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RESUMO 

 

A hospitalidade apresenta diversas concepções, que abrangem não somente o setor 

comercial e o mercado, mas também as pessoas e as relações entre elas. Envolve a 

relação de troca e contato humano nos âmbitos social, privado, econômico e 

psicológico. Para tornar o empreendimento hospitaleiro, os meios de hospedagem 

devem focar seus serviços no atendimento cordial, no tratamento familiar e em 

ambientes aconchegantes. Tendo em vista esses conceitos, realizou-se uma revisão 

bibliográfica sobre assuntos relacionados à hospitalidade, suas vertentes e linhas de 

pensamento, a fim de promover um entendimento amplo do tema. Além do 

embasamento teórico sobre o tema, a pesquisa priorizou a visão da hospitalidade no 

âmbito comercial, na qual os meios de hospedagem extra-hoteleiros são o enfoque. 

O estudo de caso se deu no albergue da juventude Che Lagarto Budget em 

Copacabana (Rio de Janeiro), com o objetivo de verificar se este albergue da 

juventude é um meio de hospedagem considerado hospitaleiro no que se refere aos 

aspectos da recepção, da hospedagem, da alimentação e do entretenimento. O 

estudo de caso baseou-se em três fontes de coleta de dados: observação direta, 

aplicação de questionários aos hóspedes e entrevista com a gestora do albergue em 

questão. Por meio do cruzamento de dados obtidos com as três fontes de coletas, 

relacionadas à revisão teórica, foi possível concluir que o albergue da juventude Che 

Lagarto Budget em Copacabana é considerado um meio de hospedagem 

hospitaleiro - baseado no atendimento dos funcionários, na infra-estrutura e serviços 

oferecidos - por sua demanda. 

 

Palavras-chave:  Turismo. Hospitalidade. Albergues da Juventude. Mochileiros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The concept of hospitality is very broad, enclosing not only the commercial sector 

and the market, but also the people and relations between them. It involves the 

exchange and human contact in the social, private, economic and psychological 

scopes. In order to be considered hospitable, the types of accommodation must 

focus their services in the cordial attendance, familiar treatment and warm 

environments. Considering these concepts, a bibliographical revision on subjects 

related to hospitality, its sources and lines of thought is presented in this work in 

order to promote comprehension of the theme. Besides the theoretical base of the 

subject, the research prioritized the vision of hospitality in the commercial scope, 

approaching the different types of accommodations that do not include regular hotels. 

The case study was conducted in the youth hostel Che Lagarto Budget in 

Copacabana (Rio de Janeiro) and its objective was to verify if this hostel is 

considered a hospitable way of lodging in terms of reception, lodging, feeding and 

entertainment. The case study used three sources for gathering data: direct 

observation, survey in which the guests answered the questionnaires and interview 

with the manager of the hostel. The information from the three sources was then 

related to the theoretical review which made it possible to conclude that the Youth 

Hostel Che Lagarto Budget in Copacabana is considered a hospitable type of 

accommodation regarding attendance, infrastructure and services, for its demand. 

 

Keywords:  Tourism. Hospitality. Youth Hostel. Backpackers 
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1- INTRODUÇÃO 

 
 
 
Em um mercado cada vez mais competitivo, diferenciar e personalizar os 

produtos e serviços de hospedagem torna-se cada vez mais importante para a 

atração de consumidores potenciais. O serviço oferecido ao cliente tem sido 

personalizado, buscando o aumento da qualidade para atender as expectativas da 

demanda e, consequentemente, promover posterior retorno para o meio de 

hospedagem. 

Neste âmbito, o item hospitalidade surge como um fator de incremento à 

oferta dos serviços de alimentação, bebida, acomodação e entretenimento. A 

hospitalidade nos meios de hospedagem sempre foi e é um fator de relevância tanto 

para o trade quanto para os turistas. A partir deste entendimento será feito um 

estudo do termo "hospitalidade" – suas representaçòes, conteúdos e valores - em 

um meio de hospedagem extra-hoteleiro: os albergues da juventude. 

A hospitalidade é um termo que vem sendo estudado e analisado por muitos 

especialistas, principalmente os da área acadêmica que, por ministrarem a disciplina 

de Administração da Hospitalidade, restringem, em muitos aspectos, o termo à uma 

perspectiva comercial, industrial e econômica. Porém, a hospitalidade faz-se 

presente em outros meios como o social e  o doméstico/privado, na qual a 

hospitalidade está relacionada à tradição de receber estranhos, convidados e 

turistas de forma acolhedora e amigável. 

Assim sendo, de acordo com o estudo prévio feito sobre o conceito de 

"hospitalidade" e suas vertentes, será que o Albergue da Juventude Che Lagarto 

Budget em Copacabana é considerado um meio de hospedagem hospitaleiro? 

O espaço acolhedor dos albergues da juventude, o tratamento familiar 

concedido aos hóspedes e o ambiente informal do local proporcionam contato direto 
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dos hóspedes entre si e com a equipe de trabalho, caracterizando este meio de 

hospedagem, a priori, como hospitaleiro. 

O objetivo principal deste trabalho é verificar se o Albergue da Juventude Che 

Lagarto em Copacabana é um meio de hospedagem considerado hospitaleiro, no 

que se refere à demanda. Os objetivos específicos são: 

a)Analisar as definições do termo hospitalidade e suas vertentes, 

proporcionando uma visão holística do assunto.  

b) Analisar a hospitalidade no âmbito comercial e suas peculiaridades; 

c) Reconhecer o histórico e as especificidades dos albergues da juventude; 

d) Identificar o organograma, os serviços prestados, perfil da demanda e 

aspectos positivos e negativos do Albergue da Juventude Che Lagarto Budget em 

Copacabana. 

O estudo sobre a hospitalidade em meios de hospedagens extra-hoteleiros, 

como o albergue da juventude, tem uma importância fundamental para a área 

científica por ser um tema ainda pouco abordado. Pode-se destacar o crescimento 

dos albergues da juventude no Brasil e a potencialidade de absorção da demanda 

em potencial. Como o albergue da juventude é um meio de hospedagem que atinge, 

em sua maioria, o público jovem, é importante destacar que, de acordo com dados 

da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2001), o Turismo Internacional Jovem 

(de 15 a 24 anos) é constituído por 80 milhões de viajantes por ano, sendo o 

segmento que mais cresce no mercado de turismo nos últimos anos. Os albergues 

da juventude ainda atingem pequena parcela dessa demanda e, por isso, existe um 

grande potencial de expansão desse tipo de hospedagem. 

As pesquisas realizadas sobre o termo hospitalidade têm-se ampliado e a 

criação da disciplina "Administração da Hospitalidade" ou “Hospitalidade”, que 

compõe o curso de graduação em Turismo e Hotelaria em diversas universidades, 

vem favorecendo as discussões em relação ao tema e incentivando as produções 

científicas nesta área. Porém a relação deste tema com o meio de hospedagem 

extra - hoteleiro Albergue da Juventude ainda é escasso no Brasil. 

A análise deste tema é interessante na medida em que contribui para um 

entendimento da hospitalidade em seus diversos âmbitos - privado, social e 

comercial - e para sua compreensão como um diferencial positivo nos meios de 

hospedagem. Outro aspecto levantado é o entendimento do funcionamento deste 
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meio de hospedagem ainda pouco conhecido pela demanda brasileira, os serviços 

oferecidos, o atendimento ao hóspede e a opinião da demanda em relação ao meio 

de hospedagem escolhido. 

O interesse pelo tema “Hospitalidade e os Albergues da Juventude” surgiu da 

experiência de trabalho em um albergue, vivenciada no bairro de Copacabana, no 

Rio de Janeiro, no ano de 2006. Este meio de hospedagem proporciona um contato 

direto da equipe de trabalho com os hóspedes em virtude de uma relação informal e 

do ambiente acolhedor existentes nele. 

Outro fator significante para a escolha da pesquisa neste campo foi o contato 

que, como integrante da equipe, a autora obteve com hóspedes de diversos lugares 

do mundo, suas culturas, seus anseios por conhecer a cultura local e interagir com o 

povo carioca. Uma das motivações para a equipe de trabalho do albergue era a 

possibilidade de participar das atividades alternativas de entretenimento e lazer 

oferecidas aos hóspedes pelas empresas parceiras. Esta medida proporcionava a 

experiência dos serviços vendidos pelos funcionários de forma a impulsionar as 

vendas e incentivar a integração e o intercâmbio cultural entre pessoas de diversos 

países. 

Mediante todos estes fatores, esta pesquisa pretende aprofundar o estudo 

sobre o tema hospitalidade, passando por sua origem, símbolos, âmbitos e, 

finalmente, analisando a existência da hospitalidade em um meio de hospedagem 

comercial. Desta forma, entende-se que esta pesquisa será de fundamental 

importância para compreender a hospitalidade holisticamente e considerá-la em um 

meio de hospedagem ainda pouco conhecido no Brasil, como o Albergue da 

Juventude. 

A metodologia da pesquisa consistiu em, inicialmente, verificar o embasamento 

teórico sobre o termo hospitalidade. Foram encontrados livros e artigos a respeito do 

assunto, porém com um enfoque voltado para a indústria hoteleira, dificultando a 

revisão teórica e sua análise nos meios de hospedagem extra-hoteleiros.  

A revisão bibliográfica inicia-se no capítulo 2 com o estudo etimológico do 

termo hospitalidade e seus aspectos conceituais. Procura-se fazer nessa seção um 

mergulho na origem da hospitalidade, levando em consideração sua essência e 

características ao longo da história. Em seguida, é realizado um estudo da 

simbologia do sistema da dádiva – o que leva a pessoa a acolher outrém –, das 
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tradições e costumes antigos que proporcionavam a prática costumeira da 

hospitalidade doméstica. De maneira a complementar a seção, é feito um estudo 

antropológico - as diversas motivações que levam ao ato da hospitalidade - dos dois 

personagens principais do procedimento da dádiva: o hóspede e anfitrião. 

No capítulo 3 a hospitalidade é posicionada no preâmbulo das ciências e 

temas a ela ligados direta ou indiretamente. O turismo surge como “ciência-mãe” e a 

ponte de intercessão entre estas duas ciências é a chamada recepção turística. 

Outras ciências e temas como qualidade de vida e urbanização são abordados neste 

capítulo, proporcionando uma análise transdisciplinar da hospitalidade. 

 Os tempos e espaços da hospitalidade compõem a segunda parte dessa 

seção. Os âmbitos nos quais a hospitalidade pode ocorrer são destacados em: 

privado/doméstico, comercial, social e, mais recentemente, o virtual; e as 

características que a compõem incluem os atos de recepcionar, hospedar, alimentar 

e entreter. Após esta análise, é feito um recorte na esfera comercial no que se refere 

aos meios de hospedagem. A partir de então os albergues da juventude – como 

meio de hospedagem comercial extra-hoteleiro – são inseridos como tema para o 

estudo de caso, levando em consideração seu histórico e especificidades. 

Após o embasamento teórico, foi realizada uma pesquisa de campo, relatada 

no capítulo 4, no Albergue da Juventude Che Lagarto Budget em Copacabana. Para 

comprovar de forma empírica a revisão teórica, esse estudo de caso foi baseado nos 

itens atendimento, infra-estrutura e serviços. A primeira fonte de coleta de dados da 

pesquisa foi a realização de uma pesquisa de ordem qualitativa e quantitativa para 

verificar se o Albergue da Juventude em questão é considerado um meio de 

hospedagem hospitaleiro. As perguntas que compunham os questionários 

abordaram entre outros: o perfil demográfico da demanda; motivações em conhecer 

o país e em escolher o albergue como meio de hospedagem; o meio pelo qual 

obtiveram informações do albergue; e grau de satisfação em relação ao 

atendimento, capacitação dos funcionários, serviços oferecidos e estrutura física do 

estabelecimento. Após a aplicação dos questionários foi feita a análise dos 

resultados, relacionando-os à referência teórica deste trabalho e aos dados obtidos. 

Outro recurso utilizado para coleta de dados foi a entrevista com a gerente do 

estabelecimento. Foram abordados temas como hospitalidade, filosofia “alberguista”, 

perfil da demanda, dificuldades e facilidades em gerenciar um albergue, capacitação 
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da mão de obra e inserção de profissionais qualificados na área de turismo e 

hotelaria no albergue. A análise da entrevista foi complementada com definições de 

autores e dados dos questionários aplicados aos hóspedes do albergue.  

A conclusão da pesquisa, localizada no capítulo 6, apresenta os resultados 

dos questionários respondidos pelos hóspedes e posterior análise e cruzamento dos 

dados somados à entrevista com a gestora do albergue. Assim, pontos de vista tanto 

do anfitrião - a partir da entrevista com a gerente do albergue – como do hóspede – 

com a aplicação dos questionários – puderam ser analisados conjuntamente, 

permitindo concluir que o albergue Che Lagarto Budget em Copacabana é 

considerado um meio de hospedagem hospitaleiro. 

As referências consultadas para embasamento teórico da pesquisa, os 

apêndices contendo material referente aos questionários aplicados, o roteiro da 

entrevista realizada com a gerente do albergue, folhetos, fotos externas e internas 

da estrutura física do estabelecimento e o anexo com a Matriz de Classificação dos 

Albergues da Juventude completam o presente trabalho. 
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2 HOSPITALIDADE: ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 

 

 

Nesse capítulo é feito um mergulho na origem da hospitalidade de forma a 

compreender sua essência – o sistema da dádiva -, suas características ao longo 

dos tempos, suas definições, as motivações intrínsecas que levam os anfitriões ao 

ato de hospedar e a simbologia e rituais que complementam o processo infindável 

do sistema da dádiva. 

 

 

2.1 – ETIMOLOGIA E CONCEPÇÕES 

 

 

A idéia de hospitalidade data de épocas antigas, desde as evidências 

históricas encontradas nos primeiros centros da civilização, como a Mesopotâmia, 

as referências bíblicas da tradição de lavar os pés dos hóspedes, até os posteriores 

registros dos donos de hospedarias inglesas. O conceito de hospitalidade, no 

entanto, permaneceu o mesmo ao longo da história: satisfazer e servir os hóspedes. 

De acordo com Dias (2002), os primeiros termos relacionados à hospitalidade 

provêm do início da civilização na Grécia antiga. A palavra grega philoxénia 

(xenofilia em português) indica amor ao estrangeiro, o que pode ser traduzido 

atualmente para hospitalidade. Todos os gestos de receber, ainda sem a 

contrapartida do pagamento, eram vistos como atos divinos, na qual os hóspedes e 

hospedeiros eram protegidos por deuses. 

Dias (2002) destaca outro termo que traduz o significado da palavra 

hospitalidade, do ponto de vista de quem recebe, derivada do latim “hospitalitas-atis” 
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na qual se traduz como o ato de acolher, hospedar; a qualidade do hospitaleiro; boa 

acolhida; recepção; tratamento afável e cortês, amabilidade; gentileza.  

 É importante entender também o lado de quem recebe a acolhida. Esta 

recepção, segundo Dias (2002), é indicada por “hospes-itus”, que se traduz por 

hóspede, forasteiro, estrangeiro, aquele que é acolhido com hospitalidade; o 

indivíduo que se acomoda ou se acolhe provisoriamente em casa alheia, hotel ou 

outro meio de hospedagem. Outra palavra de origem latina que significa estrangeiro 

e peregrino é a palavra host. A partir desse radical e desse significado surgem os 

hostels – albergues em português - que são locais que oferecem abrigo e 

acomodação para estrangeiros e estranhos. Porém a palavra host pode ter seu 

significado confundido com um sentido contrário, pois também origina a palavra 

hostilidade, com significação oposta à hospitalidade.  

Do ponto de vista de Brown (1980 apud SELWYN, 2004) a contradição entre 

os termos hospitalidade e hostilidade é sustentada por uma linha tênue, já que os 

termos subtendem possibilidades opostas. Para uma relação amigável passar a ser 

hostil basta um comportamento ser mal interpretado ou não aceito pelo outro para 

que a amistosidade seja rompida. Seguindo esta linha de pensamento, Selwyn 

(2004) enfatiza que ambas são expressões que exprimem a existência de um 

relacionamento e não de sua negação, comprovando uma relação entre os termos. 

Na perspectiva de Selwyn (2004, p.36) “o oposto de conceder a hospitalidade não é 

tanto declarar guerra, mas optar por ignorar a existência do outro”. Desta forma, 

entende-se que a hospitalidade é o lado amigável do relacionamento humano e a 

hostilidade o conflitante.  

Além da etimologia analisada acima, há diversas teorias sobre a origem do 

termo hospitalidade. Grinover (2002), por exemplo, destaca em sua obra, as raízes 

históricas da hospitalidade da seguinte forma: 

 
 

Vale assinalar que a palavra hospitalidade tal como ela é usada hoje teria 
aparecido pela primeira vez na Europa, provavelmente no inicio do séc. XIII, 
calcada na palavra latina Hospitalis. Ela designava a hospedagem gratuita e 
a atitude caridosa oferecidas aos indigentes e aos viajantes acolhidos nos 
conventos, hospícios e hospitais. (GRINOVER, 2002, p.26). 
 
