

Não há dúvidas que o bed and breakfast proporciona ao hóspede uma 

sensação maior de estar em casa do que um hotel ou pousada. Além disso, 

especificamente na experiência brasileira desse meio de hospedagem (Cama e 

Café), o hóspede estabelece uma relação cordial e, muitas vezes, até de amizade 

com o anfitrião. Situação essa que seria mais difícil em um hotel onde o mesmo 

funcionário tem que atender a dezenas de hóspedes no mesmo dia, enquanto no 

bed and breakfast a dedicação do anfitrião é quase exclusiva a apenas um hóspede.    

Hospedar-se no bed and breakfast pode fornecer ao hóspede a sensação de 

que esteja usufruindo a hospitalidade doméstica, por ser recebido e acolhido no lar 

do anfitrião. Em contrapartida, esse mesmo hóspede alojado no meio de 

hospedagem em questão, pode decidir em qual bed and breakfast irá se acomodar e 



51 

 

quantos dias irá pernoitar no local. Isso porque o hóspede paga para se alojar, ele 

tem poder de decisão e pode exigir suas preferências, características da 

hospitalidade comercial.   

A figura 12 compara três formas de hospedagem, evidenciando suas 

diferenças e semelhanças, por meio das expectativas sobre a estada do hóspede. 

 

  

Hotel 

 

Bed and breakfast 

 

Residência 

Limites Grande região 
reservada mas com 
limites claros. 

Há partes reservadas e 
os limites podem não 
ser tão claros. 

Os limites não são 
claros, porém podem 
ser negociados 
dependendo do grau 
de intimidade com a 
visita. 

Apresentação Grau elevado de 
limpeza. 

Grau elevado de 
limpeza mas com certa 
tolerância. 

Deseja-se que seja 
bem limpo, entretanto, 
há casos de decepção. 

Quarto Limpo e de uso 
exclusivo da finalidade 
que tem. 

Igualmente ao quarto 
do hotel. 

Comumente serve 
para outros fins. 

Roupa de cama Boa qualidade e recém 
lavada e passada. 

Há possibilidade de ser 
de qualidade inferior a 
do hotel. 

Deseja-se apenas que 
seja limpa. 

Comodidades Abajur, armário, mesa, 
cadeira, lixeira, gaveta, 
cabideiro estão entre 
os itens esperados. 

Praticamente os 
mesmo itens do hotel, 
porém com algumas 
exceções – cabideiro, 
por exemplo. 

Os itens podem ser 
improvisados como 
cadeira ao invés de 
armário. 

Banheiro Dentro do quarto é o 
esperado. 

Pode ser 
compartilhado com 
outros hóspedes. 

Normalmente dividem 
com os anfitriões, 
apesar de haver uma 
tendência para que 
seja reservado. 

Alimentos As principais refeições 
são servidas em 
horários determinados. 
Petiscos podem ser 
servidos a qualquer 
hora. 

Geralmente só é 
servido o café da 
manhã, mas há 
possibilidade de 
combinado outra 
forma. 

As refeições são 
servidas conforme os 
hábitos do anfitrião, e 
os hóspedes esperam 
ser avisados dos 
horários. As visitas 
podem ter que ajudar 
na cozinha, lavando 
louça, por exemplo. 

 

 

 

Ao observar a figura 12, nota-se que os hóspedes são mais exigentes, 

primeiro quando estão em hotéis, segundo quando são recebidos em bed and 

breakfast e terceiro quando são acolhidos em residências de amigos ou familiares. 

Figura 12 – Expectativas sobre a estada. 
Fonte: Elaboração própria baseada em Darke e Gurney, 2004, p. 124. 
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Mas porque razão os hóspedes se tornam mais exigentes nos hotéis? 

Provavelmente, os hóspedes enxergam o hotel como uma empresa que eles estão 

pagando para que ela proporcione o melhor, sem lhes causar nenhum tipo de 

problemas. O hotel é visto estritamente de forma comercial pela maioria dos 

hóspedes, logo, a exigência e a eficiência são, prioritariamente, demandadas nesse 

tipo de estabelecimento.  

Passando para o bed and breakfast, normalmente, o hóspede está mais 

propenso a interagir com o anfitrião, assim, seu grau de exigência, de certa forma, 

cai um pouco. Porque o hóspede tende a não querer ser visto como chato e 

exigente, então tolera imperfeições, mesmo que esteja pagando para ser acolhido. 

Por acontecer no lar do anfitrião, o bed and breakfast insere no pensamento do 

hóspede de que falhas e limitações podem ocorrer na estadia. Por outro lado, o 

hóspede tem seu limite quanto às falhas e imperfeições, afinal, ele paga pelo 

serviço.   

Enquanto na residência de amigos e familiares, a exigência do hóspede cai 

consideravelmente. Até porque, ele sabe que está sendo recebido de bom grado e 

deve compreender as limitações da casa onde está hospedado. Nesse caso o 

hóspede é recebido apenas por cortesia, ou às vezes, até por obrigação familiar, 

mas mesmo assim, ele deve ser bem educado, agradecido e não exigir muito da 

estadia. 

Voltando para a questão do bed and breakfast que está inserido no âmbito da 

hospitalidade comercial e doméstica ao mesmo tempo, Lashley e Morrison (2004 

apud GRABNER, 2006, p. 118) confirmam essa tese ao relacionarem o meio de 

hospedagem à hospitalidade por meio de algumas premissas.  

A premissa um aponta que a ligação entre o ambiente privado e as atividades 

vinculadas com a hospitalidade é bem visível na sua raiz histórica dos hotéis e 

restaurantes, assim como nas ações atuais de hospedagens do tipo bed and 

breakfast. 

A premissa dois estabelece que o bed and breakfast proporciona ao anfitrião 

um destaque na sociedade garantindo a necessidade de status social, fator inerente 

ao lado doméstico ou privado da vida de um indivíduo. 

A premissa três explicita que o sistema do bed and breakfast implica na oferta 

de alimento, bebida e acomodação para indivíduos que não fazem parte dos 
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membros da casa. Os serviços subentendidos ao bed and breakfast, como a 

alimentação, ligam o tipo de acomodação ao âmbito comercial. Porque o anfitrião 

não vai receber gratuitamente pessoas que ele não conhece. Receber, e ainda 

alimentar e fornecer bebida. É natural que o anfitrião queira e precise cobrar por tais 

serviços, estabelecendo uma troca comercial. 

A premissa quatro esclarece que para ser anfitrião é necessário agradar e 

deixar satisfeito o hóspede. Ser um bom anfitrião não significa ser hospitaleiro. A 

pessoa pode ser uma boa anfitriã, mas não ser hospitaleira ou sê-la por obrigação. 

A premissa cinco evidencia que o bed and breakfast é uma forma de 

mercantilização do trabalho doméstico. 

A premissa seis qualifica as atividades relacionadas ao bed and breakfast 

como femininas. 

Por último, a premissa sete relaciona o fato de recepcionar pessoas estranhas 

dentro de casa com o mínimo de ruptura do cotidiano como sendo uma ação que 

torna os anfitriões bem sucedidos. Mais uma vez há a ligação da prática com o 

ambiente doméstico, ao passo que o anfitrião deve evitar que o recebimento de 

hóspedes estranhos vá prejudicar e complicar o seu dia a dia. 

Ao observar as premissas compreende-se que o bed and breakfast, 

realmente, corresponde à hospitalidade doméstica e comercial ao mesmo tempo. O 

sistema de hospedagem referido alia o acolhimento recebido dentro de um lar 

familiar a uma prática comercial. O bed and breakfast oferece um serviço aos 

viajantes que desejam se sentir em casa, ao invés de se hospedarem em hotéis que, 

em geral, prezam pelo padrão e a impessoalidade.  

 

3.3 A ADMINISTRAÇÃO DA HOSPITALIDADE NA PERSPECTIVA DO BED AND 

BREAKFAST 

 

 

Para que um meio de hospedagem obtenha êxito no mercado, é necessária 

uma boa administração por parte de seus responsáveis. Essa administração pode 

ser esmiuçada em diversas áreas específicas como administração financeira, 

administração dos funcionários e, até mesmo, administração da hospitalidade. 
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O que significa a administração da hospitalidade? Na visão de Brotherton e 

Wood (2004, p.205), o termo não apresenta nenhum significado, a administração e a 

hospitalidade existem de formas separadas; cada uma é uma atividade social, 

econômica e política. Para os autores, o termo administração da hospitalidade é 

apenas um rótulo lingüístico, utilizado na descrição de programas de estudos e 

estilos de pesquisas. No propósito de comprovar tal afirmação, os autores 

descrevem a administração da hospitalidade como um modelo de gestão, que utiliza 

a administração de empresas que prestam serviços de alimento, bebida e 

acomodação. Ainda no raciocínio dos autores, a administração da hospitalidade 

adota a administração e seus conceitos e técnicas a fim de que a empresa consiga 

prestar seus bens e serviços. Saber se a administração da hospitalidade tem ou não 

um significado lingüístico representa somente uma discussão trivial. O que importa é 

a eficiência do modelo da administração da hospitalidade no desenvolvimento da 

empresa.  

Continuando a linha de pensamento de que a administração e a hospitalidade 

são atividades independentes, Brotherton e Wood (2004, p.213) afirmam que a 

intersecção da hospitalidade, da administração e das estratégias de 

profissionalização resulta em quatro categorias: HP (hospitalidade profissionalizada), 

AH (administração de hospitalidade), APH (administração profissionalizada da 

hospitalidade) e AP (administração profissionalizada).  

A figura 13 mostra as intersecções propostas: 

 

                 Figura 13 – Intersecções entre a hospitalidade, 
administração e estratégias de profissionalização. 
Fonte: Extraído de Brotherton e Wood, 2004, p. 213. 
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A administração de hospitalidade (AH) trata do gerenciamento da 

hospitalidade, mais especificamente no entendimento das técnicas de administração 

que proporcionam a hospitalidade presenciada no ambiente doméstico ou não. A 

hospitalidade profissionalizada (HP) diz respeito à oferta doméstica de hospitalidade 

e dos produtos da hospitalidade que podem ser regulamentados de forma voluntária 

por consultores. A administração profissionalizada da hospitalidade (APH) é vista 

pelos estudiosos como: “[...] o que foi chamado anteriormente de administração da 

hospitalidade [hospitality management], representando as competências e técnicas 

aplicadas por administradores empregados na indústria da hospitalidade.” (p. 214) A 

administração profissionalizada (AP): “Representa a administração genérica em um 

contexto industrial.” (BROTHERTON ; WOOD, 2004, p. 214) 

Essas categorias são vistas pelos autores como vantajosas porque a 

hospitalidade, a administração e as estratégias de profissionalização são tratadas 

não como conceitos sociais estipulados, mas sim como processos. 

Wada (2004, p.143) refere-se ao bed and breakfast brasileiro como sendo 

uma prática que recai na HP. Cruzando esta informação da autora com a 

consideração de Brotherton e Wood (2004) acerca da hospitalidade 

profissionalizada, pensa-se que o Cama e Café, bed and breakfast pioneiro no 

Brasil, se enquadra mesmo na HP, porque a rede é realmente gerida por consultores 

(administradores) que organizam a vinda de turistas para as casas dos anfitriões 

cadastrados e, além disso, esses consultores têm o papel de auxiliar os anfitriões 

para que o hóspede tenha a satisfação garantida durante a estada.   

 Quando o hóspede tem o desejo de se sentir em casa, é possível que ele 

opte pela hospitalidade profissionalizada, afirma Wada (2004, p.143). Sendo assim, 

se os bed and breakfast conseguirem proporcionar a hospitalidade desejada pelos 

hóspedes, com a ajuda da HP, esse meio de hospedagem deve conseguir dominar 

esse mercado. A chamada hospitalidade, desejada pelos turistas, implica em 

anfitriões receptivos, atenciosos, amigáveis, gentis e discretos e ainda, em 

acomodação confortável e bem asseada e na oferta de um café-da-manhã 

equilibrado, farto e delicioso.  

Além da proposta de Brotherton e Wood (2004, p.213) sobre as interseções 

da hospitalidade, que são formas de gerenciamento que podem auxiliar a 

administração dos bed and breakfast, Mullins (2006, p.39) evidencia outra 
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ferramenta da administração que pode contribuir para esse tipo de meio de 

hospedagem. Ele a chama de subsistemas inter-relacionados. A idéia da ferramenta 

é repartir as operações da hospitalidade em cinco subsistemas inter-relacionados. 

São eles: tarefa, tecnologia, estrutura, pessoal e gestão, que podem ser vistos na 

figura 14. 

 

                   

                   
 

 

 

A tarefa compreende-se pelas metas e objetivos da empresa, definindo qual 

seu público-alvo, quais são as ações para estabelecer a sua marca no mercado. 

Enfim, corresponde a todo aquele processo que faz efetivamente o negócio se 

consolidar. 

A tecnologia diz respeito aos métodos científicos que definem a forma de 

execução das atividades. Esse subsistema engloba os tipos de maquinários, 

equipamentos e materiais necessários para o funcionamento do empreendimento. A 

tecnologia ainda define a melhor disposição do ambiente de trabalho. 

A estrutura cuida da parte de divisão do trabalho e a coordenação de tarefa. 

Isso nada mais é que a delegação de trabalho do poder central para os gerentes, 

supervisores e gerentes de departamentos. 

Figura 14 – Subsistemas inter-relacionados das 
operações de hospitalidade. 
Fonte: Extraído de Mullins (2006, p.39). 
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O subsistema pessoal remete a postura de todos os funcionários da empresa, 

incluindo seus treinamentos e qualificações, habilidades e capacidades, 

necessidades e expectativas. O bom conhecimento de seus recursos humanos, 

torna a empresa mais capacitada para lidar com seus próprios funcionários e a ajuda 

a contornar situações delicadas que ocorrem diariamente durante o trabalho.  

A gestão, na verdade, enlaça todos os outros subsistemas. A gestão é a 

administração de todas as ações da empresa. É responsável, por exemplo, pela 

tomada de decisões, pela definição da estratégia corporativa e pelas 

responsabilidades sociais. 

A ferramenta administrativa de Mullins (2006, p.39), que divide as operações 

da hospitalidade, é bem detalhada e pode definitivamente ser aplicada no 

gerenciamento de empresas do tipo bed and breakfast. Os gestores desse ramo 

aplicando essa ferramenta ganhariam um auxílio a mais para gerir com eficiência 

seus negócios. O mesmo autor enfatiza que a eficiência total nas empresas de 

hospitalidade depende mais das relações sociais, que se estabelecem dentro delas, 

do que os produtos, serviços e instalações ofertados a seus clientes (p.40). Mullins 

(2006, p.67) reafirma essa idéia referindo-se a hospitalidade como uma indústria que 

envolve prioritariamente pessoas. 

No Seminário Internacional de hospitalidade domiciliar que aconteceu no Rio 

de Janeiro, em 2006, apresentou-se Laurent Queije, que discursou sobre os bed and 

breakfast de Paris.9 Em seu discurso, Laurent Queije mencionou três elementos 

fundamentais para o padrão de qualidade e, conseqüentemente, para a 

administração da hospitalidade nos bed and breakfast parisienses. São eles: a 

qualidade da recepção do hóspede, a qualidade dos quartos e a qualidade do café 

da manhã. O anfitrião proporcionando uma recepção calorosa ao hóspede, lhe 

dando dicas de onde visitar, falando o inglês fluente e conseguindo manter uma 

relação de confiança mútua, garante a qualidade da recepção no caso dos bed and 

breakfast de Paris. Um quarto confortável e calmo, com uma boa cama e banheiros 

limpos, compartilhados ou não com o anfitrião, refletem na qualidade dos quartos. 

Um pão ou croissant fresco e uma boa conversa com o anfitrião, durante o desjejum, 

                                                           

9 A apresentação do palestrante está disponível no site da prefeitura do Rio de Janeiro, na seção 
downloads http://www.rio.rj.gov.br/hospedagemdomiciliar , acesso em 22 de outubro de 2008. 
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estabelecem a qualidade do café da manhã no estilo da hospedagem domiciliar 

parisiense. Essa foi a fórmula que os parisienses, dedicados ao tipo de hospedagem 

em lares domésticos, encontraram para administrar a hospitalidade e garantir o 

desenvolvimento do negócio.    