 

Nas definições do termo hospitalidade há autores como Brotherton e Wood 

(2004) que as subdividem em definições semânticas e comprobatórias.  
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As definições semânticas representam a hospitalidade a partir da visão de 

compiladores de dicionários e professores dedicados à pesquisa e ao ensino da 

disciplina universitária “Administração da Hospitalidade”. Por serem, em sua maioria, 

baseados em termos dicionarizados, não há um aprofundamento do estudo da 

hospitalidade, apenas formas genéricas, mas que acabam por contribuir, de alguma 

maneira, para a abrangência do conhecimento nesta área. 

A partir de definições dicionarizadas, a hospitalidade é percebida como 

“recepção e acolhimento amigável e generoso de convidados e estranhos” 

(OXFORD QUICK REFERENCE DICTIONARY, 1996 apud BROTHERTON; WOOD, 

2004, p.193). O hóspede, neste caso, pode ter sido convidado ou não pelo anfitrião, 

porém sua acolhida deverá ser sempre a mais amável possível. 

Uma definição que não se distingue desta é a do dicionário The Oxford 

English Dictionary ( 1970): 

 
 

Oferecer ou proporcionar recepção e acolhida a estranhos... pessoas... 
objetos, sentimentos, qualidades etc ... dispostos a receber ou recepcionar 
cordialmente; abertos e generosos de mente ou disposição.... 
Conseqüentemente, uma "hospitabilidade", uma qualidade ou caráter 
hospitaleiro. (THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY, 1970 apud 
BROTHERTON; WOOD, 2004, p.193). 

 
 
 Essas definições relacionam hospitalidade a um comportamento e atitude 

cordiais, característicos de pessoas com caráter hospitaleiro. Porém, faz-se 

necessário entender melhor a palavra "hospitaleiro". Na concepção de Brotherton e 

Wood (2004), hospitaleiro é a qualidade do anfitrião em recepcionar com 

hospitalidade; são os agentes atuantes, os que realizam a acolhida. Os hóspedes e 

convidados estranhos são os receptores do ato da hospitalidade, recebem a ação de 

serem acolhidos. 

Outras definições da hospitalidade provenientes de especialistas da área de 

Administração da Hospitalidade tendem para uma vertente comercial, econômica e 

industrial. Pfeifer (1983 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, p.194), um dos autores 

com essa visão mercadológica, propõe sua definição: “A oferta de alimentos, 

bebidas e alojamento, ou, em outras palavras, a oferta de itens básicos necessários 

para as pessoas longe de casa”.  
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Com uma vertente direcionada para a hospitalidade comercial, Jones (1996 

apud BROTHERTON; WOOD, 2004) exemplifica a oferta de alimentos, bebidas e 

alojamento por meio de uma perspectiva econômica, enfatizando os administradores 

do setor que têm como principais serviços hospedagem e alimentação: os hoteleiros. 

 
 

O termo hospitalidade emergiu como o modo pelos quais hoteleiros e 
fornecedores de alimentos e bebidas gostariam que seu setor fosse visto. 
Essencialmente, a hospitalidade se compõe de dois serviços distintos: a 
provisão de acomodação noturna para pessoas que estão longe de casa e a 
provisão de alimentos para os que comem fora de casa. (JONES 1996 apud 
BROTHERTON; WOOD, 2004, p 1). 

  
 

As definições comprobatórias atentam para uma visão teórica e conceitual da 

hospitalidade. Os temas estudados por autores e especialistas dessa vertente 

levantam discussões a respeito de regras, costumes, modos, rituais, hábitos e 

regulamentações das trocas envolvendo a hospitalidade, assim como a 

reciprocidade entre anfitrião e hóspede, as relações sociais e os modos de 

hospedar, alimentar e entreter ao longo dos tempos. 

Na concepção de Brotherton, (1999 apud BROTHERTON; WOOD, 2004, 

p.168), a hospitalidade é considerada um fenômeno social, pois proporciona "uma 

troca humana contemporânea, assumida voluntariamente e concebida para 

aumentar o bem-estar mútuo das partes envolvidas mediante oferta de acomodação 

e/ ou alimento e/ ou bebida”. Esta definição representa o estudo da hospitalidade 

voltado para a troca de experiências que ocorre durante a relação social. 

Outros autores analisam a hospitalidade pela vertente social e antropológica, 

nas quais buscam a essência da hospitalidade nos rituais e símbolos, no sistema da 

dádiva, no contato humano e nas motivações intrínsecas que levam as pessoas a 

receber e acolher outras. Porém esses autores, muitas das vezes, abstraem a 

indústria da hospitalidade de suas análises ou mesmo a criticam veementemente. É 

importante que as duas linhas de pensamento sejam levadas em consideração, para 

que haja uma visão ampla do conceito de hospitalidade e não restrita e 

preconceituosa. 

De forma a sintetizar as vertentes, tanto a semântica quanto a comprobatória, 

Botherton e Wood (2004, p. 202) especificam algumas características do termo 

"hospitalidade": 
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• Interessa-se pela produção e pela oferta de determinados produtos 
materiais, isto é, acomodação e/ ou alimento e/ ou bebida; 
• Envolve uma relação de troca, que pode ser econômica, social ou 
psicológica por natureza; 
•  Compõe-se de elementos tangíveis e intangíveis; 
• Associa-se a formas particulares de comportamento hospitaleiro, que é 
necessário, mas não suficiente para a existência da hospitalidade; 
• É uma atividade assumida voluntariamente pelas partes envolvidas; 
• Pode ser consumida e provida por uma variedade de motivos 
diferentes; 
• Pode modificar em sua forma específica, na função e na razão 
motivacional ao longo do espaço e do tempo, mas na essência, permanece 
qualitativamente a mesma; 
• Envolve pessoas no processo de troca de hospitalidade. 
 
 

Uma definição simples e sucinta que também une as vertentes mencionadas 

é a que Camargo (2003, p. 19) denomina como ponto de vista analítico-operacional 

da hospitalidade: “[...] o ato humano, exercido em contexto doméstico, público ou 

profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu habitat”. 

Nessa definição, Camargo destaca que a hospitalidade é um ato humano que 

necessita de contato entre pessoas e que abrange as práticas culturais que levam a 

esse ato, assim como as instâncias sociais, que são os diferentes espaços na qual a 

hospitalidade pode ser desempenhada. De acordo com este conceito, é possível 

analisar a hospitalidade por diversos pontos de vista, tanto pela visão conceitual e 

teórica quanto comercial e prática. 

Essa discussão a respeito de definições da hospitalidade é compreensível na 

medida em que o ato de hospedar e ser hospitaleiro são muito mais complexos que 

simplesmente receber o visitante; consiste na união, ou melhor, na aproximação de 

culturas, costumes e pessoas diferentes. Trata-se de uma relação de troca de 

valores entre o visitado e o visitante, tema abstrato que leva a diferentes margens de 

compreensão e análise. 
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2.2 O SISTEMA DA DÁDIVA 

 

 

Para entender a importância da dádiva como essência da hospitalidade é 

preciso defini-la como fez Caillé (2002), em uma versão sociológica da dádiva: “... é 

toda prestação de serviços ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, com o 

intuito de criar, manter ou reconstituir o vínculo social” (CAILLÉ 2002 apud 

CAMARGO, 2004, p. 19). Este vínculo social é criado a partir do momento em que 

alguém tem a iniciativa de receber outrem, seja por convite ou pedido de ajuda, em 

uma perspectiva de reforço do vínculo social.  

No entendimento de Camargo (2004, p.16), o processo da dádiva induz a 

uma continuidade: “a retribuição, uma das motivações relativas à hospitalidade, é 

uma nova dádiva que implica um novo receber e retribuir, gerando dons e 

contradons, num processo sem fim”. Para Caillé (2002 apud CAMARGO, 2004), o 

fato social da hospitalidade serve como um paradigma científico, que contribui para 

o entendimento de algumas ciências sociais e para a construção das sociedades: 

 
 
... as ciências sociais, os debates da filosofia moral e política e a própria 
vida política, passam pelo ato de levar a sério e por uma exploração 
metódica de todas as implicações da descoberta efetuada por Mauss: a 
tríplice obrigação de dar, receber e retribuir constitui o universal 
socioantropológico sobre o qual foram construídas as sociedades antigas e 
tradicionais. (CAILLÉ, 2002 apud CAMARGO, 2004, p. 18). 

 
 

Este universo antropológico a que Caillé (2002) se refere, consiste nas leis 

não-escritas que regem o ato de hospitalidade e cuja violação remete os indivíduos 

e as sociedades ao campo oposto, o da hostilidade. Para o autor, não aceitar a 

dádiva desencadeia o mecanismo da hostilidade, que é um risco tanto para quem dá 

como para quem recebe. 

Na reflexão de Camargo (2004) essas leis não-escritas exigem que o anfitrião 

aja como se a retribuição não fosse necessária. O autor aponta que “quem recebe a 

dádiva deve manifestar alegria mesmo sentindo que assume um débito para com 

aquele que doou”.(CAMARGO 2004, p. 23) Essa é uma dívida que fica implícita no 

gesto de receber: a retribuição da dádiva. 
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O mais importante no entender da retribuição da dádiva é que o processo é 

sem fim e contínuo, não cessa na retribuição. Esse processo é um reforço contínuo 

do vínculo social que foi criado e pode ser mantido constantemente por um sistema 

de “retroalimentação”. 

 

 

2.3 ANTROPOLOGIA DA HOSPITALIDADE 

 

 

Nas palavras de Brillat-Savarin (1970 apud TELFER, 2004, p. 54) “receber um 

convidado torna o anfitrião responsável por sua felicidade, enquanto a visita estiver 

debaixo de seu teto”. Essa afirmativa destaca a responsabilidade do anfitrião pelo 

bem-estar integral do hóspede e proporciona amplitude ao conceito de 

hospitalidade, pois vai além de oferecer alimentos, bebidas e abrigos. Para Brillat-

Savarin, significa entreter, tornar aquele momento prazeroso e agradável. Além das 

habilidades e do empenho, que devem ser características de um bom anfitrião, 

Telfer (2004) acrescenta ainda que um bom hospedeiro nem sempre é hospitaleiro. 

 
 

 O anfitrião não estava sendo genuinamente hospitaleiro caso se descubra 
que ele tinha um motivo oculto para ser tão atencioso, que ele não tinha 
nenhuma vontade de agradar aos convidados ou nenhuma crença no 
compromisso de fazer isso. (TELFER, 2004, p. 57). 

 
 

Um bom hospedeiro nem sempre é uma pessoa hospitaleira, pois basta ter 

um motivo oculto, um interesse pessoal para ele, muitas vezes, deixar de ser 

hospitaleiro.  Na visão de Telfer (2004) capacidade e competência para bem receber 

são características de um bom hospedeiro. A pessoa hospitaleira gosta de receber 

por natureza, sem motivos específicos, apenas o faz por prazer e com freqüência. 

Nas palavras de Telfer (2004), ser hospitaleiro significa gosto por receber 

pessoas, mas não necessariamente a capacidade e a condição de oferecer 

hospitalidade adequada. Entende-se então, que a hospitalidade está voltada aos 

motivos que levam o anfitrião a receber o hóspede de certa forma. E esses motivos 

podem ser os mais variados, sendo que os principais, de acordo com Telfer (2004), 

estão agrupados em três conjuntos.  
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O primeiro destina-se à consideração pelo hóspede, a consideração pelo 

outro (preocupação ou compaixão), o desejo de satisfazer a necessidade dos outros 

e a obediência ao que se considera “deveres da hospitalidade” (como o dever de 

ajudar alguém em dificuldade ou acolher um amigo). Este último – “deveres da 

hospitalidade” - a princípio, parece estar em desacordo com a idéia de hospitalidade 

pelo fato da recepção ser realizada como um dever. No entanto, Telfer explica que 

desde que haja um espírito de hospitalidade “generoso”, o anfitrião pode receber por 

obrigação e acabar envolvido pelo espírito de generosidade, sendo agradável e 

aproveitando o momento, deixando assim de ser uma obrigação e se transformando 

em prazer. 

O segundo conjunto refere-se aos motivos recíprocos, na qual a satisfação do 

anfitrião será a satisfação do hóspede. Dentro desse conjunto de motivos há 

reciprocidade por parte de quem convida e é convidado, pois “ambas as partes 

estão fazendo alguma coisa em benefício mútuo” como bem destaca Telfer (2004 p. 

60). Há esperança da retribuição do anfitrião após a recepção assim como o 

sentimento de dever do hóspede de recompensar o ato de acolhimento de forma 

que a hospitalidade seja retribuída.  

 O terceiro e último conjunto destina-se aos motivos não-recíprocos, na qual o 

desejo maior em receber é o beneficiamento do próprio anfitrião. Os sentimentos 

que levam a essa recepção característica são: vaidade, sedução ou ostentação. 

Neste âmbito, na qual as motivações são de interesse pessoal do hospedeiro, não 

ocorre a hospitalidade genuína, pois essa envolve alguma consideração pelo 

hóspede. 

O quadro abaixo resume os motivos relacionados à hospitalidade: 

Consideração pelo outro • hospitalidade como dever 
• desejo de agradar 
• desejo de satisfazer a necessidade do 
outro 

Motivos Recíprocos • desejo de ter companhia ou fazer 
amizades; 
• passar o tempo 
 

Beneficiar o hospedeiro • vaidade, ostentação 
• sedução, manipulação 
 

Figura 1:  Quadro das Motivações Relacionadas à Hospitalidade 
Fonte:  Telfer (2004) 
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2.4 SIMBOLOGIA 

 

 

O processo do sistema da dádiva - essência da hospitalidade – é regido por 

símbolos, rituais e leis não-escritas. Essa simbologia - que representa e compõe o 

ato de hospedar - pode ser representada por rituais que variam de acordo com a 

época, costumes, cultura, religião e valores das sociedades ao longo do tempo.   

 

 

2.4.1 Dever Cristão 

 

 

A hospitalidade, assim como a boa recepção ao estrangeiro, sempre teve 

grande importância nas sociedades tradicionais. Suas origens estão no antigo hábito 

de receber pessoas em viagens em suas residências. E esta recepção ao 

estrangeiro se dava por atos e procedimentos repletos de simbologias e 

características específicas de cada região, de acordo com seus costumes. Desta 

forma, a hospitalidade podia ser exercida de diferentes maneiras. 

Como a hospitalidade é uma maneira de viver em conjunto, regida por regras, 

ritos, leis e símbolos, Montandon (2003) exemplifica as regras fixas da hospitalidade 

e o seu desenvolvimento, estabelecidas por Homero, desde o instante em que um 

visitante chega à casa do anfitrião até o momento de sua partida: 

 
 
Tal cena se decompunha em uma série de micro cenas, incluindo entre 
outras: a chegada, a recepção, o ato de se acomodar, festejar, se deitar, se 
banhar, a entrega dos presentes, as despedidas. Tudo isso envolto em um 
ritual bem estabelecido e em uma ordem bem determinada. Uma das 
primeiras atitudes do anfitrião é o gesto de oferecer bebida e comida. 
(MONTANDON, 2003, p.132). 
 

 
Camargo também ressalta a hospitalidade como um ritual regido por regras 

não-escritas (2004): 

 
 

... a hospitalidade como um ritual, com dois atores e o espaço no qual uma 
marcação precisa, no sentido teatral da palavra, se desenrola. Pressupõe – 
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e este é o fato determinante – uma continuidade. O hóspede numa cena 
converte-se em anfitrião, numa segunda cena, e essa inversão de papéis 
prossegue até o fim. Neste sentido, a hospitalidade é o ritual básico do 
vínculo humano, aquele que o perpetua nessa alternância de papéis. 
(CAMARGO, 2004, p. 16). 

 
 

Tanto Camargo (2004) quanto Montandon (2003) chamam atenção para o 

fato de que o ato de hospitalidade não é realizado de forma aleatória. As regras não-

escritas que regem o ato de bem receber um hóspede é comparada por Camargo a 

uma cena teatral devido às marcações bem determinadas dos acontecimentos. É 

ressaltado o fato de que as cenas se repetem e os papéis dos “personagens” - 

anfitrião e hóspede - se invertem ao longo da vida. 

As cenas, os rituais e as regras não-escritas fazem parte de um contexto 

maior que é a simbologia da hospitalidade. Esses são conhecidos como símbolos 

abstratos que figuram o ato de receber, assim como existem também os símbolos 

concretos como o alimento - simples refeições ou banquetes - e bebida – café, chás, 

água - que são oferecidos de acordo com os costumes de cada região, completando 

o ritual de recepção. 

Voltando ao enfoque para as regiões e seus costumes de acolhimento, 

Montandon (2003) destaca uma das características simbólicas de bem acolher um 

visitante nos países mediterrâneos: a oferta de água ou xícara de café. A mesa, 

onde é servido o banquete, é o local principal do ritual de acolhida, para onde todas 

as atenções são voltadas. 

Na Grécia, de acordo com o livro L’hospitalité dans le monde grec (2001 apud 

DIAS, 2002) era tradição o anfitrião receber um estrangeiro em sua casa e conduzi-

lo primeiro ao banho para refrescar-se e a seguir, o direcionavam ao local mais 

acolhedor da casa onde se ascendia o fogo, no qual era símbolo do deus dos lares. 