O exemplo da administração da hospitalidade adotada nos bed and breakfast 

de Paris traz para a prática a teoria de hospitalidade profissionalizada, explicada por 

Brotherton e Wood (2004, p.213), e a teoria de Mullins (2006, p.39) e suas 

ferramentas administrativas. A idéia do padrão de qualidade da hospedagem 

domiciliar parisiense torna claro que é a administração é prioridade para o bom 

funcionamento e desenvolvimento desse tipo de negócio. Com uma boa 

administração da hospitalidade, qualquer gestor de bed and breakfast 

provavelmente conseguirá satisfazer seu hóspede e garantir sua sustentabilidade no 

mercado.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

4 CAMA E CAFÉ – PIONEIRO DO BED AND BREAKFAST NO BRASIL 

 

 

A rede Cama e Café é pioneira no estilo de hospedagem bed and breakfast 

no Brasil, com influências americanas e européias. No entanto, a empresa criou seu 

caráter próprio para se adequar à hospitalidade brasileira. Os idealizadores do Cama 

e Café estabeleceram o empreendimento no bairro de Santa Teresa, no Rio de 

Janeiro. A empresa, aos poucos, se desenvolveu, em um processo que gerou 

benefícios para a população local.  

O diferencial que a rede Cama e Café promete proporcionar é o melhor 

contanto com a hospitalidade brasileira. Para averiguar tal afirmação, é necessário 

avaliar se as características da empresa realmente propiciam o que é prometido.  

 

 

4.1 SANTA TERESA COMO BASE DO CAMA E CAFÉ 

 

  

 O propósito desse item é evidenciar as motivações que os administradores do 

Cama e Café tiveram para escolher o bairro de Santa Teresa como localização da 

empresa que eles planejaram.  

A escolha de Santa Teresa como base do empreendimento foi proposital 

porque além dos idealizadores do Cama e Café terem uma relação com o bairro 

desde crianças, o próprio local apresenta características únicas pelo fato de estar 

localizado no alto de uma colina, proporcionando ângulos inusitados do Rio de 

Janeiro, pela total integração com a natureza através das Paineiras e da Floresta da 

Tijuca em seu território e, também, a localização estratégica do bairro que fica perto 

do centro e da zona sul, principais zonas turísticas da cidade do Rio de Janeiro.  
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Além dos fatores naturais, Santa Teresa possui um lado cultural muito forte 

que é evidenciado pela existência de centros culturais e dezenas de ateliês que, 

oferecem vasto artesanato local diferenciando no bairro, museus e o bondinho, 

sendo este uma atração turística bastante visitada. O bairro de Santa Teresa possui 

um conjunto arquitetônico antigo com estruturas que possuem caráter de castelos 

europeus, casas antigas, o bondinho que funciona como uma relíquia do tempo em 

que o Rio de Janeiro ainda era ligado através de cabos e trilhos, tudo ainda bem 

preservado em meio à modernização do Rio de Janeiro.  

Atrelado a esses fatores que culminaram na escolha do bairro como base do 

projeto, os idealizadores Leonardo Rangel, Carlos Magno e João Vergara 

aproveitaram do destaque que Santa Teresa estava tendo na mídia no ano de 2002. 

Isso porque o bairro passou a ser visto como um secret spot, um local encravado no 

centro de uma grande cidade que ainda possui características peculiares, tal como a 

cultura desenvolvida devido aos ateliês, centros culturais, museus e pelo fato do 

local manter-se relativamente calmo, com natureza preservada e, ainda, possuir 

excelente oferta gastronômica com restaurantes e bares aconchegantes que atraem 

uma demanda específica.  

Para entender como e porque Santa Teresa tem destaque na mídia na 

atualidade, é preciso falar da história do bairro. Voltar no tempo, rever sua formação, 

mostrando a magia e o charme que envolve Santa Teresa. Lugar capaz de atrair a 

atenção da população local, dos turistas, da imprensa e de empresários. 

De acordo com Marcos Tedesco, no século XVII, Santa Teresa, que ainda se 

chamava Morro do Desterro, era um refúgio para os índios devido a sua floresta 

preservada, sendo caracterizada por estar localizada entre morros. Portanto, tinha 

um clima mais fresco. Em contrapartida, devido seu difícil acesso, o bairro 

permaneceu excluído do centro da cidade por muito tempo. Garantindo a 

sustentabilidade local.10  

No século XVIII, por volta de 1715, o Morro do Desterro passa a se chamar 

Santa Teresa devido a uma santa, Teresa D´Ávila.  Segundo Raquel de Jardim 

(apud FONTES, 2003, p.9): “Os signos de Teresa, o da subversão, o do 

                                                           

10 Informações obtidas na palestra ministrada pelo professor Marcos Tedesco e promovida pela 
Universidade Estácio de Sá, em 23 de novembro de 2007. 
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recolhimento, o da fé, da reflexão, inspiram a fundação do bairro.” Seara (2004, 

p.118) destaca que o Convento de Santa Teresa, deu origem ao nome do bairro, e 

foi a sua primeira construção.  

Somente após a construção do aqueduto (atual Arcos da Lapa), casas foram 

construídas em Santa Teresa. O aqueduto permitia que as águas do Rio Carioca 

fossem transportadas até o Largo da Carioca. Antes, o bairro era freqüentado por 

quilombolas, malfeitores, feiticeiros e adeptos a rituais africanos. (SEARA, 2004, p. 

118). Os Arcos da Lapa são representados pela figura 15. 

 

 

 

 

 

                                                                             11 

 

Após o aqueduto datado de 1750, o bonde de Santa Teresa é criado já no 

final do século XIX, explicita Marcos Tedesco. Seara (2004, p.118) afirma que o 

bonde permite a consolidação da urbanização do bairro porque facilitou o acesso de 

pessoas. 

O bonde de Santa Teresa foi criado para permitir um melhor acesso ao bairro 

que fica entre morros, a figura 16 ilustra o meio de transporte em questão. A cidade 

do Rio de Janeiro foi a primeira da América do Sul a utilizar esse meio de transporte. 

Os bondes tiveram inegável sucesso, sendo introduzidos no país pela Bothanical 

Garden Rail Road Company. As primeiras denominações para esse novo meio de 

                                                           

11 Disponível em http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt , acesso em 18 de outubro de 2008. 

Figura 15 - Arcos da Lapa na atualidade. 
Fonte: Riotur, 2008. 
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transporte foram pitorescas: “Vaca de Jake”, em alusão aos greizos dos animais 

empregados na tração desses veículos e/ ou “Jabuti” devido à forma abaulada do 

tejadilho dos carros. Como a empresa teve dificuldades para cobrar as passagens 

que custavam 200 réis, providenciou a impressão de cupões nos Estados Unidos, 

que eram vendidos em grupos de 5 por mil réis. Desse valor tinham grandes 

quantidades de notas em circulação. Esses cupões eram denominados “bonds” nos 

Estados Unidos assim como na própria companhia e foram muito empregados por 

serem de fácil acesso e garantirem a comodidade dos usuários.  Posteriormente, a 

palavra “bonds” acabou sendo aportuguesada por analogia para bonde.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                       13 

 

 

Sabe-se que grande parte dos visitantes do bairro e também moradores 

utilizam o bonde como meio de transporte para subir do centro da cidade até Santa 

Teresa. E todos reconhecem a beleza e o encanto do passeio, que remonta o século 

XIX, quando o bonde foi inaugurado no bairro. Apesar de atualmente haver a opção 

                                                           

12 Informações obtidas, tecnicamente, no Museu do Bonde localizado em Santa Teresa, no dia 15 de 
novembro de 2007. 
13 Disponível em http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt , acesso em 02 de dezembro de 2007. 

Figura 16 - Bondinho de Santa Teresa. 
Fonte: Riotur, 2007. 
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de subir de automóvel ou mesmo de ônibus, muitas pessoas ainda preferem subir 

para Santa Teresa no antigo bonde. 

Além do bonde, Santa Teresa ainda conta com outros atrativos culturais que 

merecem destaque. 

A casa onde morou Benjamin Constant, republicano histórico, data do final do 

século XIX. Hoje, a casa funciona como um museu e reflete o estilo de vida dessa 

época, por meio dos móveis e louças do próprio republicano, cita Seara (2004, 

p.120).  A mesma autora comenta sobre o Parque das Ruínas. Originalmente, a 

construção era um chalé do ministro Joaquim Murtinho. Posteriormente, a sobrinha e 

herdeira do ministro, Laurinda dos Santos Lobo, ampliou a casa em 1930, em estilo 

neocolonial. Em 1946, Laurinda morre e a casa ficou abandonada, se tornando 

ruínas. Passadas algumas décadas, em 1994, a prefeitura da cidade do Rio de 

Janeiro restaurou o prédio de forma peculiar. Porque ele ainda conserva uma 

destruição aparente. Com a reforma, o Parque das Ruínas, que reflete a transição 

do século XIX para o XX, passou a abrigar um centro cultural. A visão em 360 graus 

da cidade, que se pode ter no local, é uma atração a parte. A figura 17 compreende 

a representação do Parque das Ruínas. 