Outro costume dos gregos era derramar fino perfume nas cabeças dos viajantes 

como sinal de boas-vindas. 

A retribuição divina pelo ato de hospedar também era esperada pelo anfitrião. 

Na concepção de Dias (2002) não importa se o motivo é uma obrigação sagrada ou 

um ato de cordialidade, ainda hoje quando um grego diz, em sua língua natal, “eu te 

philoxenisarei”, equivale a dizer: “eu amarei o hóspede que você é”. Essa frase 

remete ao lema principal do cristianismo: “ama ao próximo como a ti mesmo”, 

independentemente de origem, raça, religião ou cor. Esse ditado do cristianismo 
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levou muitos cristãos a receberem o estrangeiro como um familiar, oferecendo-lhe 

abrigo e alimento, levando a prática da hospitalidade. 

Na reflexão de Dias (2002), outra região que também seguia os preceitos do 

cristianismo de amor ao próximo era o Oriente Médio. Segundo a tradição, expressa 

em ditos populares no Oriente, costumava-se dispensar atenção sem reservas ao 

estrangeiro. A autora destaca o hábito naquela região de incluir oferta de bebida 

(xícaras e mais xícaras de chá de menta) aos viajantes como símbolo de boas 

vindas. 

Desde o século XVII, o exame das origens da hospitalidade na tradição 

judaico-cristã foi um tema valorizado pelos sermões. Cornwallis (1964 apud 

LASHLEY; MORRISON, 2004, p. 30) chama a atenção para trechos da Bíblia na 

qual a hospitalidade e o ato de receber bem um estrangeiro são citados e vistos 

como um dever “que recaía sobre todos cristãos (...) com base em leis da natureza, 

das escrituras e dos exemplos dos homens justos”. Cornwallis (1964) ainda 

identificou uma das origens bíblicas da hospitalidade no Êxodo (22:21): “Não 

maltratarás o estrangeiro”. Essa foi a experiência, na visão de Cornwallis, que 

originou a devoção judaica concernente ao valor da hospitalidade, já que os judeus 

não fariam a outros o que era feito a eles mesmos. 

Além de Cornwallis (1964), Dias (2002) faz uma análise do dia do Natal com o 

costume hospitaleiro que as pessoas da época tinham em receber viajantes em suas 

casas: 

 
 
A história do Natal, relatada na Bíblia está ligada á prática da hospitalidade 
tão exercida naquela época pelas pessoas. Se todas as hospedarias não 
estivessem cheias na noite em que o menino Jesus nascera, talvez  o 
presépio não entraria na história e a comemoração do Natal cristão 
poderia ser diferente.. Este foi o primeiro e mais famoso caso de 
overbooking da história. (DIAS, 2002, p.100). 
 
 

As passagens bíblicas eram e continuam sendo representadas por parábolas 

metaforizadas e símbolos que expressam a conduta a ser seguida pelo cristão. A 

prática de acolher o estrangeiro, dar-lhe água e pão é apenas uma delas, pois a 

hospitalidade abrange ainda uma relação interpessoal, implica um elo social, inclui o 

trânsito em grupos sociais diferentes, em valores de solidariedade e sociabilidade. 
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2.4.2 Lei Alimentar e Honra 

 

 

No ponto de vista de Selwyn (2004), os indivíduos, habitualmente, deixam um 

grupo e se unem a outro mais ou menos a seu bel prazer. O que muitas vezes não é 

notado é que para se vincular a um novo grupo há um anúncio simbólico que 

consiste, geralmente, no fato do recém-chegado ter o direito de partilhar uma parte 

do alimento desse grupo, um pequeno ato, mas importante para demonstrar a 

aceitação deste novo membro pelos demais. Além do alimento, a honra é um dos 

principais elementos da hospitalidade. 

Douglas (1970 apud SELWYN, 2004) faz um estudo antropológico a respeito 

da lei alimentar judaica e cristã na qual traz implicações simbólicas para a 

compreensão da hospitalidade. Nessa análise de Douglas (1970), constata-se que 

os judeus eram encarregados de preparar os alimentos e servi-los aos hóspedes de 

uma maneira específica, além de serem proibidos de comerem certas espécies de 

animais, como os híbridos. Para os judeus, o ato de o hóspede comer o alimento 

adequado demonstra a completa participação do convidado no grupo. Douglas 

conclui em sua pesquisa que a aceitação mútua de um código comensal tanto pelo 

anfitrião quanto pelo convidado serve para afirmar uma identidade comum entre 

eles. O importante é que os convidados estejam dispostos a aceitar as regras 

alimentares que, para o anfitrião, é como uma aceitação simbólica da autoridade 

moral deste nesta ocasião. 

O estudo de Douglas (1975 apud SELWYN, 2004) sobre o hábito comensal 

para a Europa Ocidental e cristã ressalta as diferenças entre esta cultura e a judaica. 

As datas mais importantes para compartilhar o banquete na cultura cristã estão 

representadas na ceia natalina e partilha do cordeiro pascal na eucaristia cristã. 

Participar como um convidado nessas ocasiões representa a confirmação de 

parentesco e comunidade com os anfitriões familiares. 

A honra é compreendida por Hocart (1969) com base no princípio da 

reciprocidade: 

 
 
  A honra concedida ao convidado pelo anfitrião origina-se, em grande parte, 
da honra que o convidado traz àquele que lhe acolhe. No centro de cada ato 
relacionado com a hospitalidade há uma troca de honra entre anfitrião e 
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convidado, que entende a aceitação relativa à autoridade moral daquele que 
acolhe. (HOCART apud SELWYN, 2004, p. 48). 

 
 

A reflexão vislumbrada permite entender que a honra de ser aceito em um 

determinado grupo depende da lei alimentar que rege certa cultura ou religião. A 

hospitalidade vai ocorrer depois que o convidado passar pelo teste da lei alimentar 

e, assim, receber a honra de ser um novo membro do grupo. 

 

 

2.4.3 Banquetes e Festas 

 

 

A função básica da hospitalidade é estabelecer um relacionamento ou 

promover um já estabelecido. Os atos relacionados à hospitalidade obtêm este 

resultado no processo de troca de produtos e serviços, tanto materiais quanto 

simbólicos, entre aqueles que dão hospitalidade e aqueles que a recebem. 

A hospitalidade transforma estranhos em conhecidos, inimigos em amigos, 

amigos em melhores amigos, forasteiros em pessoas íntimas, não parentes em 

parentes. Esses princípios ganham expressões na grande variedade de sistemas 

sociais. Walford (1885 apud SELWYN, 2004), em seu opúsculo intitulado “Os 

direitos, deveres, obrigações e vantagens da hospitalidade”, destaca alguns 

costumes da Idade Média que retratam como a hospitalidade era colocada em 

prática. Muito diferente do dever do cristão em oferecer alimento, bebida, estada e 

bem receber o hóspede, na Idade Média a hospitalidade está mais voltada à 

transgressão, ao excesso, ao prazer, à gula e ao status social.  

Walford (1885 apud. SELWYN, 2004) destaca que o costume na Idade Média 

era a realização de banquetes e festas nas cortes, ligadas às características lúdicas 

do excesso, da variedade e do prazer. Essa prática demonstra que a hospitalidade 

possuía facetas que iam além da virtude, do sistema da dádiva de dar, receber e 

retribuir, defendido por Mauss (1974). Esses banquetes e festas realizados na alta 

sociedade da Idade Média eram acontecimentos esplêndidos, onde o status social e 

a hierarquia sobressaiam. 
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Percebe-se então que nesta época a hospitalidade estava ligada aos prazeres 

da mesa, à gastronomia e ao entretenimento, marcado pelas danças e pelas 

músicas, dentro dos limites das cortes. 

Os atos relacionados à hospitalidade - resultado das obrigações morais, do 

“dever cristão” ou das transgressões e dos excessos - serviam como um modo de 

articular as estruturas sociais. Esses atos representados por meios simbólicos 

permitiam que as pessoas deixassem um grupo social, se juntassem a outro, e 

contribuíam para a afirmação e legitimação das estruturas hierárquicas na Idade 

Média. 

 

 

2.5 A INDÚSTRIA DA HOSPITALIDADE: DOS PRIMEIROS TEMPOS À 

MODERNIDADE 

 

 

Os primeiros relatos de práticas que levaram à origem da indústria da 

hospitalidade, de acordo com Chon e Sparrowe (2003), surgiram em decorrência da 

necessidade de viajar a negócios. Muito tempo atrás, por volta de 3000 a.C., os 

comerciantes sumérios que viajavam de uma região a outra do reino da 

Mesopotâmia para vender grãos, necessitavam de abrigo, comida e bebida. 

Pessoas empreendedoras encontraram maneiras de satisfazer essas necessidades. 

Entre a ascensão e a queda de impérios, na Mesopotâmia, na China, no Egito e, 

mais tarde, em outras partes do mundo, as rotas de comércio expandiram-se e os 

estabelecimentos de hospedagem prosperaram. Chon e Sparrowe (2003) relatam as 

primeiras estruturas voltadas para abrigar pessoas no Oriente Médio: 

 
 

Os historiadores conjeturam que as primeiras estruturas destinadas ao 
pernoite de pessoas foram erguidas no Oriente Médio, ao longo das rotas de 
comércio e das caravanas, por volta de 2000 a.C. Essas estruturas, 
denominadas caravanserai, situavam-se em intervalos de 12 quilômetros de 
distância e funcionavam de modo muito semelhante aos atuais kahns do 
Oriente Médio, uma vez que forneciam somente abrigo para homens e 
animais. Todas as provisões — comidas, água, colchões — eram de 
responsabilidade do viajante. (CHON; SPARROWE, 2003, p 2). 
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Nas concepções de Chon e Sparrowe (2003) registros antigos desses 

estabelecimentos revelam condições físicas consideradas severas para os padrões 

atuais. Entretanto, o espírito de hospitalidade era forte, talvez mais especialmente no 

Oriente Médio. Um tradicional ditado oriental ilustra bem a devoção desse povo à 

hospitalidade: “Eu nunca sou um escravo — exceto para o meu hóspede”.  

Chon e Sparrowe (2002) destacam a sociedade romana como maior 

influenciadora na indústria da hospitalidade: 

 
 

Muitos de seus cidadãos eram suficientemente ricos para viajar por prazer, 
diferentemente das viagens a negócios realizadas pelos orientais, e as 
estradas construídas facilitavam o acesso para a maior parte do mundo 
conhecido. Conforme os soldados conquistavam novas áreas, os cidadãos 
romanos podiam visitar lugares exóticos com conforto.(CHON; 
SPARROWE, 2002 p. 3). 
 
 

Para os autores citados a queda do Império Romano influenciou no declínio 

das viagens e as hospedarias tornaram-se praticamente inexistentes. Chow e 

Sparrowe (2002) enfatizam o importante papel da Igreja Católica Romana do século 

IV ao XI, que manteve a indústria da hospitalidade viva por meio do estímulo às 

viagens dos peregrinos aos monastérios e catedrais e conservação de estradas pela 

Europa.  

Dias (2002) aponta os mosteiros e igrejas como os locais que serviam de 

abrigos para todos os tipos de pessoas que deles necessitassem, como doentes, 

loucos, sãos, pobres ou viajantes, muitas vezes recebendo ali tratamentos médicos 

e assistência especial. As igrejas não cobravam por essas acomodações, apesar de 

esperar que os viajantes lhes fizessem uma contribuição. A partir do século XI na 

Europa, outros locais utilizados por viajantes e peregrinos, como destacam Belchior 

e Poyares (1987 apud DIAS 2002), eram os hospícios (do latim hospitium-i) e 

hospitais (do latim hospitale-icum), pois nestes abrigos era possível obter alimento e 

repouso temporariamente de forma gratuita. 

O ato de receber e oferecer abrigo eram considerados atos divinos, bem 

vistos pela igreja e pela sociedade da época. Era tradição e costume oferecer a casa 

ao passante, pois era direito do mesmo ter onde e como repousar na cidade na qual 

estivesse temporariamente. Com essa prática, surgiu o conceito de hospitalidade em 

sua essência, baseado na dádiva de dar, receber e retribuir, na qual será o modelo 
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norteador de todas as vertentes e estudos da hospitalidade que surgirão 

posteriormente. 

Uma análise de grande interesse sobre a questão da hospitalidade pode ser 

vista na afirmação de Camargo (2002), associando a hospitalidade a princípios 

religiosos: 

 
 

...princípio básico de um grande número de ordens religiosas católicas, 
desde os primeiros beneditinos e cistercienses, cujos mosteiros até hoje 
cultuam as regras originais da hospitalidade e muitos deles vêm mesmo se 
transformando em hotéis e pousadas. A noção de hospitalidade coaduna-se 
com os princípios básicos de todas as religiões. (CAMARGO apud DIAS, 
2002, p. 5). 
 
 

A idéia da hospitalidade também com traços de benevolência divina e tradição 

familiar é percebida nas observações feitas em l'Histoire deux Indes, do abade 

Raynal (Livro IX, Capítulo 5): 

 

 Nos séculos anteriores à civilização, ao comércio, à invenção dos símbolos 
representativos da riqueza, quando o interesse não tinha ainda preparado 
guarida ao viajante, a hospitalidade o substituiu. A acolhida dada ao 
estrangeiro foi uma dívida sagrada que os descendentes do homem 
acolhido quitavam normalmente após o lapso de vários séculos. De volta ao 
seu país, ele ficava satisfeito em contar os sinais de benevolência que tinha 
recebido; e a lembrança se perpetuava em família. (RAYNAL apud 
MONTANDON, 2003, p. 138). 

 
 

Na reflexão de Dias (2002), o momento seguinte foi de algumas mudanças na 

prática da hospitalidade desinteressada. Algumas estalagens, antes gratuitas, 

passaram a cobrar alguma forma de pagamento em troca da oferta de acomodação 

e alimentação. Com o surgimento destes locais, a hospitalidade com caráter 

desinteressado e realizado por prazer, passou a ser uma forma também de receber 

divisas, nascendo nesse momento a hospitalidade comercial.  

De acordo com Dias (2002), os alojamentos pagos cresceram na medida em 

que se desenvolveram os meios de transportes (em um primeiro momento as 

carruagens) e abertura de estradas, como os os stage inns (hospedarias ligadas ao 

transporte) na Roma Imperial.  

A autora destaca o advento da Revolução Industrial - que tornou viável a 

invenção do trem a vapor e do navio – como o momento no qual surgiram os 

grandes hotéis, conhecido como época do Grand Hôtel. O séc. XX foi outra época 
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nas quais mudanças significativas aconteceram como a invenção do automóvel e do 

avião, avanços tecnológicos e o surgimento das grandes redes hoteleiras. A 

hospitalidade comercial torna-se então o enfoque maior nos estudos da 

hospitalidade, pois os meios de hospedagens comerciais se propagaram em todo o 

mundo como um grande negócio, gerando lucro e fonte de emprego. 

A hospitalidade comercial, muito questionada hoje em dia, é o modelo 

adaptado da hospitalidade em sua forma visceral - baseada na troca desinteressada. 

A associação de qualquer meio de hospedagem comercial com o ambiente 

doméstico sempre existirá. O conforto e a hospitalidade sentida por um hóspede em 

um meio de hospedagem comercial são conseqüências de fazê-lo “sentir-se em 

casa”.  

Devido a um progresso contínuo, principalmente na sociedade ocidental, 

reforçado pelo desenvolvimento técnico e científico e, mais atualmente pela 

globalização, a definição de hospitalidade, no decorrer do tempo, sofreu alterações: 

o que antes era uma forma espontânea e gratuita de acolhimento, hoje vem 

expandindo-se para além dos limites de hotéis, restaurantes, lojas ou 

estabelecimentos. 

Para alguns estudiosos e filósofos, a hospitalidade, como virtude primitiva da 

humanidade, tende a desaparecer com os progressos da civilização, entretanto, 

outros autores como Montandon (2003) e Mummert (2007) defendem a 

ressignificação da hospitalidade nas sociedades contemporâneas. Essa última visão 

é a utilizada neste estudo.  

Ao analisar alguns estudos sobre a origem da hospitalidade e como esta 

ocorria em seus primórdios, evidenciam-se mudanças ao longo do espaço e do 

tempo. Já afirmava Knigge, um homem do iluminismo, no final do século XVIII1: 

 
 

Nos tempos antigos, tínhamos uma idéia elevada sobre os deveres da 
hospitalidade. Esta idéia ainda prevalece nos países e províncias não muito 
povoados, ou naqueles em que predominam os costumes mais simples e 
onde encontramos menos riquezas, luxo e corrupção, ou ainda no campo, 
onde direitos da hospitalidade são sagrados. Em contrapartida, em nossas 
brilhantes cidades, de onde o tom da alta sociedade começa pouco a 
pouco a banir toda a simplicidade, as leis da hospitalidade não são mais do 
que regras de boa educação que cada um, de acordo com a sua posição e 

                                                 
1  Título original: Hospitalité Hier et Aujourd’Hui. Conferência proferida em 22 de 
novembro de 2002 na universidade Anhembi Morumbi. Texto traduzido por André Souza. 
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seu bel-prazer, admite e respeita mais ou menos. (KNIGGE apud 
MONTANDON, 2003, p.131). 
 
 

Na concepção do autor supracitado, a hospitalidade é uma prática ainda 

preservada e sagrada em meios rurais, onde a calmaria e a simplicidade aparecem 

como elementos fundamentais para que ela ocorra. Além disso, o autor acredita que 

nas cidades grandes o luxo, as riquezas e a alta sociedade não dão espaço para 

que a hospitalidade aconteça, sendo assim banida das sociedades modernas. 

Outro autor que defende que o amor pelos lucros destruiu a forma generosa 

de comunicação entre os homens, é Hirschfeld (1777), que evoca a hospitalidade 

com uma nostalgia profunda: 

 
 
Ela era fundida quase em todos os lugares, onde era visível devido à falta 
de hospedarias públicas para os viajantes, falta que apenas a benevolência 
de indivíduos particulares ou de famílias podia compensar. Com o 
surgimento desses estabelecimentos, ela começou a desaparecer ou se 
tornar mais rara. As transformações dos países europeus que mudaram 
viajantes e comerciantes, a afastaram progressivamente. A prática das 
letras de câmbio, a segurança das estradas, a facilidade de se deslocar de 
um local a outro, o conforto dos correios e das embarcações, a construção 
de hospedarias em todas as cidades e em todas as estradas, o afluxo de 
hóspedes, a multidão de aventureiros, tudo isso contribuiu com o banimento 
da hospitalidade do velho mundo. (HIRSCHFELD 1777 apud 
MONTANDON, 2003, p 136). 
 
 

Percebe-se então que para Hirschfeld (1777), a hospitalidade conhecida na 

antiguidade, por sua característica desinteressada, individual, aberta ao 

desconhecido, foi modificada com a introdução das instituições hospitaleiras ou com 

o desenvolvimento da hospitalidade paga. 

É inegável a existência, nos tempos modernos, de diversos fatores que vêm 

em desencontro à hospitalidade e que contribuem para o temor de sua prática 

incondicional. Fatores esses baseados em características da sociedade moderna 

como individualismo, violência, solidão, exclusão, egoísmo e medo, que dificultam o 

ato de receber um hóspede, um estrangeiro ou exilado - seja no lar, na cidade ou no 

país - sem receios. 

Porém a hospitalidade não vem sendo banida radicalmente nas sociedades 

modernas e não há uma relação direta da característica das cidades grandes com a 

existência maior ou menor da hospitalidade. O que ocorre é que, com as mudanças 

ao longo dos tempos, das tradições, culturas e avanços tecnológicos, a 
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hospitalidade vem sendo reinventada, ressignificada por meio de símbolos e 

significados diferentes dos antigos, muitas das vezes, nem percebida por quem a 

pratica. 

Apesar de todo este temor que ronda a sociedade pós-moderna, Wada (2003) 

argumenta que alguns valores da hospitalidade estão sendo resgatados: 

 
 
A hospitalidade vem resgatando alguns valores, de acordo com programas 
de solidariedade que envolve o “receber o outro”, cursos como o de 
gastronomia, de etiqueta, propagandas e reportagens sobre comportamento 
e estilo de vida ensinam como receber bem o outro. (WADA, 2003, p. 65). 

 
 

Esse resgate de valores antes adormecidos é interessante, pois norteia o 

ritual de receber por parte de anfitriões hospitaleiros para que “aprendam” a ser bons 

hospedeiros e recebam com cordialidade e elegância. Mas estes programas de 

solidariedade e cursos de etiqueta atingem, em sua maior parte, a classe média alta 

que representa a minoria dentre as classes sociais existentes. 

Outra característica das sociedades modernas que influencia a hospitalidade 

é o avanço tecnológico. Como a sociedade pós-industrial é caracterizada pelo 

avanço na tecnologia, nos sistemas de telecomunicações, e conhecida ainda mais 

recentemente pela “era da internet”, a hospitalidade, assim como diversas ciências, 

passou a ser estudada na esfera virtual. A partir de uma breve incursão no 

pensamento de Rosolino (2008), presente em seu artigo “A informação como um ato 

de hospitalidade no ambiente virtual” é possível entender a hospitalidade no 

ambiente virtual. 

 
 

O uso da Internet como veículo de comunicação está levando a mudanças 
nas relações sociais. Para o tema da hospitalidade virtual isto soou como a 
união da tecnologia com o advento da Internet, rompendo não substituindo 
com a barreira do contato físico entre as pessoas. É possível sentir-se na 
presença de outrem mesmo tendo como intermediário o computador, não é 
necessário estarmos presentes o tempo todo com uma determinada pessoa 
para nos relacionamos com ela. Claro que o primeiro passo pode ser pelo 
computador e que nada substitui o contato humano, mas para se 
estabelecer a hospitalidade é possível que ela seja por meio da Internet e 
que a tríade dar, receber e retribuir pode se dar integralmente via rede 
(ROSOLINO, 2008). 

 
 

Outro autor que defende a existência da hospitalidade virtual é Camargo 

(2004): 
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As pessoas chegam e vão de nossas vidas tanto presencial como 
virtualmente (telefone, e-mail, etc;). A inter-relação pessoal mediada 
eletronicamente (celulares e e-mails) suscita também uma cada vez mais 
necessária “netiqueta”. Por outro lado, a midiologia aplicada à hospitalidade 
tem aqui seu terreno fértil de estudo: folhetos, cartazes, folders e cada vez 
mais onipresentes internet com seus sites. (CAMARGO, 2004, p. 58). 

 
 
As argumentações de Rosolino e Camargo levam à possibilidade de aceitar o 

ambiente virtual como uma quarta esfera na qual a hospitalidade se apresenta. Para 

os autores o processo de comunicação virtual - a relação interpessoal mediada 

eletronicamente - possibilita a hospitalidade. Devido à expansão da comunicação, 

via rede de computadores no mundo todo, é possível o contato, mesmo que virtual, 

das pessoas em longas distâncias e nesse aspecto insere-se a etiqueta virtual, ou 

“netiqueta”, destacada por Camargo. 

Na perspectiva de Montandon (2003) a hospitalidade pode ser reconfigurada 

para a atualidade, respeitando-se as definições originais, mas adaptando-se á 

realidade e necessidades atuais. O autor baseia-se na idéia de que a hospitalidade, 

com todos seus significados, mudanças e configurações atuais, mantém sua 

essência ao longo da história: satisfazer e servir os hóspedes sejam eles clientes, 

amigos ou estrangeiros. 
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3 A HOSPITALIDADE E SEU QUADRO REFERENCIAL 

 

 

A hospitalidade é uma ciência que está relacionada direta e indiretamente 

com outros campos de estudo. Dessa maneira, foi feito um estudo baseado no 

recorte nos seguintes campos de estudo: turismo, comunicação, urbanismo, meio 

ambiente e lazer e nutrição.  

Os espaços e tempos da hospitalidade foram delimitados e foi dado enfoque 

no âmbito comercial da hospitalidade, na qual o estudo de caso realizado no AJ Che 

Lagarto Budget em Copacabana está inserido. 

 

 

3.1 ASPECTOS TRANSDICIPLINARES DA HOSPITALIDADE 

 

 

Para entender a hospitalidade holisticamente, faz-se necessário, 

primeiramente, delimitar os campos de estudo e as ciências que têm ligação direta 

ou indireta com a hospitalidade. Os pesquisadores do Mestrado da Universidade 

Anhembi Morumbi, em São Paulo, procuraram fazer alguns recortes dentro da 

perspectiva da hospitalidade. Um dos maiores problemas enfrentados pelos 

mestrandos, no ponto de vista de Camargo (2003), foi realizar um estudo que se 

situa no meio do caminho do concreto e do abstrato, característica peculiar da 

hospitalidade. 

A pesquisa aqui apresentada baseia-se no recorte feito nas áreas de turismo, 

comunicação, nutrição, urbanismo, meio ambiente e lazer, elaborado por esses 

pesquisadores, não excluindo a possibilidade de outras ciências relacionarem-se à 

hospitalidade. 

Na perspectiva de Camargo (2003), o turismo é a ciência-mãe da 

hospitalidade. Como o fenômeno turístico envolve a dupla “viagem e hospedagem” 
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faz-se necessário que o turista, ao sair de seu entorno habitual, seja recebido e 

acolhido em um destino. Nesse caso, o turista é caracterizado como o hóspede e a 

comunidade local como anfitriã. A partir da “recepção turística” ocorre o contato 

primário do turista com um destino e é então que o turista tem a primeira impressão 

da cidade, sendo, pois, o planejamento turístico fundamental.  

Outras áreas, além do turismo, são destacadas por Camargo (2003) devido a 

importância e relação direta com a hospitalidade. A comunicação é, após o turismo, 

a segunda área de importância para o entendimento da hospitalidade. Segundo 

Camargo (2003), a hospitalidade é colocada em prática na medida em que há o 

primeiro contato entre o receptor e o recebido, por meio da comunicação 

interpessoal e do contato humano. O autor ainda destaca que a comunicação 

interpessoal, apesar de muitas vezes ser abdicada em detrimento da comunicação 

de massa, é o recorte mais importante para as áreas de hospitalidade e turismo. 

A área de urbanismo é ressaltada como um dos campos da hospitalidade por 

Camargo (2003 p.14): “... pois é na cidade que se processam e se criam estilos de 

hospitalidade”. Esta afirmativa é explicada pela ocorrência do alto fluxo de pessoas 

chegando e saindo das cidades, principalmente nos grandes centros urbanos.  

Dentro desta perspectiva, a hospitalidade deve ser planejada e desenvolvida 

pelo poder público com a implantação de projetos de turismo incluindo: criação de 

postos de informações turísticas, desenvolvimento de projeto de sinalização 

turística, segurança pública, preservação e construção de áreas públicas de lazer, 

realização de eventos e revitalização de bairros degradados, promovendo assim o 

bem-estar social e satisfação dos moradores. Desta forma a cidade torna-se mais 

acolhedora e com maior poder de atratividade como observa Caio Luiz de Carvalho2 

ao afirmar: “a cidade só é boa para o turista quando é boa para o cidadão que nela 

vive”. 

O destaque para a área de “meio ambiente e lazer” em articulação com a 

hospitalidade, apresentada por Camargo (2003), é essencial para a preservação de 

aspectos físicos e culturais da cidade receptora. Nesta perspectiva enfatiza-se a 

hospitalidade pensada na perspectiva do morador, de seu bem-estar, e do 

desenvolvimento turístico sustentável, de forma que não sejam afetados 

                                                 
2  Caio Luiz de Carvalho: presidente da São Paulo Turismo, ex-presidente da Embratur e ex Ministro de 

Esportes e Turismo. (Jornal do Commercio OnLine. Disponível em: .www.jc.com.br. acesso em 07 jul 2008) 
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negativamente o ecossistema, o patrimônio histórico, cultural e natural da região e 

de seus residentes. 

 O último recorte feito pelos pesquisadores e destacado por Camargo (2003) 

refere-se à nutrição que abrange para alguns teóricos, dois dos três elementos que 

compõem a hospitalidade: a oferta de alimentos e bebidas.  O ato de comer, de 

partilhar o pão à mesa, é um dos principais símbolos da hospitalidade. No aspecto 

comercial, estabelecimentos como bares, restaurantes, pubs e outros, além de 

comercializarem alimentos e bebidas, são locais de encontro social, os quais 

Dumazedier (1978 apud CAMARGO, 2004), o criador das ciências do lazer, destaca 

como lugares aonde se vai para “ver e ser visto”. 

 

 

3.2 HOSPITALIDADE E TURISMO  

 

 

É importante entender o turismo como um fenômeno sistêmico e desta forma, 

desmembrar seus componentes. Diversas definições começaram a ser pensadas no 

período entre guerras, até o início do turismo de massa. Durante esse período, 

economicistas europeus começaram a divulgar seus trabalhos, destacando-se a 

Escola de Berlim, com autores como Glucksmann, Schwink e Borman, na qual 

Fuster (1974 apud VALDÉS 2003) traz algumas de suas respectivas definições:   

 
 

Glucksmann: “Uma conquista de espaço por pessoas que chegam a uma 
determinada localidade onde não possuem lugar fixo de residência. Turismo 
é uma soma de relações existentes entre as pessoas que se encontram 
passageiramente em uma localidade e os habitantes desta”. 
Schwink: “Movimento de pessoas que abandonam temporariamente o lugar 
de sua residência permanente por qualquer motivo psíquico, físico ou 
profissional”. 
Borman: “Conjunto de viagens cujo objeto é o prazer ou por motivos 
comerciais, profissionais ou outros análogos e durante os quais a  
ausência da residência habitual e temporária. Não são incluídas em turismo 
as viagens para ir ao local de trabalho”. 
 
 

 Existe ainda uma divergência entre os autores para se chegar a um conceito 

único e padrão. A definição da Organização Mundial do Turismo (2001) oficializa a 

definição de turismo da seguinte forma:  
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O turismo inclui atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 
estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período 
consecutivo inferior a um ano, por razões de lazer, negócios ou outros 
propósitos. (OMT, 2001, p. 38). 

 
 

O turismo implica, de acordo com as definições acima, no deslocamento das 

pessoas buscando sair de seu entorno habitual e, conseqüentemente, a chegada em 

um destino. A hospitalidade inicia-se nesse momento, na qual a recepção do turista 

é realizada pela comunidade anfitriã. Por esse motivo, o turismo é o campo de 

estudo que mais se relaciona com a hospitalidade - pois um antecede o outro - e na 

qual o ponto de intercessão entre estes dois campos é a chamada “recepção 

turística”. Planejar a recepção turística de uma cidade, como os centros de 

informações, os citytours, guia de hotéis e restaurantes, atrativos turísticos da cidade 

e etc. é função dos órgãos públicos, associações e sindicatos de turismo da 

localidade. 

 Para Camargo (1998) o enfoque tanto na área de hospitalidade quanto na de 

turismo deve ser direcionado primeiramente ao residente e só posteriormente ao 

turista. O planejamento turístico que dá espaço à inserção da hospitalidade deve ser 

feito levando em consideração a opinião da comunidade – e não apenas do trade 

turístico3 – sobre os impactos positivos e negativos do aumento do fluxo turístico em 

uma determinada região. 

Cruz (2002) ressalta a importância do envolvimento das comunidades 

receptoras na criação de uma hospitalidade turística. A gama de serviços e 

estruturas oferecidas ao turista deve ser passível de utilização pelos moradores, 

sem restrições. O planejamento turístico local deve englobar as associações de 

moradores e demais órgãos representativos da população local, de maneira a 

possuir uma representatividade da comunidade nos projetos e políticas para o 

turismo, equilibrar e conter o fluxo da demanda turística no destino e realizar 

pesquisas de opinião pública em relação aos projetos já implementados, seus 

possíveis impactos positivos e negativos para a população. 

Uma crítica de Camargo (1998) em relação aos estudiosos do turismo é o 

enfoque dado sobremaneira aos aspectos econômicos e financeiros, principalmente 

                                                 
3  Trade Turístico: representa o conjunto de operadoras, agências, hotéis e outros agentes ligados diretamente 

ao setor, que movimentam o comércio do turismo. 
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no que se refere ao desenvolvimento do turismo em uma região, sempre 

contabilizado por perdas e ganhos em termos financeiros e entrada e saída de 

capital estrangeiro. 

Além deste enfoque economicista, Camargo (1998) coloca que no turismo, há 

uma valorização do ponto de vista do emissor, subtraindo a importância essencial do 

residente, que, por sua vez, é enfoque dos estudiosos da hospitalidade. São pontos 

de vistas diferentes sobre um mesmo campo de estudo, porém é possível notar 

benefícios a partir do estudo em conjunto dessas diferentes perspectivas: ambas 

contribuem para o entendimento das partes envolvidas no processo de recepção 

turística, o turista (hóspede) e o residente (anfitrião). 

Camargo (2004) levanta a questão dos termos “hospitalidade” e “hotelaria” 

serem muitas vezes confundidos até mesmo por estudiosos no assunto. Os termos, 

apesar de possuírem definições similares em diversas línguas, (em inglês, por 

exemplo, a palavra hotelaria não existe e a palavra “hospitality” designa tanto 

hospitalidade quanto hotelaria) jogar este parênteses todo no rodapé, depois de 

línguas têm em sua essência diferenças, principalmente pelo aspecto filosófico e 

antropológico da hospitalidade que o distingue da hotelaria. 

 O mesmo autor afirma que a substituição do termo hotelaria por hospitalidade 

em diversos cursos e disciplinas ministradas em universidades amplia o campo de 

estudo, antes restrito à condição de empreendimento turístico com enfoque 

economicista, para dimensões de análises sociológicas, antropológicas, históricas e 

filosóficas que estão relacionadas ao ato de acolher. 