 

 

                                         
  

  14 

                                                           

14 Disponível em http://www.feriasbrasil.com.br/rj/riodejaneiro/centroculturalparquedasruinas.cfm , 
acesso em  18 de outubro de 2008. 

Figura 17 - Parque das Ruínas. 
Fonte: Férias Brasil, 2008. 
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O Castelo Valentim (figura 18) é contemporâneo à casa de Benjamin 

Constant. Esse castelo se apresenta em construção eclética, com influências góticas 

e românticas. É um ícone de Santa Teresa. A construção foi tombada pelo município 

em 1990.15 O Castelo Valentim é associado à empresa Cama e Café, portanto, os 

clientes da empresa têm a possibilidade de se hospedar nessa pitoresca 

acomodação.    

 

 

                           
 

 

 

Indo para o século XX, em meados de 1936, Raymundo Ottoni de Castro 

Maya, industrial e mecenas, demoliu um palacete herdado de seu pai e construiu 

uma casa que teve seus jardins elaborados pelo paisagista, Roberto Burle Marx. A 

casa se encontra ao lado do Parque das Ruínas, e hoje, abriga o Museu Chácara do 

Céu, onde ocorrem exposições de pintura, desenho, gravura e escultura, não 

somente de origem brasileira, como também, de origem européia e oriental. Ainda 

há os móveis da sala de jantar e da biblioteca que podem ser apreciados (SEARA, 

2004, p.122). O terreno da casa tem clima refrescante, devido aos jardins e uma 

vista panorâmica do Rio de Janeiro. A figura 19 mostra o Museu Chácara do Céu. 

 

                                                           

15 Informações obtidas por meio do folheto Santa Teresa – roteiro arquitetônico. Produzido pelo 
Sebrae(RJ) e pela empresa Cama e Café. 

Figura 18 - Castelo Valentim. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Há de se lembrar do Museu do Bonde que complementa o valor cultural de 

Santa Teresa, que conta com o próprio bonde, o Museu Casa de Benjamin 

Constant, o Parque das Ruínas e o Museu Chácara do Céu. No Museu do Bonde 

(figura 20), o visitante pode compreender a história do meio de transporte 

denominado bonde, por meio de quadros explicativos, objetos e figuras. Os quadros 

explicativos trazem informações curiosas a respeito do bondinho. Os objetos e as 

figuras ajudam o visitante a visualizar toda a história desse meio de transporte 

mantido no Brasil somente em Santa Teresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

16
 Disponível em http://www.riototal.com.br/riolindo/tur050.htm , acesso em 18 de outubro de 2008. 

Figura 19 - Museu Chácara do Céu. 
Fonte: Revista Rio Total, 2008. 
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Ainda no âmbito cultural, o acesso ao Convento de Santa Teresa faz parte da 

cultura. É a Escadaria Selarón, de 215 degraus decorados por mosaicos de 

cerâmicas verdes, amarelas e azuis, elaborados pelo artista plástico Selarón que 

quis homenagear o povo brasileiro.  A Escadaria Selarón é sempre vista em fotos do 

Rio de Janeiro e é representada pela figura 21. 

 

                                   
 
 18 

 

                                                           

17 Disponível em http://www.brincandoporaqui.com.br/node/224 , acesso em 18 de outubro de 2008. 
18 Disponível em http://www.ceramicanorio.com/paineis/selaronmosaicolapa/selaronmosaicolapa.html, 
acesso em 18 de outubro de 2008. 

Figura 20 - Entrada do Museu do Bonde. 
Fonte: Brincando Por Aqui, 2008. 
 

Figura 21 - Escadaria Selarón. 
Fonte: Cerâmica no Rio, 2008. 
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Alguns dos patrimônios culturais de Santa Teresa são mostrados na figura 22 

que ilustra o mapa cultural do bairro. O mapa ajuda na compreensão na localização 

desses bens culturais. 

 

     
 

 

 

Outra opção cultural e artística no bairro de Santa Teresa são os ateliês. Há 

43 ateliês catalogados no folheto (figura 23) do evento Arte de Portas Abertas do 

ano de 2008 em Santa Teresa. Sendo que, em alguns desses ateliês, a produção é 

feita por mais de um artista. Então, pode-se afirmar que mais de 50 artistas 

desenvolvem suas produções no território do bairro, fato que atrai a atenção das 

pessoas interessadas em arte e cultura.  

Aliás, o próprio evento Arte de Portas Abertas contribui para que a atenção 

das pessoas se volte para Santa Teresa. Apesar de em 2008 ter sido a 18º edição 

do evento, ele completou 12 anos porque, de início, era semestral e posteriormente, 

passou a ser anual, durante o mês de julho. Os ateliês são a grande atração, mas 

ainda há artesanato, exposições, shows, gastronomia, grafite e arte efêmera. A 

organização do evento é realizada pela Chave Mestra (Associação dos Artistas 

Visuais de Santa Teresa). Quando ocorre o evento, as ruas do bairro ficam repletas 

Figura 22 – Mapa cultural de Santa Teresa. 
Fonte: Seara (2004, p. 123). 
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de visitantes e moradores, que interagem entre si. É uma grande oportunidade para 

troca de idéias e intercâmbio cultural para essas pessoas.19  

 

 

                  
 

 

 

Após a breve descrição dos principais ícones culturais de Santa Teresa, 

passando por sua história, falta comentar a gastronomia presente no bairro.  

No encarte do evento Arte de Portas Abertas do ano de 2008, há diversas 

sugestões gastronômicas presentes no bairro. O preço médio por pessoa varia de 

15 reais a 40 reais, de acordo com o estabelecimento. A maioria das sugestões é de 

restaurantes que servem comida brasileira em geral, como o Espírito Santa, o 

Jasmim Manga e o Aprazível. Há restaurantes especializados em comidas 

específicas de determinada região. É o caso do Bar do Arnaudo, que oferece a típica 

comida nordestina, o Bar do Mineiro, que serve a tradicional comida mineira, e o Bar 

Nega Tereza, que prepara uma comida caseira com sabor do Maranhão. A cozinha 
                                                           

19
 Informações disponíveis no site http://literaturaeriodejaneiro.blogspot.com/2006/07/santa-teresa-

arte-de-portas-abertas.html , acesso em 25 de outubro de 2008. 

Figura 23 - Capa do folheto do evento 
Arte de Portas Abertas de 2008. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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estrangeira garante seu espaço, com o Ásia Restaurante e Bar, especializado em 

culinária asiática. O Sansushi que serve comida japonesa. E o Mike’s Haus que 

oferece comida alemã.  Ainda há os estabelecimentos destinados aos petiscos, 

como o Bar Simplesmente e o Bar do Gomez.  

Pode-se notar que o bairro possui uma considerada variedade gastronômica, 

capaz de atrair demanda local e de outros bairros. E o turista que visita Santa 

Teresa tem opções diversificadas para escolher onde prefere comer. A gastronomia 

do bairro funciona, assim, como serviço de apoio e de complemento ao turismo.  

Após a breve descrição da história do bairro, dos atrativos artísticos, dos 

atrativos culturais e da gastronomia de Santa Teresa dá para entender porque o 

bairro quase sempre tem espaço positivo na mídia e atrai visitantes e turistas, 

principalmente estrangeiros.  

 Mesmo ao pensar que Santa Teresa é parte integrante do Rio de Janeiro, 

observa-se, que apesar da crescente desordem urbana crescente na cidade, o 

bairro de Santa Teresa ainda permanece preservando sua história. Há uma autora 

que confirma essa realidade, de acordo com Fontes (2003, p.23): “Palacetes, chalés, 

castelos, pequenas casas: numa arquitetura eclética, retrato dos moradores que 

escolheram este lugar para viver. Santa Teresa tem muita história e essa história 

ainda está aqui.” Logo, é de se esperar que os visitantes do bairro se encantem com 

essa tal história que ainda vive nesse local. Mas, com certeza, o bonde assume um 

papel extremamente importante durante o roteiro de passeio em Santa Teresa. 

Porque esse meio de transporte em si já representa para grande parte das pessoas 

o atrativo maior do bairro. Um atrativo pitoresco localizado no seio do centro da 

cidade. 

 E foi dentro do bairro de Santa Teresa que os idealizadores do Cama e Café 

tiveram certeza que queriam inserir a empresa. Devido todo o envolvimento pessoal 

por parte deles com o bairro, a história remanescente do local, que preserva 

elementos culturais e artísticos, que funcionam como ímã de visitantes e turistas. 

Sem contar com a gastronomia, que é capaz de dar suporte ao turismo local. Santa 

Teresa ajudou o Cama e Café acontecer.    
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4.2 APRESENTAÇÃO DO CAMA E CAFÉ 

 

 

O Cama e Café é considerado um meio de hospedagem extra-hoteleiro. Esse 

termo é bem apropriado porque o projeto não prevê novas construções. A empresa 

desenvolve suas atividades em duas cidades: Rio de Janeiro e Olinda. No caso 

específico desse trabalho, a referência é a empresa do Rio de Janeiro.  

O Cama e Café sediado no Rio de Janeiro, utiliza a casa de moradores de 

Santa Teresa, que disponibilizam quartos e café da manhã para os hóspedes. No 

intuito de divulgar, captar hóspedes, fazer as reservas e receber os pagamentos de 

diárias há uma central de relacionamentos que funciona no próprio bairro de Santa 

Teresa.  

Para apresentar de fato o Cama e Café é necessário explanar como se deu a 

formação da empresa, como ela se desenvolveu, como é sua estrutura e quais são 

algumas de suas atividades.   

Em relação à formação da empresa, a história começou quando os 

idealizadores do Cama e Café tiveram uma visão estratégica antes de criarem o 

projeto. Em 2002, Leonardo Rangel, Carlos Magno e João Vergara tinham em mente 

a idéia de abrir um empreendimento em conjunto, pois eram amigos desde crianças, 

além de terem estudado no mesmo colégio, em Santa Teresa, bairro do Rio de 

Janeiro ao qual iam com muita freqüência. Os três amigos dispunham de capital 

próprio suficiente para desenvolver o Cama e Café. João Vergara é formado em 

design, Leonardo Rangel é engenheiro e Carlos Magno é técnico em turismo e 

hotelaria. Devido aos conhecimentos adquiridos através dos estudos, os três jovens 

visavam um empreendimento baseado no turismo sustentável, que procurasse não 

exceder a capacidade de carga da localidade e que distribuísse o dinheiro obtido na 

hospedagem a outros setores a fim de dinamizar as interações no tecido social de 

Santa Teresa, proporcionando a melhoria das condições de vida da população 

residente.20  

                                                           

20 As informações que dizem respeito ao Cama Café, explicitando suas características próprias, foram 
adquiridas por meio de entrevistas com Carlos Magno Júnior, um dos sócios do empreendimento, no 
período  de 2005 a 2007 em virtude de pesquisas para trabalhos de disciplinas do curso de turismo. 
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Em julho de 2002, os três sócios participaram do evento Artes de Portas 

Abertas, em Santa Teresa, que serviu como um estudo de viabilidade do projeto 

Cama e Café. Durante esse evento, eles promoveram um processo de inscrição 

para os moradores do bairro que quisessem cadastrar suas casas junto ao projeto e 

futuramente receber hóspedes do Cama e Café. Os sócios tiveram sucesso e 

contaram com 50 casas inscritas. Logo, eles perceberam que havia o interesse 

também, da população local no desenvolvimento da empresa. Então, os sócios 

compreenderam que teriam que transformar o potencial em produto efetivamente. A 

partir desse ponto, Carlos Magno, Leonardo Rangel e João Vergara procuraram a 

parceria de órgãos como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 

(TURISRIO), o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) para viabilizar o projeto. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) teve profunda 

participação no projeto porque os anfitriões foram treinados pelo órgão. Além do 

treinamento adequado, os jovens selecionaram os anfitriões que preenchiam os 

requisitos necessários.  

  As exigências necessárias para se tornar um anfitrião foram baseadas pelo 

fato de se ter uma residência confortável, segura, com no máximo 3 unidades 

habitacionais. UHs menores que 3 m² não foram aceitas, o padrão é básico 

internacional. Os quartos foram classificados em três categorias: Econômica, 

Econômica plus, Standard, Standard plus e Superior. Além disso, o anfitrião deve 

ser de fácil convívio, descontraído, ter mente aberta e ainda falar pelo menos outro 

idioma além do português. As figuras 24 e 25 mostram uma das suítes de uma casa 

participante do Cama e Café. 
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Os sócios criaram uma logomarca (figura 26), idealizada por um deles, e 

também um site com informativo sobre as casas disponíveis para receber hóspedes, 

o e-mail do Cama e Café, o telefone e a localização. Após essas ações, o Cama e 

Café estava apto a receber hóspedes.  

 

 

 21 

                                 
                                     
 

Foi então que, em janeiro de 2003, a empresa recebeu seu primeiro cliente, 

um jornalista da revista Viaje Mais. O hóspede gostou deste meio de hospedagem, o 

que gerou uma mídia espontânea com a divulgação do Cama e Café na edição da 

                                                           

21 Disponível em http://www.riodejaneiro-turismo.com.br/pt , acesso em 18 de outubro de 2008. 

Figuras 24 e 25 - Suíte disponível para hóspedes do Cama e Café. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 26 - Logomarca do Cama e Café 
Fonte: Riotur, 2008. 
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revista em março de 2003. Com essa repercussão positiva de seu projeto, os jovens 

perceberam que era preciso investir mais para um maior sucesso.  

Por meio de uma assessoria de imprensa, foram realizados fam tours com 

jornalistas. A finalidade era que esses jornalistas selecionados conhecessem o 

sistema bed and breakfast brasileiro e, caso gostassem, escrevessem matérias 

divulgando suas experiências na utilização do meio de hospedagem. Os próprios 

organizadores do Cama e Café preferiam a mídia espontânea, que dava mais 

credibilidade ao produto. Com a mídia espontânea, até mesmo, em guias turísticos 

estrangeiros como o Lonely Planet, Frommer’s, Foot Print, Le Guide du Routard, o 

empreendimento ganhou destaque no mercado ao longo do tempo e aumentou a 

sua demanda.  

Em 2003, cada casa teve uma ocupação em torno de 10%. Em 2004, 20% de 

ocupação. Já em 2005, girou ao redor de 30% a taxa de ocupação. E para 2006, a 

estimativa era de 40%. A demanda atendida pelo Cama e Café é de 150 hóspedes 

por mês.  

Ao trazer a discussão para dados mais atuais, enfatiza-se que, no site do 

Cama e Café há uma relação de 25 casas disponíveis.22 Na verdade, o número de 

casas cadastradas é maior, no entanto, há de se lembrar que os anfitriões têm 

empecilhos como doentes na família, a necessidade de estudar para concurso 

público, dentre outros; sendo assim, não estão aptos a receber hóspedes em casa. 

Então, anfitriões com problemas pessoais graves não entram na lista de casas 

disponíveis. Por meio do site, é possível ver fotos das casas disponíveis, suas 

descrições, facilidades, detalhes pessoais do anfitrião, tarifas para a hospedagem e 

ainda, pode se efetuar a reserva da casa preferida pelo cliente. A figura 27 mostra 

algumas das casas disponíveis, incluindo a descrição do quarto, facilidades e tarifas 

de cada uma. Abaixo do nome de cada casa, está a ocupação de seu anfitrião 

principal. 

 

 

                                                           

22 Site da empresa Cama e Café: http://www.camaecafe.com.br/casas_pag1.php , acesso em 26 de 
outubro de 2008. 
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Nome da Casa Descrição / Facilidades Tarifas 

Casa do Eric 

(anfitrião artista plástico, 
marceneiro e poeta) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro compartilhado e 
ventilador. Vista privilegiada, 
jardim, piscina e garagem.  

Single R$ 75,00 

Double R$ 95,00 

Casa da Mercedes 

(anfitriã cantora) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro privativo e ventilador. 
Jardim, TV à cabo, Internet. 

Single R$ 95,00 

Double R$ 110,00 

Casa da Birgit 

(anfitriã artista plástica) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro privativo e ventilador. 
Jardim, TV, Internet e vista 
panorâmica.  

Single R$ 110,00 

Double R$ 140,00 

Casa do Favoretto 

(anfitriã museóloga) 

1 quarto com cama de solteiro, 
banheiro privativo e ar-
condicionado. Hidromassagem, 
jardim e vista panorâmica. 

 

Single R$ 125,00 

Castelo Valentim 

(anfitrião analista de rede) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro privativo e ar-
condicionado. Internet, varanda 
e vista panorâmica. 