Como a hospitalidade abrange hospedagem, alimentação, bebida e 

entretenimento, na prática esses serviços são prestados não só em hotéis e 

similares – enfoque da hotelaria -, mas também em outros ambientes, tais como 

colônias de férias, condomínios residenciais e de lazer, instituições esportivas, 

educacionais, militares, hospitais, acampamentos, navios, coletividades, albergues, 

abrigos para grupos especiais, como idosos, crianças, jovens, etc. 

Os serviços de alimentação, de acordo com a OMT (2001), podem ser 

classificados em dois tipos: alimentação social ou coletiva e restaurante comercial. A 

primeira classificação refere-se aos serviços de alimentação que são oferecidos em 

instituições, empresas e organismos que reúnem grande número de pessoas para 

exploração hoteleira em suas instalações. Esse tipo de negócio ocorre em centros 
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comerciais, hospitais, restaurantes universitários, escolas, restaurantes de 

empresas, etc. 

A segunda classificação engloba estabelecimentos abertos ao público como: 

restaurantes, bares - autônomos ou integrados à meios de hospedagem – cafés, 

creperias, fast-food, em produção para buffet, banquete, catering4, entrega direta, 

distribuição em pontos-de-venda, etc. 

O entretenimento, meio pelo qual o turista tem seu tempo livre ocupado 

durante a estada em uma localidade, pode ser desenvolvido mediante realização de 

atividades como eventos culturais, shows, peças de teatro, exposições em museus, 

eventos esportivos, elaboração de roteiros turísticos, realização de festivais de 

música e dança e outras ações voltadas para o lazer e diversão do hóspede. 

 No caso da hospitalidade turística, Camargo (2004) aponta que o hóspede é 

o turista que se relaciona com todo o sistema turístico e sua complexidade, desde a 

parte física à relação humana. Sendo ele, de certa forma, bombardeado de novas 

informações, sentimentos, valores e imagens nas quais são absorvidos diretamente, 

tornando-o capaz de distinguir o que é bom ou não, o que é agradável ou não, o que 

ele considera hostil ou hospitaleiro.  

A partir de então, entende-se que as áreas de turismo e hospitalidade 

caminham juntas, complementando-se e até confundindo-se. Por isso, há um campo 

amplo a ser estudado dentro dessas áreas, pois uma das premissas básicas para o 

sucesso do planejamento turístico de uma cidade é a forma como o turista é 

acolhido pela comunidade local, ou seja, seu grau de hospitalidade. 

O objetivo principal para Cruz (2002), em termos de hospitalidade turística, é 

recepcionar o turista fazendo com que o mesmo “sinta-se em casa” ao chegar a um 

local que não é o seu ambiente habitual. O bom acolhimento, de acordo com 

Benevides (1998 apud Dias, 2002, p.43), “ proporciona ao turista a mesma sensação 

de acolhimento que este teria em sua própria casa, o que pressupõe conforto, 

segurança e bem-estar de maneira geral”.  

A recepção turística pode ser realizada de maneira espontânea, artificial ou 

conjuntamente. A primeira pressupõe a forma como o anfitrião, no caso a 

comunidade local, recebe o hóspede, sem intenção de lucro. A segunda refere-se à 

um acolhimento planejado de acordo com as ações das políticas públicas e privadas 
                                                 
4 Catering: serviço de alimentação oferecido na medida das necessidades do cliente e servido onde desejado, 

para um número variável de convidados. (OMT, 2001, p. 97). 
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implementadas na cidade para receber o turista. Este acolhimento artificial, melhor 

denominado como “profissional”, abrange tanto as infra-estruturas básicas como 

saneamento, rede de esgoto, sistema eficiente de saúde, educação e a infra-

estrutura de oferta de serviços como o sistema hoteleiro, lojas de aluguéis de 

automóveis, restaurantes, sinalização turística, entre outros. O resultado conjunto 

dos dois itens reportados torna qualquer cidade mais agradável para os moradores e 

para os turistas, gerando nesses últimos, uma impressão positiva em relação à 

cidade. 

 

 

3.2.1 Hospitalidade Turística e Ambiente Urbano 

 

 

As experiências turísticas podem ser realizadas tanto em áreas rurais quanto 

em centros urbanos. Diversas razões levantadas por Henriques (1996 apud CRUZ, 

2002, p. 45) atentam para a importância das cidades na geografia do turismo: 

 
 

• As cidades têm um certo protagonismo nas representações mentais no 
espaço geográfico, entre outras razões porque aparecem, mais do que 
outras entidades geográficas, nos discursos informativos; 

• Pela centralidade que têm em relação às redes de transportes. A 
existência de aeroportos e a convergência de redes viárias conferem aos 
centros urbanos algumas vantagens no espaço topológico das relações 
turísticas; 

• Por sua atratividade, decorrente, de modo geral, de uma grande 
diversidade de recursos e, mais do que isso, da combinação desses 
recursos. 

 

 

Além dos fatores apresentados acima, as cidades são atrativas para os 

turistas por concentrarem as variedades na oferta de serviços turísticos relacionadas 

ao lazer, entretenimento, meios de hospedagem e alimentação. As cidades, 

segundo Cruz (2002), são atrativas para o turismo por tudo aquilo que representam 

como "obras de arte" das sociedades humanas, como lugares de encontro, do ir e 

vir, do acontecer de modo geral. 
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No Brasil, A história da urbanização nos deixou como legado cidades com 

muitos problemas e, muitas vezes, caóticas. Esta situação atual é conseqüência do 

vertiginoso êxodo rural verificado no país nos últimos 50 anos, como demonstra o 

quadro abaixo: 

 

Tabela 1- Êxodo Rural no período de 1950 a 2000 

Ano    População Total      População 

Urbana   

 Índice de 

Urbanização 

1950  51.944.000    18.783.000 36,16%  

2000 

 
169.590.693   137.755.550 81,23 

Fonte: Adaptação de Cruz (2001); IBGE (2000) 

 

Percebe-se que em 50 anos a população total aumentou mais de três vezes e 

a população urbana teve um aumento superior a sete vezes, comprovando o grande 

fluxo de pessoas migrando para as cidades em um período relativamente pequeno. 

Como conseqüência desta urbanização desregrada e vertiginosa, houve o 

processo de favelamento de encostas, degradação ambiental, aumento da violência, 

entre outros resultados negativos. É Mediante esse contexto social e urbano que 

está inserido o turismo nas cidades brasileiras. Estes são alguns dos motivos que 

fazem com que o poder público e a iniciativa privada encontrem dificuldades, muitas 

das vezes, maiores que em outros países em desenvolver de forma eficaz o turismo  

no Brasil e, conseqüentemente, a hospitalidade. 

 

 

 

3.3 OS TEMPOS E ESPAÇOS SOCIAIS DA HOSPITALIDADE 

 

 

A hospitalidade possui quatro práticas culturais que a compõem: recepcionar, 

hospedar, alimentar e entreter. Camargo (2002, p. 15) resume cada uma delas: 
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• Recepcionar: ato de acolher pessoas que batem à porta; a hospitalidade 
antes de se tornar um gesto de vida social, constitui um ritual da vida privada. 

 
•  Hospedar: forma de oferta de um teto ou ao menos afeto, de segurança, 
ainda que por alguns momentos. 

 
•  Alimentar: em algumas culturas a oferta de alimentos concretiza a 
hospitalidade, mesmo que esse alimento seja simbólico. 

 
•  Entreter: mesmo que não estejam nas definições dicionarizadas de 
hospitalidade, o entretenimento por algum tempo proporcionando momentos 
agradáveis complementa as práticas anteriores. 

 
 

Essas práticas compõem a hospitalidade, sendo o anfitrião o protagonista em 

recepcionar o hóspede que está temporariamente fora de seu habitat original. Esta 

categorização enfatizada por Camargo amplia os horizontes da hospitalidade na 

medida em que inclui o entretenimento como um elemento complementar as práticas 

de hospedar, receber e alimentar. Nas esferas em que a hospitalidade é percebida, 

as quatro características acima podem ser praticadas em prol do visitante. 

Lashley e Morrison (2000 apud CAMARGO 2003, p. 16) separam em quatro 

instâncias sociais na qual a hospitalidade é praticada: a instância doméstica ou 

privada, a pública, a comercial e mais recentemente, a virtual. 

 
 

• Doméstica ou privada: o ato de receber em casa é considerado, 
historicamente, o mais típico da hospitalidade e o que envolve maior 
complexidade em relação aos ritos e significados que compõem o ato 
de receber; 

 
• Pública: é a hospitalidade que acontece em decorrência do direito 
de ir e vir, podendo ser entendida tanto no cotidiano da vida urbana que 
privilegia os residentes em relação aos visitantes na dimensão turística 
e política. Nesta instância os locais públicos (como praças, centros de 
lazer e esportivos, etc;) são regidos por políticas públicas de incentivo 
ao turismo, lazer e esportes. Insere-se neste âmbito a problemática dos 
migrantes de países mais pobres em direção aos mais ricos. 

 
• Comercial: esta acontece dentro das modernas estruturas 
comerciais, criadas em função do surgimento do turismo moderno e 
mais habitualmente designadas como meios de hospedagem e 
restaurantes. 

 
• Virtual: uma instância nova e embora muito associada às três 
anteriores, já vem assumindo características específicas, através da 
comunicação virtual na qual sentimos a presença de outra pessoa 
mesmo sem a ter presente fisicamente. O relacionamento, a conversa e 
a acolhida podem ser feitos sem contato físico. 
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Camargo (2004, p. 84) representa no quadro abaixo a articulação dos tempos 

e dos espaços da hospitalidade humana e como elas se dão em cada instância: 

 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Doméstica Receber 
pessoas em 
casa, de forma 
intencional ou 
casual 

Fornecer 
pouso e abrigo 
em casa para 
pessoas 

Receber em 
casa para 
refeições e 
banquetes 

Receber para 
recepções e 
festas 

Pública A recepção em 
espaços e 
órgãos 
públicos de 
livre acesso 

A hospedagem 
proporcionada 
pela cidade e 
pelo país 

A gastronomia 
local 

Espaços 
públicos de lazer 
e eventos 

Comercial Os serviços 
profissionais 
de recepção 

Hotéis, 
hospitais, 
casas de 
saúde, 
presídios 

A restauração Eventos e 
espetáculos, 
espaços 
privados de 
lazer. 

Virtual A net-etiqueta 
do enviar e 
receber 
mensagens por 
meios 
eletrônicos 

Sites e 
hospedeiros de 
sites 

A gastronomia 
eletrônica 

Jogos e 
entretenimento 

Figura 2: Quadro dos Tempos e Espaços da Hospitalidade 
Fonte: Camargo (2004 p. 84). 
 

 Esta configuração atual teve sua origem baseada na hospitalidade exercida 

na esfera privada – era costume da época os moradores de uma determinada região 

oferecer suas casas para viajantes pernoitarem durante seus trajetos. Além disso, 

Dias (2002), destaca que além das casas próprias, outro local que também servia de 

abrigo aos viajantes eram os albergues - na qual os donos ofereciam leito e comida 

em troca de algum pagamento.  

Com o surgimento posterior de hotéis e outros meios de hospedagens, há um 

deslocamento da hospitalidade, que se transfere do predomínio privado (doméstico 

e religioso) para o domínio social (urbano) e comercial. Percebe-se a mudança na 

esfera de responsabilidade, tendo atingido os três âmbitos, em momentos diferentes, 

ao longo da história. 
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3.4 HOSPITALIDADE COMERCIAL 

 

 

A hospitalidade comercial difere em alguns aspectos do sistema da dádiva, 

pois institui contrato com igualdades das partes. A troca se estabelece quando o 

hóspede paga e recebe em retorno hospedagem, alimentação e hospitalidade de 

acordo com o tipo e nível do estabelecimento escolhido. A sanção é prevista por leis 

escritas, do código comercial e das leis de defesa do consumidor. Como Camargo 

(2004, p. 45) exemplifica: “Receber um serviço condizente com o preço pago é 

condição de cliente e não de hóspede. A sua relação é vigiada pelo Código de 

Defesa do Consumidor e não pela lei não escrita da dádiva”. 

Diferente do sistema da dádiva, já analisado anteriormente, a hospitalidade 

comercial não é um processo sem fim, pois se extingue quando o contrato se finda. 

Não há o sacrifício, apenas a troca. O receptor da dádiva não deve se sentir em 

dívida com quem a ofereceu, pois houve um valor pago pelo serviço ofertado; foram 

prestados os serviços de acordo com as exigências do contrato. Quando essas 

expectativas são superadas, significa que houve um acolhimento, um agrado, um 

adicional aos serviços triviais e nessa situação que a hospitalidade surge. Camargo 

(2004, 2004. p 46) explica como a hospitalidade surge no âmbito comercial: “... na 

hospitalidade comercial, a hospitalidade propriamente dita acontece após o contrato, 

sendo que esse após deve ser entendido como para além do ou tudo que se faz 

além do contrato”. 

Em outras palavras, o sistema da dádiva é percebido dentro da hospitalidade 

comercial na medida em que o funcionário consegue sobrepor as funções básicas 

exigidas pelo padrão do estabelecimento, ir além, fazer o possível para agradar o 

hóspede, seu maior objetivo.  

Nessa perspectiva, Montandon (2003) defende a questão da hospitalidade 

comercial efetivamente existir desde que as concepções e a essência do termo 

sejam respeitadas. Uma afirmativa de Montandon (2003) retrata bem as interfaces 

que a hospitalidade pode assumir em diferentes situações: 

 
 
A utilização comercial do termo indica como a hospitalidade permanece uma 
marca, uma perspectiva e um horizonte para uma interação bem-sucedida 
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entre homens, quer sejam clientes, amigos ou simples estrangeiros com a 
mão estendida. (MONTANDON, 2003, p.142). 

  
 
Assim, o maior desafio do gestor de um meio de hospedagem comercial é 

conseguir, de alguma forma, articular os três setores da hospitalidade: privado, 

social e comercial. Lashley (2000, apud WADA 2003, p. 68) denomina essa 

articulação como ponto de intercessão – gestão de experiências em hospitalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3: Gestão de Experiências em Hospitalidade 
Fonte:  Lashley (2000, apud WADA 2003, p. 68). 

 
●Social: Lidando com estranhos/ reciprocidade/ status e prestígio 
●Privado: Anfitrião/ Necessidades Fisiológicas/ Necessidades Psicológicas 
●Comercial: Busca de resultados financeiros/ serviços visando lucro/ 
limitações de produção. 
●Intercessão: Gestão de experiências em hospitalidade.  
 

 
A hospitalidade comercial, apesar de estar sob contratos e regras 

comerciais, é efetuada por pessoas através de um contato humano direto. Ela 

efetua-se então entre o sistema da dádiva e do contrato, e seu grau pode variar de 

acordo com a recepção prestada por diferentes anfitriões (no caso da hospitalidade 

comercial é o funcionário que recebe). Cada funcionário tem um comportamento 

peculiar, mais ou menos hospitaleiro, que oscila entre o nível mínimo exigido pelo 
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empreendimento até um tratamento excepcional superando a expectativa do 

hóspede. 

 Beni (1998, p. 187) defende a importância do tratamento humano nas 

empresas hoteleiras considerando-o um diferencial dentre as empresas de outros 

segmentos: “A empresa hoteleira, quando comparada a outros tipos de empresa, é 

menos propensa à automação, pois o tratamento pessoal, o calor humano, faz parte 

essencial da prestação dos serviços hoteleiros”. 

A partir da situação peculiar dos hospedeiros comerciais que, diferentemente 

dos domésticos, não estão em condições de selecionar seus hóspedes, muitos 

autores defendem a idéia de que os anfitriões comerciais não agem com 

hospitalidade. Porém devem ser levados em consideração os motivos que levam os 

funcionários de um meio de hospedagem comercial elegerem a indústria da 

hospitalidade como profissão, seja por realizações pessoais, por desejo de 

conservar o emprego ou de manter o negócio em funcionamento (se for próprio) ou 

simplesmente por prazer em receber pessoas e acolhê-las. 

 Além das diversas motivações intrínsecas, é importante destacar que para 

gerir um meio de hospedagem comercial – foco deste trabalho - é necessário que os 

colaboradores internos, sejam especializados, passem por treinamentos e, de 

acordo com Wada (2003, p. 70), sigam algumas instruções fundamentais para 

oferecer serviços de qualidade que agradem os hóspedes e venham a superar suas 

expectativas, tais como: 

 
 
• Preparar os colaboradores internos para serem hospitaleiros e não 
apenas anfitriões; 
• Oferecer jornais, revistas e canais de televisão no idioma do cliente; 
• Respeitar culturas diferentes, como oferecer camas separadas para 
casais na qual esse seja o hábito; 
• Disponibilizar cardápio adequado no idioma do cliente; 
• Oferecer atividades sociais e de entretenimento adequadas; 
• Em países com dimensões continentais, como o Brasil, há a 
necessidade de conhecer e respeitar diferenças regionais; 
• O público interno precisa ter informações sobre o diferente, como 
clientes com solicitações especiais; 
• Com o crescimento do turismo de negócios e de eventos, deve haver 
treinamento dos colaboradores para familiarizarem-se com equipamentos 
tecnológicos modernos trazidos pelos clientes e auxiliá-los na utilização 
destes. 
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Essas são algumas instruções elaboradas de acordo com profissionais que 

têm experiência na área. Contudo, como citado anteriormente, não há regras fixas e 

pré-estabelecidas que garantam o sucesso e qualidade dos serviços prestados. 