Single R$ 155,00 

Double R$ 195,00 

Casa da Letícia e do Chris 

(não há referências sobre a 
ocupação dos anfitriões) 

1 quarto com cama de casal 
kingsize e banheiro privativo. 
Vista panorâmica, ar-
condicionado e 
hidromassagem. 

Single R$185,00 

Double R$ 230,00 

Casa do Wanderley 

(anfitrião autônomo) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro compartilhado e 
ventilador. Próxima ao trilho do 
bondinho. 

Single R$ 75,00 

Double R$ 95,00 

Casa da Nelida 

(anfitrião advogada) 

1 quarto com cama de casal , 
banheiro privativo e ventilador. 
Jardim e vista panorâmica. 

Single R$ 110,00 

Double R$ 140,00 

Casa do Meirelles 

(anfitrião fotógrafo) 

1 mezzanino com uma cama de 
casal. Jardim, vista 
panorâmica, TV, Internet e 
biblioteca. 

Single R$ 75,00 

Double R$ 95,00 

Casa da Ana Clark 

(anfitriã psicóloga clínica) 

1 quarto com cama de casal, 
banheiro privativo, ar-
condicionado e frigobar. Jardim, 
Internet, garagem e TV à cabo. 

Single R$ 155,00 

Double R$ 195,00 

  

  23 

 

 

Baseando-se nas informações fornecidas pela figura 27, percebe-se que a 

média de preço, para um hóspede que esteja sozinho, varia de 75 reais a 185 reais. 
                                                           

23 Informações disponíveis em  http://www.camaecafe.com.br/casas_pag1.php , acesso em 26 de 
outubro de 2008. 
 

Figura 27 – Algumas das residências disponíveis no Cama e Café. 
Fonte: Elaboração própria, a partir das informações da empresa Cama e Café. 
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Quando o hóspede viaja com mais uma pessoa e divide o quarto, a média de tarifa é 

fica entre 47,50 reais a 115 reais. Tendo em vista as médias de preços, é mais 

vantajoso o hóspede compartilhar o quarto porque pagará mais barato e, ainda, terá 

mais conforto. Percebe-se que quanto mais sofisticado o quarto e mais facilidades a 

casa dispõe, o preço da diária aumenta. É preciso lembrar que essas tarifas não se 

aplicam ao Ano Novo, Carnaval e demais feriados. 

 Outra curiosidade que a figura 27 revela, é sobre a ocupação dos anfitriões. A 

tendência de que esses tenham ocupação ligada à cultura é levemente demonstrada 

por meio das 10 casas selecionadas para compor o quadro.  

 Ao pensar no perfil do anfitrião do Cama e Café, é evidenciado que a maioria 

são mulheres. Pessoas com nível médio ou superior de escolaridade. Indivíduos de 

nível cultural elevado. Há muitos artistas e profissionais liberais. Mais da metade dos 

anfitriões conhece o exterior e, muitos desses, conhecem o bed and breakfast.  

Além do perfil dos anfitriões da empresa, é relevante saber qual o perfil das 

pessoas que são recebidas por eles. Os hóspedes que o Cama e Café recebe 

apresentam bom nível cultural, são ecléticos, despojados e possuem espírito 

aventureiro. A principal faixa etária que a empresa trabalha se estende de 25 a 45 

anos. As pessoas, normalmente, pertencem às classes B e C. Os casais, amigos e 

viajantes sozinhos, motivados pelo turismo de lazer, predominam no quadro de 

hóspedes que o empreendimento atende. As famílias que se hospedam no Cama e 

Café são poucas. A estadia média dos hóspedes é de 3 a 5 noites.  

A respeito de hóspedes brasileiros, a maior parte é paulista. O número de 

mineiros é menor que o de paulistas, mas, ainda assim, os mineiros representam 

números expressivos diante dos outros estados. Considerando hóspedes brasileiros 

e estrangeiros, esses últimos se hospedam no Cama e Café muito mais que os 

brasileiros. Em termos de hóspedes internacionais, a maioria é europeu, 

principalmente, alemão e francês. As figuras 28, 29 e 30 quantificam as informações 

sobre os hóspedes do Cama e Café. 
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 26 

 

Ainda se referindo aos hóspedes, a preocupação da empresa com a 

satisfação do cliente é bem explícita. Tanto que, durante a reserva do Cama e Café, 

há um cruzamento de dados dos anfitriões e hóspedes, para que o hóspede fique 

em uma casa onde o anfitrião tenha afinidades em comum. Assim, anfitriões e 

hóspedes geralmente acabam por virar amigos. Com a possibilidade de 

                                                           

24 Informações concedidas pelo sócio do Cama e Café, Carlos Magno Júnior, em 23 de novembro de 
2007. 
25 Ibidem.  
26 Ibidem.  

Figura 28 – Proporção de hóspedes  
recebidos, segundo suas procedências. 
Fonte: Cama e Café, 2007.  

Figura 29 – Proporção de hóspedes 
nacionais e internacionais recebidos. 
Fonte: Cama e Café, 2007.  
 

Figura 30 – Proporção de hóspedes 
estrangeiros recebidos. 
Fonte: Cama e Café, 2007.  
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hospedagem em casa de famílias, o Cama e Café proporciona aos turistas o 

conhecimento do cotidiano típico de um brasileiro, assim como, sua cultura e 

hábitos.  

O cruzamento de dados dos anfitriões e hóspedes é possibilitado porque 

durante a reserva, o cliente responde um questionário sobre seus hábitos e 

preferências, assim, o atendente do Cama e Café cruza os dados dos clientes, com 

os anfitriões e sugere uma casa. Caso o cliente faça a reserva por meio da internet, 

o que é muito comum na empresa, o questionário é respondido e depois, enviado 

por e-mail.  

Outro serviço que o Cama e Café disponibiliza é o serviço de transporte do 

hóspede entre o aeroporto, o escritório da empresa, onde o check-in é realizado e 

casa onde o mesmo se hospedará.  Durante o check-in, o hóspede recebe um mapa 

de Santa Teresa para que possa se familiarizar com a região. 

A fim de demonstrar sua diferenciação no mercado, a empresa apresenta 6 

considerações. A primeira consideração é a de que hospedar-se no Cama e Café 

representa uma experiência diferenciada. A segunda consideração é que o serviço 

prestado é altamente personalizado. A terceira consideração é que a empresa 

valoriza a cultura brasileira. A quarta consideração é que o hóspede tem a 

possibilidade de interagir com a cultura local. A quinta consideração é que o 

hóspede tem uma excelente relação custo x benefício ao estar hospedado no Cama 

e Café. A sexta consideração é que os anfitriões dão dicas para o hóspede durante 

a estadia. Com todas essas facilidades e vantagens, a empresa espera garantir seu 

espaço no mercado.  

A figura 31 mostra uma das casas disponíveis para as pessoas que queiram 

vivenciar a experiência de se hospedar no Cama e Café. 
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No site oficial da prefeitura do Rio de Janeiro, dentro da parte que trata do 

turismo, há um link para os tipos de hospedagem que a cidade dispõe. Há cinco 

opções: hotéis, apart-hotéis, albergues, pousadas e cama e café.27 Ao clicar no link 

cama e café, encontra-se outro link que remete a informações da empresa: seu site, 

endereço, telefones e endereço eletrônico. A presença do empreendimento na 

página da prefeitura do Rio de Janeiro demonstra o reconhecimento do mesmo 

perante o órgão público. E garante divulgação espontânea do negócio. 

O Cama e Café se destacou na mídia através de diversas matérias 

envolvendo o empreendimento. Como nos jornais: O DIA, Diário do Nordeste, o 

Estado de São Paulo, Folha do Turismo e Jornal Hoje. E também em revistas tais 

como Isto É e In Chile. Assim como os autores de guias turísticos, que fornecem 

como dica se hospedar no Rio de Janeiro, utilizar o Cama e Café.  

                                                           

27 Informação disponível no site da prefeitura do Rio de Janeiro: http://www.riodejaneiro-
turismo.com.br/pt , acesso em 18 de outubro de 2008. 

Figura 31 - Área de uma das casas filiadas ao Cama e Café. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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O Sebrae (2008) afirma em uma matéria que o Cama e Café proporciona o 

desenvolvimento sustentável do turismo porque a empresa possui ações que a 

integram ao projeto Caminhos Singulares do Turismo, Artesanato e Cultura de Santa 

Teresa. Essa representa uma mídia espontânea muito valiosa para os 

administradores da empresa. Pois, sem ter despesas, a matéria consegue atingir as 

pessoas interessadas no tipo de turismo (sustentável) que o Cama e Café oferece. 

Além disso, esse tipo de mídia traz mais credibilidade ao empreendimento.  

A mídia sempre evidencia que o empreendimento está integrado à população 

local de Santa Teresa. A partir do momento em que as divisas adquiridas com a 

hospedagem ficam direta e integralmente nas mãos da população. E com a estadia 

de turistas no bairro, é permitido que o comércio local seja dinamizado. Os próprios 

comerciantes locais perceberam a importância do Cama e Café tanto que fizeram 

uma parceria. Para concretizar essa parceria criou-se o cartão do hóspede “Cama e 

Café”. O cartão, quando apresentado em estabelecimentos parceiros, oferece 

privilégios, como brindes; ele pode ser visualizado pelas figuras 32 e 33.  

 

 

    
 

 

 

Mas não somente os comerciantes de Santa Teresa são beneficiados pelas 

ações do Cama e Café. A comunidade local é incluída na cadeia produtiva do 

turismo, porque os hóspedes passeiam pelo bairro e conversam com os moradores, 

por exemplo. Com a interação com os hóspedes, a comunidade acaba sensibilizada 

pelo turismo. A presença dos turistas contribui para a valorização da cultura local e o 

aumento da auto-estima da comunidade. Ao se hospedar e consumir algum produto 

no bairro, o turista gera renda para a população local. A empresa influencia 

Figura 32 – Cartão do hóspede 
Cama e Café, frente. 
Fonte: Cama e Café, 2005. 
 

Figura 33 – Cartão do hóspede 
Cama e Café, verso.  
Fonte: Cama e Café, 2005. 
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positivamente na preservação e restauração arquitetônica e ainda, na manutenção 

da comunidade local em suas residências. O Cama e Café impulsiona a geração de 

empregos em Santa Teresa. Por todas essas ações, pode-se dizer que o 

empreendimento está integrado de verdade com a população do bairro de Santa 

Teresa. 

O estilo de hospedagem do Cama e Café serviu de exemplo para 

empreendedores no ramo do turismo, tanto que foi copiado por um ex-anfitrião da 

empresa, que criou o B & B Brasil. O concorrente possui unidades espalhadas em 

várias cidades brasileiras. No entanto, o adversário comercial do Cama e Café não 

se preocupa com treinamento de anfitriões e nem com o local onde as casas do B & 

B Brasil estão instaladas, porque as casas não se concentram em um só bairro 

como no caso do Cama e Café em Santa Teresa. 

O modelo de serviço proporcionado pela empresa Cama e Café pode ser 

considerado inovador pois suas características mostram que a empresa segue em 

direção contrária, de certo modo, da tendência a padronização de bens e serviços, 

fruto da globalização. Por mais que o empreendimento exija de seus associados 

(anfitriões) certos padrões em suas residências e treinamento para recepção dos 

hóspedes, cada turista que o anfitrião recebe terá um tratamento diferenciado, 

porque a hospedagem domiciliar gera um clima informal no qual a harmonia 

depende da interação entre hóspede e anfitrião. A harmonia, em geral, ocorre 

quando o turista se hospeda no Cama e Café e, muitas vezes, ele cria laços de 

amizade com seu anfitrião. Porém, independente do estabelecimento ou não de 

laços de amizade, o viajante recebe avisos de como se precaver na cidade e 

sugestões de onde deve visitar. Além disso, hospedar-se no Cama e Café se torna 

uma excelente oportunidade para o turista que almeja vivenciar de perto o cotidiano 

típico de um brasileiro, em particular, dos cariocas. O cartão que o turista recebe 

quando chega ao Cama e Café, é um diferencial proporcionado pela empresa, 

porque o turista tem descontos em estabelecimentos comerciais de Santa Teresa. 

Dentro desse contexto é bem provável que o hóspede do Cama e Café sinta que 

esteja usufruindo o melhor da hospitalidade brasileira. 

 Os fatores que dizem respeito à possibilidade de amizade entre anfitrião e 

hóspede, e o cartão da empresa apontam ao “algo a mais” fora do contrato que 

remete ao reconhecimento da hospitalidade. Não é qualquer meio de hospedagem 
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que o hóspede se identifica com o funcionário ou anfitrião. No Cama e Café essa 

relação se torna mais fácil pela preocupação da empresa em alocar seu hóspede na 

residência cujo dono tenha gostos e preferências em comum.  

Fora as vantagens culturais que o Cama e Café estabelece, a empresa pode 

servir como modelo para outras cidades brasileiras. No caso de cidades pequenas 

como Quissamã (RJ), onde a oferta de hospedagem é, geralmente, precária, a 

hospedagem domiciliar, gerida por uma empresa, seria uma possibilidade viável, 

porque não é preciso novas construções, ao contrário de hotéis e pousadas; além 

disso, funciona como fonte extra de renda para os donos das residências. Nas 

cidades grandes como o Rio de Janeiro, o estilo de hospedagem do Cama e Café 

pode ser uma solução mais imediata para a falta de leitos que ocorre durante 

grandes eventos e feriados.  

Pode-se observar que a empresa Cama e Café oferece benefícios aos seus 

hóspedes e à sociedade local, e ainda serve de modelo para ser aplicado em outras 

localidades. Os benefícios para o hóspede se devem ao fato da empresa aliar a 

casa e o anfitrião certos com o típico cotidiano de um brasileiro, implicando muitas 

vezes em uma relação harmoniosa e de amizade. Apesar de o empreendimento 

proporcionar uma “hospitalidade caseira”, o hóspede do Cama e Café percebe que 

esse fato só é possível devido a adequada administração do negócio. A sociedade 

local se beneficia pois é inserida no setor do turismo pelo fato dos turistas utilizarem 

o mesmo espaço que eles, e ainda há a oportunidade de trabalhos diretos e 

indiretos no empreendimento Cama e Café. Fora o comércio local que é beneficiado 

com os gastos do turista no bairro. Com os benefícios culturais, sociais e até 

econômicos que o Cama e Café estabelece, a empresa pode servir de espelho tanto 

para empreendedores de cidades pequenas como de grandes.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No sentido literal da palavra, hospitalidade remete ao ato de acolher o 

próximo. A pessoa que pratica a hospitalidade divide seu tempo, seu conhecimento 

e se preocupa com o outro. A ação hospitaleira aproxima as pessoas. 

No âmbito hoteleiro, o vocábulo hospitalidade é muitas vezes utilizado como 

sinônimo de hotelaria. Entretanto, a hospitalidade é um termo muito mais complexo, 

que pode ser visto tanto como um fenômeno social quanto como uma atividade. 

Acredita-se que com o tempo, a hospitalidade deixou de ser apenas um fenômeno 

social e tornou-se também uma atividade comercial.  

A história da hospitalidade auxilia na compreensão de que a hospitalidade 

pode ser social ou comercial. Desde os primórdios da civilização humana, a 

hospitalidade era praticada quando os primatas de várias famílias distintas 

socializavam suas caças. Deus ao criar o mundo, acolheu Adão e Eva no paraíso, 

sendo-lhes hospitaleiro, por conseguinte. Gregos e romanos hospedavam, em suas 

casas, os viajantes. Entre os séculos XIII e XIV, a hospitalidade passa a ser cobrada 

em virtude do aumento da demanda. No século XX, com mais pessoas detendo o 

poder de viajar, o advento das empresas de turismo (agências, operadoras, dentre 

outras) a hospitalidade passou a ser vista muito mais como uma questão comercial 

do que social.  

Refletindo a saga da hospitalidade no Brasil, percebe-se que antes da vinda 

corte portuguesa em 1808, as acomodações no país eram bastante precárias. A 

presença da corte portuguesa em territórios brasileiros possibilitou que as 

acomodações se estruturassem melhor. Como a família real passou a residir na 

cidade do Rio de Janeiro, esse foi o local onde, por certo tempo, estavam 

localizadas as melhores formas de hospedagem no Brasil. Após o desenvolvimento 

do café em São Paulo, esta cidade passa deter as melhores acomodações. Em 
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geral, o turista estrangeiro foi bem recebido no Brasil no passado e atualmente, os 

brasileiros têm fama de serem bons hospitaleiros, mundo afora. Muitos estrangeiros 

voltam ao Brasil não por causa das belezas naturais e sim pela simpatia e 

hospitalidade do povo brasileiro. Há de se indicar que a hospitalidade brasileira é 

uma herança dos povos ibéricos e africanos que habitaram a região no passado. 