Assim como a motivação interna dos funcionários, o prazer em servir e em receber 

os hóspedes, é o que destaca e diferencia um estabelecimento do outro, sendo 

considerado mais ou menos hospitaleiro. 

Uma afirmativa de Montandon (2003) retrata bem as interfaces que a 

hospitalidade pode assumir em diferentes situações: 

 
 
A utilização comercial do termo indica como a hospitalidade permanece uma 
marca, uma perspectiva e um horizonte para uma interação bem-sucedida 
entre homens, quer sejam clientes, amigos ou simples estrangeiros com a 
mão estendida. (MONTANDON, 2003, p.142). 

 

 

3.4.1 Meios de Hospedagem Comerciais: tipologia 

 

 

Os alojamentos turísticos, segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT 

- (Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. ONU, NYC, 1994) são definidos 

como “toda instalação que regularmente (ou ocasionalmente) disponha de lugares 

para o turista passar a noite”.  

A OMT (2001, p.88) apresenta o panorama do subsetor de alojamentos, que 

por sua diversidade, pode ser destrinchado em quatro pontos: tipos de 

estabelecimentos; tipos de exploração; tipo de produto e tipo de comercialização. 

 
 

1) Tipo de estabelecimento: 
Hoteleiro: Hotéis; Apart-hotel; Motéis; Hospedaria ou Pensão. 
Extra-hoteleiro: Acampamentos, “Self-catering”, Apartamentos ou chalés; 
Albergues, Vilas e Pousadas; Outros (balneários, propriedades rurais, etc). 
 
2) Tipo de Exploração: 
Sociedade Mercantil; 
Separação: contrato gestão ou contrato arrendamento; 
Franquias; 
Regime de multipropriedade. 
 
3) Tipo de Produto: 
Hotel-cidade, Hotel suburbano, propriedades rurais; 
Hotel de lazer, Hotel de convenções; 
Hotel suíte, Hotel “grã-luxo”; 
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Megahotéis; 
Hotel multiuso, Hotel cassino. 
 
4) Tipo de Comercialização: 
Rede Hoteleira; 
Hotel Independente. 
 
 

De acordo com o escopo deste trabalho de conclusão de curso é importante 

restringir o estudo aos tipos de estabelecimentos classificados como extra-

hoteleiros, pois a pesquisa tem como objetivo a averiguação da hospitalidade em um 

albergue da juventude, classificado pela OMT (2001) como meio de hospedagem 

extra-hoteleiro. 

A OMT (2001) reconhece que, apesar da referência do alojamento turístico 

internacional ser o hotel, há o crescimento de outras formas de alojamentos em 

alternativa a este meio tradicional, sob a denominação de extra-hoteleiros ou não 

hoteleiros. Dentro dessa categoria encontram-se: acampamentos, albergues, 

apartamentos, chalés e vilas, colônias de férias (“resorts”), balneários, propriedades 

rurais (“cottages”), “bed&breakfast” e outros que, apesar de agrupados na mesma 

categoria, são marcados por diferenças relevantes. As definições abaixo seguem a 

classificação da Organização Mundial de Turismo (2001, p. 90): 

 
 

 Os acampamentos são uma modalidade de hospedagem na qual se presta 
serviço de alojamento mediante divisão ou parcelamento de um terreno 
para uso privativo, para instalação do sistema próprio de alojamento do 
cliente, ou seja, barracas ou traillers. Neste local, as instalações em comuns 
são compartilhadas, como: sanitários, tanques de lavar roupa, piscina, 
salões de jogos, etc. com finalidade de proporcionar ao usuário o desfrute 
ao ar livre com algumas comodidades. 
Os “Self-catering” engloba estabelecimentos que oferecem instalações, 
equipamentos e utensílios suficientes para desenvolver atividades 
domésticas necessárias por um determinado tempo. Exemplos destas 
acomodações são apartamentos, vilas e chalés. 
 
 

A partir da análise de Beni (1998, p. 302) foram encontradas definições para 

os seguintes alojamentos extra-hoteleiros: albergues de turismo, colônia de férias e 

propriedades rurais. 

 
 

As colônias de férias são estabelecimentos comerciais corporativos, 
dotados de equipamentos, instalações e serviços de alojamento, destinados 
aos associados de entidades privadas ou públicas, para fruição de suas 
férias. Também atende outros estabelecimentos que desenvolvem 
atividades desportivas e recreacionais para jovens e crianças. 
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As propriedades rurais são reconhecidas por Beni (1998) como alojamentos 

de turismo rural, desenvolvidos respeitando a integridade dos recursos naturais 

locais. Para isso, faz-se necessário uma pesquisa prévia da clientela e de suas 

motivações, fórmulas específicas de ordenação e organização do espaço, para 

preservação do entorno natural. Neste tipo de alojamento é possível um contato 

maior com a natureza, realização de atividades ao ar livre e intercâmbio cultural 

entre moradores (população rural) e visitantes. 

Os albergues de turismo, na concepção de Beni (1998) apresentam as 

seguintes características: 

 
 

[...] é um estabelecimento comercial de hospedagem, subvencionado ou 
não, destinado ao atendimento do turismo social, já muito difundido na 
Europa e nos EUA, atualmente expandindo-se na América do Sul. O 
albergue tem instalações e serviços básicos e elementares para atender 
uma demanda específica de alojamento de segmentos sociais com recursos 
financeiros modestos como estudantes e aposentados. Ele situa-se de 
modo geral nas grandes metrópoles e centros turísticos. Apresenta 
unidades habitacionais simples, comportando quartos individuais ou 
dormitórios coletivos, com serviços parciais de alimentação. (BENI, 1998, p. 
302). 

 
 

Segundo a Resolução CNTur nº 1.118, de 23 de Outubro de 1978, art. 11 

(apud CASTELLI, 2001), Albergue de Turismo é o estabelecimento de hospedagem 

com serviço de alimentação parcial, no qual se alugam quartos e dormitórios 

coletivos, possuindo banheiros coletivos, asseguradas as condições mínimas de 

higiene e conforto 

O Ministério do Turismo (2008) inclui em sua definição os Albergues da 

Juventude como acomodações de tipo social e hostels: 

 
 

Para atender ao turismo social, cuja principal característica é a de ser 
subsidiado, são utilizadas variadas instalações, desde hotéis, a campings 
ou chalés, tendo em comum a localização conveniente, o auto-serviço e a 
polivalência das facilities - que permitam seu uso alternativo e sucessivo, 
em períodos de tempo diferentes, por grupos etários e econômico-sociais 
diferentes. (MINISTÉRIO, 2008). 

 
 

 Este tipo de meio de hospedagem existente no Brasil pode ser credenciado a 

Federação Brasileira de Albergues da Juventude (FBAJ) que, por sua vez, é filiada a 
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Federação Internacional de Albergues da Juventude (IYHF) detentora da marca 

Hostelling International (HI), ou simplesmente ser um albergue independente. 

       

 

3.5 ALBERGUES DA JUVENTUDE 

 

 

A origem dos albergues, a expansão pelo mundo por meio do movimento 

“alberguista” e a criação da Federação Internacional dos Albergues da Juventude 

compõem o histórico desse meio de hospedagem. A partir de então é feito um 

estudo sobre as especificidades dos albergues da juventude para compreender o 

sistema de reservas internacionais, a estratégia de marketing, a hierarquia dos 

órgãos oficiais desde a instância internacional e o perfil da demanda. 

 

 

3.5.1 Histórico 

 

 

Historicamente, os albergues eram casas onde os peregrinos pernoitavam, 

comiam e bebiam mediante pagamento. De acordo com Chon e Sparrowe (2003) 

durante o Império Romano, este tipo de hospedagem foi bastante difundido, mesmo 

que pessoas de boa reputação não os utilizassem e não os explorassem como 

atividade econômica. 

 A partir do site oficial Federação (2008), o idealizador dos albergues como 

meio de hospedagem econômico foi o professor alemão Richard Schirmann, depois 

de ser surpreendido por uma tempestade, quando precisou refugiar-se ao longo de 

uma estrada em 26 de agosto de 1909. Schirmann dedicava parte de seu tempo a 

criar programas de convivência para seus alunos. Além de atividades pedagógicas, 

ele passou a organizar grupos com os jovens para realizar pequenas viagens de 

estudos. Foi assim que o professor, sentindo a necessidade de acomodar seus 

alunos, pensou em uma alternativa de alojamentos específicos para jovens que não 

fossem apenas o pernoite em hospedarias. 
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Dados do site da FBAJ (2008) relatam a fundação do primeiro albergue da 

juventude no mundo: 

 
 

O primeiro albergue da juventude começou a funcionar três anos mais 
tarde, em 1912, em um castelo em Altena, na Alemanha, na qual é um 
monumento histórico restaurado e que funciona até hoje. Este albergue 
tinha o objetivo de proporcionar hospedagem barata para jovens e promover 
a integração entre eles. (FEDERAÇÃO, 2008). 

 
 

O “alberguismo” difundiu-se por toda a Europa no final da década de 20. A 

partir da reflexão da pesquisa de Giaretta (2003) sobre o segmento backpacker no 

Brasil, os movimentos de jovens floresceram antes e depois da Primeira Guerra 

Mundial e um dos mais proeminentes foi o alemão Wandervogle – que significa 

pássaro andarilho. Esse movimento tinha como objetivo mostrar à juventude as 

belezas naturais da Alemanha e permitir-lhes experimentar a vida fora da cidade. 

Como conseqüência desses movimentos juvenis, houve um verdadeiro boom de 

albergues que se espalharam por todo continente. A Federação (2008) relata uma 

série de albergues que foram surgindo a partir dessa época: “em 1927, foram 

criados albergues na Suíça e na Polônia; em 1929, na Holanda; em 1930, na 

Inglaterra, Noruega e França; e, em 1931, na Irlanda, Bélgica e Escócia”. 

A International Youth Hostel Federation (IYHF) foi fundada em 1932 de 

acordo com o próprio site da Hostelling (2007). A partir desse momento, o 

movimento “alberguista” tornou-se de fato internacional, com inserção de vários 

países à Federação Internacional. 

Apenas em 1934 o “alberguismo” chegou ao continente americano, mais 

especificamente nos Estados Unidos. A Federação (2008) relata quais os países 

latino-americanos que tiveram a iniciativa de aderir ao movimento: 

 
 

A Argentina (1956) e o Uruguai (1958) foram os primeiros países sul-
americanos a fazer parte do movimento. Ambos, inclusive, trabalharam pela 
expansão da rede na América e abriram as portas para o ingresso de Chile, 
Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Costa Rica, El Salvador e Brasil. 
(FEDERAÇÃO, 2008). 

 
 

No Brasil, o movimento chegou na década de 60, conhecida como geração 

“pé na estrada”, do movimento hippie e dos movimentos estudantis que colaboraram 

para o surgimento dos albergues e de sua expansão. O primeiro albergue brasileiro 
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recebeu o nome de "Residência Ramos" e foi instalado no bairro de Ramos, no Rio 

de Janeiro, permanecendo aberto de 1965 a 1973. Na década de 70, conforme 

estudos de Giaretta (2003) iniciou-se a participação dos jovens em viagens de 

intercâmbio, aumentando a utilização dos albergues como meios de hospedagem 

pelo mundo. 

Segundo informações obtidas com a Associação de Albergues da Juventude 

do Estado do Rio de Janeiro (ALBERJ), em 1971, foi fundada a Federação Brasileira 

de Albergues da Juventude, com sede no Rio de Janeiro, e em 1984 a Associação 

Paulista de Albergues da Juventude (APAJ). De acordo com a ALBERJ, em 1996 a 

FBAJ adotou o sistema de classificação dos Albergues da Juventude em três 

categorias: muito bom, bom e regular, sendo baseado no sistema de classificação 

da ABIH, mas com as devidas adaptações para os Albergues da Juventude. 

Uma pesquisa quantitativa feita pela Federação (2008) constata que o Brasil 

possui cerca de 70 mil sócios ativos, mais de 80 albergues da juventude localizados 

nos principais pontos turísticos do país e a maior parte da rede pertencente à 

iniciativa privada. Todos os albergues filiados à rede são credenciados pela FBAJ, 

que por sua vez, é filiada à Hostelling International. Este fator é relevante na medida 

em que a filiação padroniza os serviços prestados pelos albergues da juventude 

independente do país, garantindo ao cliente um padrão de qualidade 

internacionalmente conhecido, sem desconsiderar as peculiaridades locais. 

Atualmente a Hostelling International é a maior rede de hospedagem do 

mundo, gerando 35 milhões de pernoites anuais em seus mais de 4.000 albergues, 

espalhados por mais de 60 países nos cinco continentes do mundo e contribui com 

U$$ 1,5 bilhão por ano para a economia do turismo mundial, segundo dados da 

Federação (2008).  

 

3.5.2 Especificidades 

 

 

O Turismo está em constante desenvolvimento e um dos suportes básicos 

para a concretização das viagens turísticas é o meio de hospedagem.  No Brasil, 

quem procura um local agradável, de boa qualidade e a um preço acessível, pode 

recorrer a um albergue da juventude. A inspeção dos Albergues da Juventude, de 
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acordo com a Federação (2008), acontece anualmente através da Federação de 

cada país, para verificar o nível de qualidade dos estabelecimentos. Caso as normas 

não estejam sendo adequadamente cumpridas, os mesmos poderão ser 

descredenciados da rede. No Brasil existem 86 (oitenta e seis) albergues 

credenciados a Hostelling International através da FBAJ, 

Na Figura abaixo é possível observar a estrutura organizacional da IYHF, 

partindo da entidade internacional para a Federação de cada país, que no caso do 

Brasil é a FBAJ, que coordena todos os hostels brasileiros ligados a Rede. 

 

 
 
Figura 4: Estrutura Organizacional da IYHF  
Fonte:  Giaretta (2003) 5  
 

 

 

Essa entidade internacional - IYHF - é a responsável pelo bom andamento da 

iniciativa no mundo inteiro. Por isso, todas as pessoas podem desfrutar das 

vantagens desta alternativa de hospedagem, filiando-se ao movimento alberguista 

através da associação estadual ou de representante devidamente credenciado. Na 

maioria dos albergues o acesso é garantido mediante a apresentação da carteira de 

alberguista. 

O marketing e divulgação dos albergues são automaticamente adquiridos 

assim que o investidor associa-se à rede de Albergues da Juventude. Por meio de 

                                                 
5   FONTE: GIARETTA, Maria José. Albergues da Juventude – HI Hostel. In: TRIGO, Luiz Gonzaga 
Godoy (Org.).Análises regionais e globais do turismo brasileiro. São Paulo: Editora Roca, 2005, p. 423-436. 
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uma divulgação mundial realizada através de publicações de guias da FBAJ, pelo 

guia nacional de albergues da juventude, além de divulgações em periódicos das 

Associações Estaduais e do site da rede Hostelling International na internet, os 

albergues da juventude recebem uma demanda grande e originária de todas as 

partes do mundo. 

Há um sistema6 de reservas internacionais, na qual o hóspede em potencial 

pode tornar-se um efetivo realizando as reservas em seus lares. Esse sistema 

beneficia a promoção dos Albergues da Juventude em todo o mundo, solidificando a 

marca no mercado, incentivando os novos empreendedores associados à rede e 

beneficiando a demanda em potencial que passa a ter maiores opções de meios de 

hospedagens a baixo custo. 

Segue abaixo um exemplo de modo de reserva rápida que pode ser efetuada 

on-line no site da Hostelling International, válido para albergues de todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País: Todos los países
 

Ciuda

d:  

Llegad

a: 
06 Noviembre 2007 Mar

 

                                                 
6  Este sistema é conhecido como Sistema Internacional de Reservas, ou International Booking 
Network (IBH), que movimenta mais de U$$ 1.000,000 por ano em reservas no mundo todo. 
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Salida:  07 Noviembre 2007 Mié
 

Noche

s: 
1

  

Hombr

es: 
0

   

Figura 5: Tela de Reserva Rápida on-line 
Fonte :Hostelling (2007). 
 
 

A adesão ao movimento “alberguista”, é feita a partir da aquisição da carteira 

de alberguista, que é válida por um ano, a partir do pagamento de uma taxa na sede 

da Federação ou em qualquer albergue filiado. De acordo com a Federação (2008), 

seguem abaixo os tipos de Carteiras de Associados dos Albergues da Juventude:  

• Carteira Nacional 

A carteira é exatamente igual a Carteira Internacional no formato (não 
precisa foto), diferenciada apenas pela faixa verde-amarelo com os dizeres 
(em português e inglês) de que é válida exclusivamente no Brasil. A carteira 
tem validade de um ano. 
 

 
Figura 6: Carteira de Alberguista Nacional 
Fonte:  Federação (2008) 

• Carteira Internacional 

A Carteira Internacional de Alberguista é essencial para quem gosta de 
viajar. Existem milhares de Albergues espalhados pelo mundo inteiro e 
Brasil. A carteira tem validade de um ano e é válida em todos os continentes 
do mundo. 
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Figura 7:  Carteira de Alberguista Internacional 
Fonte:  Federação (2008) 

   

• Carteira Família 

Com essa carteira, o titular poderá se hospedar acompanhado de: 
esposa(o) - companheira(o) + os filhos com idade até 18 anos. Os filhos 
deverão mostrar a condição de associado alberguista, através de qualquer 
documento que comprove sua condição de filho/filha do titular da carteira ou 
do acompanhante. A carteira também poderá ser utilizada somente por 1 
dos responsáveis + filho/filhos ou somente pelo titular + acompanhante. A 
carteira tem validade de um ano em todo Brasil. 

 

 
 
Figura 8:  Carteira de Alberguista Familiar 
Fonte:  Federação (2008) 

   
 

Como toda empresa, os albergues da juventude seguem uma filosofia e 

apresentam objetivos específicos de acordo com o perfil da demanda. A Federação 

(2008) destaca a filosofia de todos os AJ’s: 

 
 
 
 
Nossa filosofia é que jovens de todo o mundo conheçam, através do 
Hostelling International, países, culturas e costumes diferentes e aprendam 
a respeitar as peculiaridades de cada povo e a conviver em sociedade, 
contribuindo para a formação do jovem. Os hostels prezam pelo espírito de 
amizade, o sentimento de solidariedade e o desejo de viajar. O sucesso do 
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alberguismo repousa na missão e filosofia que estão enraizadas no 
movimento. (FEDERAÇÃO, 2008).  

 
 
A Federação (2008) aponta que a rede de albergues permite aos jovens de 

diferentes nacionalidades e condições sociais, encontrar-se em um ambiente 

informal, intercambiar experiências, aprender a conhecer a si mesmo e aos demais. 

A sociabilidade incentivada pela filosofia dos albergues faz com que as pessoas se 

conheçam com maior facilidade, por meio do contato interpessoal, e façam 

amizades ao longo da viagem. Este é um aspecto que contribui para a sensação de 

hospitalidade peculiar sentida pelos hóspedes deste meio de hospedagem. 

 

 

3.5.3 Turismo da Juventude 

 

 

Os albergues da juventude formam a maior rede de hospedagem mundial e 

atendem, em sua maioria, ao público jovem que, pela idade característica, está em 

constantes mudanças exigindo dos seus administradores uma melhora e 

aperfeiçoamento freqüentes para que seja oferecido um serviço de qualidade aos 

hóspedes, satisfazendo suas necessidades. 

Giaretta (2003 apud VIANNA 2004) afirma que os albergues da juventude – 

hostels em inglês - é o tipo de equipamento extra-hoteleiro mais utilizado pelos 

estudantes que se deslocam de suas cidades para fazer cursos ou intercâmbios. 

Essa preferência se deve à credibilidade e à padronização dos serviços oferecidos 

pelos AJ’s, além do ambiente propício a fazer amigos e aos preços acessíveis. Um 

AJ é um meio de hospedagem para pessoas de todas as idades e com espírito de 

viajante, mas segundo a Federação (2008), o perfil básico dos mochileiros 

brasileiros encontra-se na faixa de 18 a 35 anos, 52% são do sexo feminino e 63% 

possuem formação universitária e pertencem à classe média. 

A partir da reflexão de Giaretta (2003) podem-se identificar os motivos que 

levam estes jovens a viajar: de cunho cultural, objetivando conhecer sociedades com 

costumes diferentes dos das pessoas que povoam seu espaço cotidiano; de cunho 

emocional, que se traduz no prazer da aventura, do risco, da busca pela liberdade; 

do desejo de crescimento pessoal; ou pelos desafios presentes na aventura dos 
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espíritos jovens e desbravadores, tornando o Turismo da Juventude bastante amplo 

e diversificado. 

Giarreta (2003) define o Turismo da Juventude como sendo: 

 
 

Turismo praticado por um grupo homogêneo de jovens, com as 
características marcadas por período etário, estilo de vida e estado de 
espírito, que desencadeia uma série de sub-segmentos divididos em vários 
tipos de turismo, entre eles, educativo (estudantil, intercâmbios, cursos no 
exterior); associativo fomentado por associações como albergues da 
Juventude, Clube dos Escoteiros, Associação de Cristã de Moços e de 
Moças; turismo social, promovido por organizações que facilitam o acesso 
de jovens que ficariam excluídos da prática do turismo convencional; e 
turismo de natureza (ecoturismo, aventura, esportes radicais, turismo 
alternativo). (GIARETTA, 2003, p. 08). 
 

 
No que diz respeito ao viajante independente, uma das características 

daqueles que preferem os albergues em detrimento de outros meios de 

hospedagem é o desejo de experimentar o diferente, na qual é contraponto ao 

Turismo de Massa e às viagens convencionais. Baseada na tipologia da 

personalidade dos turistas, Solá (1975 apud AOQUI 2005, p. 80) propõe que os 

viajantes independentes – ou mochileiros – estariam entre os turistas alocêntricos, 

uma vez que se interessam por atividades diversificadas e desejam descobrir o 

mundo, manifestando curiosidade geral pelo entorno. 

Na proposta de Cohen (1973 apud AOQUI 2005, p. 80) os mochileiros - 

backpackers em inglês - pertenceriam aos chamados drifers, ou seja, pessoas que 

viajam sem algum propósito e por impulso. Seriam o tipo de viajantes que 

costumeiramente se hospedam em albergues da juventude com amigos, que 

tendem a se relacionar com pessoas nativas de classes socioeconômicas menos 

favorecidas, que utilizam transportes coletivos e são, em sua maioria, jovens.  

 O movimento alberguista também exerce um papel fundamental, se bem 

desempenhado, no desenvolvimento dos jovens. O entorno dos albergues, segundo 

a Federação (2008), promove a consciência social, a importância da cidadania para 

a convivência, ajuda a desenvolver o sentido da autodisciplina dos jovens, 

obrigando-os a tomar decisões por si só, e aprendendo com as conseqüências.   

Estes benefícios destacados pelo site da FBAJ podem estar relacionados, 

principalmente, com o fato de que muitos dos jovens realizam viagens, sozinhos ou 

acompanhados de amigos, mas muito raramente com os pais. Este fato obriga-os a 
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assumirem maiores responsabilidades, tomarem decisões sozinhos, planejarem 

roteiros e controlarem o gasto de dinheiro. Além disso, eles sentem necessidade de 

fazerem novas amizades por estarem em lugar estranho, ou seja, em condição 

fragilizada por estarem fora de seu ambiente habitual. 

A partir da visão de Giaretta (2003) percebe-se que a demanda mundial do 

Turismo da Juventude é latente e não pode seguir sendo subaproveitada em um 

país com tantos atrativos procurados pelos praticantes dessa modalidade. Assim, de 

acordo com a autora, o Brasil é um país com grande potencial para o 

desenvolvimento do Turismo da Juventude, mas faz-se necessário investir neste 

segmento, e programar políticas públicas de incentivo aos mochileiros através de 

uma estratégia dentro do Plano Nacional do Turismo, levando em conta fatores 

ressaltados de forma bastante pertinente pela filosofia alberguista. Para Giaretta 

(2003) promover os albergues da juventude é se opor à discriminação de raça, cor, 

religião, sexo, classe social ou política, desenvolvendo o melhor entendimento entre 

os homens, no seu país e fora dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

4 ESTUDO DE CASO: CHE LAGARTO BUDGET HOSTEL  

 

O estudo de caso inicia-se com o histórico da rede Che Lagarto na América 

Latina e a inauguração do AJ Che Lagarto Budget em Copacabana. As 

características, especificidades, organograma da empresa, a análise dos resultados 

da aplicação dos questionários aos hóspedes e da entrevista com a gestora do Che 

Lagarto Budget são outros aspectos abordados nesse capítulo.  

 

 

4.1 A EMPRESA 

 

 

O Albergue Che Lagarto Budget localizado no bairro de Copacabana, no Rio 

de Janeiro faz parte da rede Internacional de Albergues da Juventude e, além disso, 

é um dos sete albergues que compõem a rede “Che Lagarto” de albergues, 

localizados em alguns países da América do Sul. A escolha da denominação “Che 

Lagarto” pelos fundadores é devido ao significado destas duas palavras. O termo 

“Che” é utilizado comumente na Argentina para dizer “cara”, “amigo”, “companheiro” 

e por isso os argentinos geralmente recebem o apelido de “Che” nos outros países 

da América Latina. O lagarto é um réptil que pode ser encontrado em todos os 

lugares do mundo, resistente ás maiores variações climáticas e catástrofes da 

natureza. A idéia representada pelo título seria então de amizade em todos os 

lugares do mundo. 

De acordo com a entrevista realizada com a gerente do albergue Che Lagarto 

Budget Hostel, Luciana Machado de Castro, a história da fundação dos albergues 

“Che Lagarto” teve início quando os irmãos Gilles, naturais da cidade de Mar del 

Plata, Argentina,  foram para a capital Buenos Aires com a finalidade de estudar. 

Para custear as despesas, tiveram a idéia de alugar beliches e camas avulsas para 

turistas e estudantes em seu próprio apartamento. Porém, resolveram terminar os 

estudos nos Estados Unidos e deixaram o apartamento em Buenos Aires aos 

cuidados de uma amiga, que durante esse período administrou-o. 
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A locação de leitos, que no início era improvisada, começou a crescer, e a 

procura pelo serviço aumentou demasiadamente, obrigando os Gilles a voltarem 

para Argentina e oficializar o pequeno negócio. Percebendo o potencial deste 

negócio e a escassez de oferta, alugaram uma casa ainda na capital Argentina e 

abriram o primeiro albergue afiliando-se à Hostelling International. 

A partir de então, o empreendimento foi crescendo e outras unidades 

começaram a ser abertas, como o Shenkin em Buenos Aires (na qual era voltado 

apenas para o mercado de israelitas), o Che Lagarto em Santiago do Chile, em 

Montevidéu no Uruguai e finalmente, em Ipanema no Rio de Janeiro.  

A segunda unidade Che Lagarto no Rio de Janeiro foi inaugurada em 

Copacabana, em 2002, em uma casa totalmente reformada para alojar os 

mochileiros do mundo todo. Dois anos mais tarde, outro Shenkin foi aberto em 

Copacabana, na Rua Santa Clara, destinado ao público israelita e as especificidades 

desta demanda. 

Para que a marca “Che Lagarto” fosse consolidada no mercado e não 

houvesse separação de demanda, o albergue Shenkin foi aberto ao público em geral 

e de acordo com a nomenclatura padrão, o nome passou a ser Che Lagarto Bugdet 

Hostel. 

O último albergue Che Lagarto inaugurado no Brasil foi em Ilha Grande - 

região sul do estado do Rio de Janeiro - em 2006, como uma opção aos  turistas que 

apreciam o contato com a natureza, prática de mergulho, caminhadas, trilhas, ou 

apenas desejam descansar do stress da vida urbana. 

O estudo de caso com o objetivo de verificar a hospitalidade em um meio de 

hospedagem extra-hoteleiro é realizado no albergue da juventude Che Lagarto 

Budget. Esse albergue conta com uma infra-estrutura de 56 leitos distribuídos em 

nove dormitórios, sendo três deles quartos de casal. Possui ainda uma cozinha, sala 

de estar e de jogos, recepção e bar, varanda e área externa. 

A equipe de funcionários é composta por três recepcionistas divididos por 

turno, dois seguranças, uma gerente geral e duas camareiras, que também são 

cozinheiras. Este número de funcionários, apesar de parecer reduzido, é compatível 

com a estrutura física e disponibilidade de leitos oferecidos pelo albergue. O 

organograma do AJ Che Lagarto Budget pode ser sintetizado na figura abaixo: 

 

 

Sócios da Rede Che Lagarto Hostels 

- Irmãos Gille - 
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Figura 9:  Organograma do AJ Che Lagarto Budget 
Fonte:  autoria própria 

 

 

O horário de funcionamento da recepção é de 16 horas, desde as 8 horas da 

manhã até a meia-noite. A partir de então, o controle da recepção fica sob 

responsabilidade do segurança noturno que, através do sistema de cartão de 

identificação, permite que a entrada e saída dos hóspedes sejam realizadas com 

segurança. 

O serviço de alimentação inclui apenas o café da manhã, que funciona no 

horário das 9 horas às 11 horas da manhã. As outras refeições podem ser 

preparadas pelos próprios hóspedes na cozinha do albergue, equipada com 

talheres, pratos, panelas, geladeira, fogão e filtro de água. 

Serviços de entretenimento, transfer e realização de eventos fazem parte da 

programação diária do albergue. Para promover a sociabilidade e integração entre 

os hóspedes e proporcioná-lhes o conhecimento dos pontos turísticos da cidade de 

forma mais segura, a rede “Che lagarto” de albergues oferece serviços de tours 

realizados por uma agência de turismo própria e por agências terceirizadas. 

 Os pacotes oferecidos pela própria agência são: Day Trip (inclui visitas ao 

Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Sambódromo, Maracanã, Catedral e Floresta da 

Tijuca), jogo de futebol no Maracanã, By Night (geralmente em shows ou casas 

noturnas com músicas tipicamente brasileiras), quadras de escola de samba e 

viagens à Angra dos Reis, Ilha Grande e Búzios. 

Gerente do Che Lagarto Budget 

- Luciana Machado de Castro - 

Recepcionistas 

Camareiras Segurança Manutenção 
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As agências terceirizadas que têm parceria com os albergues da rede “Che 

Lagarto” no Rio de Janeiro realizam tours pela Favela da Rocinha (maior favela da 

América Latina), levam os hóspedes a uma festa de funk legítima na periferia 

carioca, realizam vôos de asa delta e passeios de barco pela Baía de Guanabara. 

Os sites que fazem a divulgação e promoção do Che Lagarto Budget Hostel 

são: site oficial da Hostelling International, da Federação Brasileira de Albergues da 

Juventude, da hostel bookers internacional, da hostel world e da própria rede “Che 

Lagarto” de albergues. Através desses sites são realizadas reservas on-line e o 

albergue é divulgado mundialmente. 

 

 

4.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A metodologia que norteou este trabalho compõe-se de duas etapas distintas. 

Na primeira etapa da pesquisa procurou-se realizar uma análise teórica sobre o 

termo hospitalidade e suas vertentes. O resgate bibliográfico feito incluiu livros, 

teses, artigos e conteúdos de sites oficiais de instituições relacionadas ao tema. 

A segunda etapa refere-se ao estudo de caso do Albergue da Juventude Che 

Lagarto Budget em Copacabana. Para coletar dados para este estudo de caso fez-

se uso de questionários aplicados aos hóspedes do albergue durante sua estada e 

de entrevista com a gerente do albergue em questão. 

As perguntas que compõem os 80 questionários distribuídos aos hóspedes 

foram baseadas na regulamentação para filiação à rede de Albergues da Juventude 

e em aspectos teóricos que caracterizam o termo hospitalidade. A primeira parte do 

questionário é composta por perguntas abertas e fechadas sobre aspectos 

demográficos e perfil da demanda; a segunda parte é composta por uma tabela de 

gradação do nível de satisfação do hóspede, variando de totalmente satisfeito até 

totalmente insatisfeito. A essa gradação que mensura o nível de hospitalidade 

sentido pelo hóspede no albergue, foi atribuído um peso que varia de acordo com o 

nível decrescente de satisfação (de 4 à 1). 

O valor atribuído permite identificar que, quanto maior for a nota atribuída a 

cada item, maior será o nível de satisfação do hóspede. 
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Para uma análise mais ampla do estudo de caso, fez-se necessário entender 

o ponto de vista da anfitriã do estabelecimento. Desta forma, foi realizada uma 

entrevista com a gerente do albergue Che Lagarto Budget, Luciana de Castro, na 

qual foram abordados os seguintes pontos: seu entendimento referente à 

hospitalidade e como esta é praticada no albergue em questão; a experiência em 

gerenciar um albergue destacando as maiores facilidades e dificuldades 

encontradas; o perfil dos hóspedes do albergue e suas expectativas em relação à 

estada e aos serviços prestados; a importância da formação acadêmica na área de 

turismo e/ou hotelaria para profissionais que trabalham no estabelecimento; 

existência de programas de treinamento e aperfeiçoamento; e destaque para 

freqüentes reclamações e sugestões feitas pelos hóspedes.  

Foram realizadas, então, a contagem e cruzamento dos dados obtidos com a 

aplicação dos questionários e a análise da entrevista com a gerente do albergue e 

observação direta. A partir dos resultados obtidos foi possível responder à pergunta 

levantada no início do estudo – se o albergue Che Lagarto Budget em Copacabana 

é considerado um meio de hospedagem hospitaleiro – o que permitiu chegar à 

conclusão do trabalho realizado.  

 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Nessa etapa é feita contagem, cruzamento dos resultados obtidos com os 

questionários aplicados e análise crítica da entrevista com a gestora do AJ Che 

Lagarto Budget. 