Conhecendo-se o fato que o turista estrangeiro volta ao Brasil motivado pela 

hospitalidade brasileira, reconhece-se a importância da hospitalidade no contexto 

turismo. O turista tem que se sentir bem recebido e acolhido pela população e pelos 

serviços turísticos de uma localidade para que ele deseje lá voltar. Isto significa que 

a falta de hospitalidade de uma cidade pode inibir sua demanda turística. 

A hotelaria pressupõe a comercialização da hospitalidade. No entanto, a 

valorização da hospitalidade é percebida quando ocorre algo além do contrato como 

um drink de cortesia e uma cesta de frutas no quarto, por exemplo. O hotel deve ser 

hospitaleiro e prestar bons serviços para que consiga atrair novamente o cliente.  

Quanto aos meios de hospedagem, sabe-se que eles podem ser classificados 

como hoteleiros e extra-hoteleiros. Dentro dessa classificação o bed and breakfast 

se enquadrara como extra-holeiro, e significa o meio de hospedagem que 

proporciona acomodação e café-da-manhã em uma residência familiar, a um preço 

estabelecido. O bed and breakfast está inserido na hospitalidade comercial e 

doméstica ao mesmo tempo, porque apesar do viajante ser acolhido na residência 

do anfitrião, este cobra pelo serviço. Há registros que o bed and breakfast exista 

desde os primórdios da civilização humana, no entanto, somente depois de 1929, 

ganhou destaque porque os americanos abriram suas casas para hospedar 

viajantes a fim de driblar a forte crise econômica.  

Atualmente, a pessoa interessada em abrir sua casa para receber hóspedes 

pode trabalhar por conta própria e ou por meio de associação. A associação é 

constituída por meio de uma empresa e várias casas cadastradas para receber 

turistas. Cabe à empresa captar público, divulgar a associação, fazer as transações 

comerciais e realizar as reservas de hóspedes. E cada casa deve receber e acolher 

o hóspede enviado pela empresa.  

No Brasil, a rede Cama e Café é pioneira em relação ao estilo bed and 

breakfast e seus idealizadores se influenciaram por essa idéia nos Estados Unidos e 

Europa. A empresa se estabelece em Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro.  
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Talvez por ser um meio de hospedagem mais difundido na Europa e nos 

Estados Unidos, mais da metade do público do Cama e Café é estrangeira. Os 

hóspedes da rede geralmente são turistas a lazer, apresentam bom nível cultural, 

são despojados, estão na faixa de 25 a 45 anos e viajam sozinhos, em casal ou com 

amigos. É muito comum também desejarem se sentir em casa quando hospedados. 

Para suprir a necessidades dessas pessoas, no ato da reserva, o cliente preenche 

uma ficha com gostos e preferências e a empresa se preocupa em acomodar o 

hóspede na casa do anfitrião que lhe proporcionaria suas preferências e o faria se 

sentir em casa.  

 A relação entre hóspedes e anfitriões do Cama e Café é cordial e muitas 

vezes, resulta em amizade. Todo anfitrião deve dar dicas de como se precaver na 

cidade e indicar lugares bons para a visitação. Além disso, o viajante tem a 

oportunidade de vivenciar o cotidiano de uma família carioca. É uma excelente 

chance para a observação e troca cultural entre as pessoas envolvidas.  

Visando proporcionar mais bem-estar e hospitalidade aos seus clientes, a 

empresa Cama e Café fornece ao hóspede o cartão da associação que oferta de 

descontos em estabelecimentos de Santa Teresa. É a idéia do “algo mais” que 

vislumbra mais hospitalidade. 

Pode-se reconhecer que a empresa realmente se esforçou no passado para 

se implantar no mercado, procurando o auxílio de órgãos brasileiros competentes e 

realizou um estudo de viabilidade antes de se firmar como empresa. Criar exigências 

e padrões para as casas credenciadas foi primordial para garantir um grau de 

qualidade adequado. O cruzamento de dados de hóspedes e anfitriões foi uma idéia 

bem apropriada para agrupar pessoas mais parecidas e que, possivelmente, se 

sociabilizam melhor. Conviver com outra família e conhecer seus hábitos, insere o 

turista em uma estadia que pode ser muito mais acolhedora, personalizada e 

enriquecedora em relação à estadia em um hotel. A preocupação com a existência 

de um cartão, com o qual o hóspede obtém descontos no comércio local, representa 

um bônus para o cliente que fica satisfeito.Todos esses fatores permitem ao Cama e 

Café prometer ao cliente o melhor da hospitalidade brasileira enquanto hospedado 

em uma das casas credenciadas. Cabe indicar, que esses fatores são possibilitados 

por meio de uma apropriada administração que preconiza a eficiência total, a qual 

depende das relações sociais. A administração da empresa Cama e Café garante 
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um padrão de qualidade baseado na qualidade da recepção dos hóspedes e na 

qualidade dos quartos.  

O estudo até aqui realizado garantiu fidelidade das fontes pesquisadas e 

procurou a imparcialidade, visando à correção da informação. Certamente, há muito 

mais o que se escrever sobre o assunto, mas espera-se que este trabalho, dentro de 

seus limites e despretensão, seja uma semente para despertar novos estudos 

relativos ao tema como, por exemplo, uma pesquisa de campo, na alta temporada, 

com os hóspedes do Cama e Café para conhecer sua opinião sobre a qualidade da 

hospitalidade brasileira, bem como junto à comunidade de Santa Teresa, para saber 

se ela reconhece a rede Cama e Café como uma empresa que lhe proporcione 

benefícios. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – ENTREVISTA COM CARLOS MAGNO JÚNIOR  

 Entrevista concedida pelo sócio do Cama e Café em 24 de setembro de 2005. 

 

� Qual é o perfil do visitante? 

R: Relativo. Não depende do poder aquisitivo, faixa etária, estado civil, sexo, 

etc. Mas, em geral, são europeus. E quando brasileiros, são provenientes de 

São Paulo. 

 

� Geralmente, qual é o tempo de permanência? 

R: Geralmente 5 dias. 

 

� Normalmente, como a reserva é feita? Há algum planejamento? 

R: Via internet, envia-se um formulário de débito de cartão de crédito, o 

hóspede imprime e manda via fax o número do cartão de crédito, validade e 

código de segurança do mesmo. 

 

� Sobre o questionário disponibilizado na página da internet, quais os princípios 

básicos para a sua elaboração? 

R: Os princípios são: área de interesse, preferências, objetivo da viagem, 

permanência, o que não pode faltar na hospedagem, o que é irrelevante, se é 

vegetariano, se fuma ou se possui algum tipo de alergia, se gosta do convívio 

com animais domésticos etc. 

 

� Ao ler os questionários, faz-se alguma seleção? Se sim, como é feita? 

R: Cruzam-se os dados do hóspede com os do anfitrião. 

 

� Quais são os pré-requisitos para se tornar um anfitrião do Cama e Café? 
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R: Ter uma residência confortável, segura, com no máximo 3 unidades 

habitacionais para receber os hóspedes e que a mesma reflita a essência do 

Cama e Café. UHs menores que 3m² não são aceitadas, o padrão é o básico 

internacional. Além disso, o anfitrião deve ser de fácil convívio, descolado, ter 

mente aberta e ainda falar pelo menos um outro idioma. 

 

� Como costuma ser a relação hóspede e anfitrião? 

R: Uma relação harmônica e de amizade. 

 

� Qual o fator que mais gera atração aos olhos do visitante? 

R: Cultura, cotidiano dos brasileiros, ótima localização (próximo ao centro da 

cidade e a zona sul), acesso facilitado (bondinho, além de carros, táxis e 

ônibus. 

 

� O que torna o Cama e Café atraente, ao ponto que, o visitante, o escolhe 

como meio de hospedagem? 

R: A participação no cotidiano do brasileiro, e tudo mais citado na resposta 

anterior, localização etc. 

 

� Há quantidade significativa no percentual de retorno (fidelização)? 

R: Um índice muito bom. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A –  FRENTE DO FOLHETO DO CAMA E CAFÉ 

 

 



94 

 

ANEXO B – VERSO DO FOLHETO DO CAMA E CAFÉ 
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ANEXO C – OS TRÊS SÓCIOS DO CAMA E CAFÉ  
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28 SEBRAE. Melhores estudos de casos da pequena empresa. Rio de Janeiro: Sebrae / RJ, 2006. 

Fonte: Sebrae, 2006, p. 17. 