 

 

4.3.1 Análise dos Questionários Aplicados aos Hóspedes 
  

 

Foram aplicados 80 questionários aos hóspedes do albergue Che Lagarto 

Budget durante o período de novembro de 2007 a janeiro de 2008. Os questionários 

continham perguntas abertas e fechadas, sendo a primeira parte voltada para a 

classificação do perfil da demanda e segunda parte voltada para graduar o nível de 
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satisfação dos hóspedes em relação aos funcionários, estrutura física e serviços 

oferecidos pelo albergue – considerados, nesse contexto, indicadores para avaliar o 

grau de hospitalidade desse meio de hospedagem. 

A amostra investigada consistiu em 80 pessoas, sendo 26 do sexo feminino e 

54 do sexo masculino, hospedadas no albergue Che Lagarto Budget entre novembro 

de 2007 e janeiro de 2008. 

A faixa etária pesquisada compreendeu um total de 11% das pessoas com até 

20 anos, 71% de 20 a 30 anos, 13% de 30 a 40 anos e 5% com mais de 40 anos, 

conforme se pode observar na figura 10. 
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  Figura 10: Gráfico da Faixa Etária dos Hóspedes 

]                                          Fonte:  autoria própria 
 

 
É interessante observar que esse tipo de estabelecimento congrega a 

preferência de pessoas jovens, como indicam os autores pesquisados, Giaretta 

(2003) e Cohen (1973) bem como de solteiros, conforme exposto na figura 11: 
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                                          Figura 11 : Gráfico do Estado Civil dos Hóspedes  
                                          Fonte : autoria própria 
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Outro aspecto levantado pela pesquisa foi a procedência dos turistas, 

fundamental para averiguar quais países e/ou regiões são os maiores emissores de 

viajantes independentes para o Brasil. De acordo com a amostra, constatou-se que 

82,5% dos hóspedes do albergue eram de nacionalidade estrangeira e apenas 

17,5% eram brasileiros. 

A partir da porcentagem de estrangeiros, notou-se uma variação grande de 

países de origem. Desta forma, os países foram agrupados em regiões emissoras: a 

Europa destacou-se como maior emissora com 39%, seguida da América do Sul 

com 32,5% e em terceiro lugar a América do Norte e Central com 12,5%. Outras 

regiões como Oriente Médio, Japão e Austrália também foram citadas, mas com 

índice muito pequeno. 

 A partir deste resultado, percebe-se que os maiores emissores de viajantes 

independentes para o Brasil são os europeus, principalmente pelo pioneirismo da 

cultura “alberguista” no continente. Os norte-americanos assim como os sul-

americanos são mercados emissores ainda em expansão. 

O interesse em saber se o estrangeiro já conhecia o Brasil ou se esta seria a 

primeira vez no país pôde ser analisado no item seguinte. A partir da demanda de 

estrangeiros, nota-se que 76% estavam no Brasil pela primeira vez e apenas 24% 

estavam retornando ao país, como representado na figura 12: 
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Figura 12:  Gráfico do Número de Visitas ao Brasil 

                                         Fonte:  autoria própria 
 

Quais motivações levaram esse número expressivo de estrangeiros a 

escolher o Brasil como destino em suas viagens? Essa pergunta aberta 

proporcionou variadas respostas, comprovando que as motivações que levam os 

turistas a conhecer o Brasil são diversas. O motivo mais citado, com 27,25% foi o 



 70 

interesse geral em conhecer novos países e novas pessoas. Esta motivação é 

bastante genérica, não colocando o Brasil como motivo principal, mas o inclui em um 

roteiro de países de interesse. 

Em segundo lugar ficou a motivação “carnaval, futebol e diversão” com 

21,25% do total e em terceiro lugar destacou-se o tradicional turismo de “sol e praia” 

com 16,5%. Pela tradição do Brasil ser um dos maiores destinos de “sol e praia” do 

mundo, surpreendeu essa motivação vir apenas em terceiro lugar, mostrando que o 

Brasil não é visto apenas como um país de belas praias pelos estrangeiros. 

Outras motivações, com porcentagem menos representativa foram “curiosidade 

em conhecer a música e cultura popular brasileira” e a “atração pela beleza natural 

do país” incluindo nessa última motivação os atrativos turísticos naturais e históricos. 

Procurou-se saber com os estrangeiros – 82,5% de nossa demanda – se o 

Brasil era destino único no roteiro de viagem ou se outros países estavam incluídos. 

Com uma porcentagem menor, 41% responderam que o Brasil era o único destino 

na viagem e 59% disseram que visitariam outros países além do Brasil, como 

representado na figura 13:  
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                                Figura 13: Gráfico do Destino do Roteiro de Viagens  
                                Fonte:  autoria própria 

 
 

Com o resultado desta questão percebe-se que os turistas que adotam 

albergues da juventude como meio de hospedagem tendem a realizar viagens mais 

longas, incluindo mais de um país em seus roteiros, explicando assim a tendência 

por adotarem um meio de hospedagem mais econômico em detrimento de outros 

devido ao tempo de permanência. 

Para confirmar a suposição acima, perguntamos por que esses turistas 

escolheram um albergue da juventude como meio de hospedagem. As respostas 
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foram variadas e alguns itens destacaram-se mais do que outros. O interesse maior 

dos jovens hóspedes, surpreendentemente, não se restringiu apenas ao aspecto 

econômico. De fato, o valor da diária de um albergue da juventude é bem mais baixo 

do que o encontrado em hotéis, e esse é o fator de maior relevância no 

planejamento da viagem, mas outro item destacou-se quase em mesma 

porcentagem com o primeiro: conhecer pessoas e fazer amizade.  

Ao escolher um albergue da juventude, o hóspede procura economizar, mas 

também entrar em contato com pessoas de outros lugares, já que uma parte destes 

turistas independentes realiza a viagem sozinho. Há o interesse geral de encontrar 

pessoas de diversos lugares do mundo, mas com o mesmo perfil – grupo 

heterogêneo com objetivos parecidos - e de fazer amizades, mesmo que 

passageiras. O albergue é considerado pela maior parte dos hóspedes da 

amostragem como o meio de hospedagem mais propício a conhecer e interagir com 

outras pessoas – sejam outros hóspedes, funcionários do albergue ou comunidade 

local.  

Nessa questão o turista podia escolher mais de uma opção e os resultados 

foram os seguintes: em primeiro lugar apareceu o “preço” com 48%; em segundo 

lugar, “conhecer pessoas e fazer amizades” com 34%; em terceiro, “local divertido e 

com público jovem” com 18% e em quarto lugar destacou-se a ambiência do 

albergue como “local acolhedor e com funcionários atenciosos”, com 13%. Segue 

abaixo a representação na figura 14: 
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         Figura 14:  Gráfico da Motivação para escolha do Meio de Hospedagem 
                        Fonte:  autoria própria 
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Como foi citado no capítulo 3 que os albergues da juventude têm uma 

divulgação internacional ampla por meio do site oficial da Hosteling International e 

em outros sites, fez-se importante questionar os meios utilizados pelos turistas para 

obterem informações em relação ao Che Lagarto Budget Hostel em Copacabana. 

Os resultados foram representados na figura 15:  

 

36%

29%

24%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Indic aç ão s ite  HI o utro s  s ite s ao  c he gar ao
Rio

Como soube do Che Lagarto Budget

 
                             Figura 15:  Gráfico da Fonte de informação sobre o albergue Che Lagarto 
                             Fonte:  autoria própria 

 
 
A eficácia da divulgação e promoção dos albergues da juventude pela 

internet, tanto pelo site oficial da HI quanto por outros sites, é verificada a partir do 

somatório das porcentagens desses dois itens que atinge 54% do total (incluindo 

estrangeiros e brasileiros). A obtenção de informações sobre o Che Lagarto Budget 

Hostel por “indicação de amigos” foi o item que sozinho obteve maior percentual - 

36% - comprovando que ainda hoje o marketing de um estabelecimento depende em 

grande parte da divulgação “boca-a-boca”. Esse resultado é a prova da importância 

da experiência vivida por hóspedes anteriores para os futuros visitantes, pois é a 

partir dela que a imagem positiva ou negativa em relação ao estabelecimento é 

formada e difundida. 

Em último lugar foi o conhecimento do albergue ao chegar a cidade. Com 

apenas 9% do total, esse resultado demonstrou que há uma deficiência na 

divulgação do albergue nos principais pontos de chegada ao Rio de Janeiro, como a 

rodoviária e os aeroportos internacional e nacional. 

Outro item relacionado à divulgação do albergue pela internet é o número de 

reservas feitas on line. O percentual de pessoas que efetuou reservas pela internet 

foi de 33% contra 67% que não utilizaram este recurso. É intrigante o resultado pelo 

fato de, apesar de 54% de hóspedes terem obtido informações do albergue pela 
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internet, apenas 33% realizarem reserva on line. Pode-se perceber que muitas 

vezes o viajante independente decide onde e como ficar ao chegar ao destino, não 

realizando reserva prévia, como demonstrado no gráfico 16: 
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Figura 16:  Gráfico da Realização de Reserva on-line 

                                       Fonte:  autoria própria 
 
 
A partir desta análise constata-se que este segmento de turistas não 

costuma fazer um planejamento da viagem, pois leva em consideração diversas 

variáveis: como a flexibilidade do roteiro e do tempo de estada ao longo do percurso, 

o clima, o valor do meio de hospedagem, etc. Este perfil de viajantes foi analisado 

por Kotler (2004), que observa que os turistas “mochileiros” pertencem ao grupo de 

viajantes independentes, uma vez que não participam de excursões ou pacotes de 

viagens e tomam decisões sobre a viagem por conta própria.  

A última parte do questionário é composta por uma tabela com 

classificações que variam de totalmente satisfeito, satisfeito, indiferente e totalmente 

insatisfeito. A essa escala foram atribuídos pesos diferentes que variam de 4 a 1 

para que, por uma média ponderada, fosse feita a pontuação final de cada item. 

   Quanto mais alta a pontuação, maior o índice de satisfação. Quanto mais 

baixa a pontuação, menor o índice de satisfação. O somatório máximo de pontos por 

item poderia chegar a 320, obtendo-se uma média ponderada máxima de 80. A 

tabela 2 contém dados referentes ao índice de satisfação obtido na amostragem. 
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Tabela  2 - Índice de Satisfação dos Hóspedes 
 

 
Fonte:  autoria própria 

 

 

Características  Totalmente 

satisfeito  

(X 4) 

Satisfeito  

(X 3) 

Indiferente  

(X 2) 

Totalmente 

insatisfeito 

(X 1) 

Média de 

Pontos 

1) Simpatia e solicitude do 

recepcionista 

 

60  

 

16 

 

4 

 

0 

 

74 

2) Staff geral capacitado e 

acolhedor 

 

52 

 

27 

 

1 

 

0 

 

 

72,75 

3) Domínio de idioma 

estrangeiro do 

recepcionista e 

informações sobre a 

cidade 

 

56 

 

23 

 

1 

 

0 

 

73,75 

4) Área de recepção 

convidativa, espaçosa e 

prática. 

 

33 

 

32 

 

15 

 

0 

 

63,75 

5)Ambientes de convívio 

facilitam a comunicação, 

intercâmbio e contato com 

outros hóspedes. 

 

27 

 

44 

 

8 

 

1 

 

64,25 

6) Albergue realiza eventos 

sociais e tours que 

promovem integração dos 

hóspedes. 

 

 

30 

 

37 

 

13 

 

0 

 

64,25 

7) Segurança no albergue 

 

27 30 18 5 59,75 

8) Dormitórios são 

agradáveis, com ambiente 

calmo que facilita o 

descanso. 

 

31 

 

39 

10  

0 

 

65,25 

9) Serviço de café da 

manhã 

26 36 16 2 

 

61,5 

 

10) Espaço físico da 

cozinha, limpeza e 

fornecimento de utensílios 

para preparo de refeições. 

 

25 

 

32 

 

20 

 

20 

 

59,75 

Características  Totalmente 

satisfeito  

(X 4) 

Satisfeito  

(X 3) 

Ind iferente  

(X 2) 

Totalmente 

insatisfeito 

(X 1) 

Média de 

Pontos 

1) Simpatia e solicitude do 

recepcionista 

 

60  

 

16 

 

4 

 

0 

 

74 

2) Staff geral capacitado e 

acolhedor 

 

52 

 

27 

 

1 

 

0 

 

 

72,75 

3) Domínio de idioma 

estrangeiro do 

recepcionista e 

informações sobre a 

cidade 

 

56 

 

23 

 

1 

 

0 

 

73,75 

4) Área de recepção 

convidativa, espaçosa e 

prática. 

 

33 

 

32 

 

15 

 

0 

 

63,75 

5)Ambientes de convívio 

facilitam a comunicação, 

intercâmbio e contato com 

outros hóspedes. 

 

27 

 

44 

 

8 

 

1 

 

64,25 

6) Albergue realiza eventos 

sociais e tours que 

promovem integração dos 

hóspedes. 

 

 

30 

 

37 

 

13 

 

0 

 

64,25 

7) Segurança no albergue 

 

27 30 18 5 59,75 

8) Dormitórios são 

agradáveis, com ambiente 

calmo que facilita o 

descanso. 

 

31 

 

39 

10  

0 

 

65,25 

9) Serviço de café da 

manhã 

26 36 16 2 

 

61,5 

 

10) Espaço físico da 

cozinha, limpeza e 

fornecimento de utensílios 

para preparo de refeições. 

 

25 

 

32 

 

20 

 

20 

 

59,75 
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Analisando a pontuação da tabela 2, pôde-se perceber que o albergue Che 

Lagarto Budget em Copacabana obteve uma pontuação alta em todos os itens que 

foram utilizados para verificar o grau de hospitalidade. A partir de um nível máximo 

de 80 pontos, o item com maior média - 74 – foi “simpatia e solicitude do 

recepcionista” justificado pelos hóspedes como fator de maior relevância e o 

diferencial deste albergue dentre os demais. Os itens que ficaram com menor média 

- 59,75 – foram “segurança do albergue” e “espaço físico da cozinha”. Para os 

hóspedes da amostragem esta média menor deve-se ao fato da segurança do 

albergue ser feita por um senhor de idade e do espaço físico da cozinha ser 

pequeno.  

Os itens de hospitalidade foram agrupados em 3 temas para que pudessem ser 

analisados: funcionários, infra-estrutura do estabelecimento e serviços oferecidos. 

 

a) Grau de satisfação em relação ao staff 

• simpatia e solicitude do recepcionista; 

• staff geral capacitado e acolhedor; 

• domínio de idioma estrangeiro do recepcionista e informações sobre a cidade. 

 

O tema um refere-se aos funcionários do albergue e suas capacidades e 

habilidades em realizar suas funções, o domínio de idioma estrangeiro por parte dos 

funcionários que estão em contato direto com os hóspedes, a detenção de 

informações em relação aos atrativos turísticos da cidade, meios de transporte, 

roteiros, restaurantes e bares e, mediante o foco da pesquisa, a amabilidade e 

solicitude dos funcionários em receber e atender os hóspedes. 

 Este tema – com agrupamento de três itens - recebeu a média de pontuação 

mais alta e o staff foi eleito pelos hóspedes como o elemento diferencial do albergue, 

que o destaca em relação aos outros meios de hospedagem. Percebe-se então a 

importância do comportamento acolhedor dos funcionários no momento crucial da 

escolha de um meio de hospedagem. A partir desta pesquisa pôde-se perceber que 

as relações sociais são mais valorizadas que os outros temas (infra-estrutura e 

serviços oferecidos). 

De acordo com os hóspedes da amostragem, o atendimento dos funcionários 

nos albergues, em um panorama geral, vai além do cumprimento das tarefas, há o 

estabelecimento de uma relação de amizade entre eles em um ambiente informal, o 
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que contribui decisivamente para o grau de hospitalidade sentida pelos hóspedes. 

Este resultado vem ao encontro a uma das afirmações de Camargo (2004) que 

destaca que quando as expectativas dos hóspedes são superadas, significa que 

houve um acolhimento adicional aos serviços triviais e a partir de então surge a 

hospitalidade. Beni (1998) também defendeu as relações humanas, o tratamento 

pessoal e o calor humano como parte essencial da prestação dos serviços 

hoteleiros. O resultado da pesquisa de campo comprova que o albergue Che 

Lagarto Budget oferece esse diferencial na recepção de seus hóspedes. 

 

b) Grau de satisfação em relação á infra-estrutura e ambiência 

 • Área de recepção convidativa, espaçosa e prática; 

 • Ambientes de convívio facilitam a comunicação, intercâmbio e contato com outros 

hóspedes; 

 • Dormitórios são agradáveis, com ambiente calmo que facilita o descanso; 

 • Espaço físico da cozinha, limpeza e fornecimento de utensílios para preparo de 

refeições. 

 

O tema dois que compõe a hospitalidade comercial é a ambiência e os espaços 

físicos do meio de hospedagem – composto nesse questionário por 4 itens. Levando 

em consideração o espaço físico do albergue, a área da recepção deve ser 

convidativa para que o hóspede em potencial seja atraído e queira integrar 

determinado ambiente; as áreas de convívio devem ser aconchegantes para que o 

hóspede tenha vontade de permanecer por mais tempo; a cozinha deve ser 

espaçosa e clara, disponibilizando utensílios e eletrodomésticos para preparo de 

refeições e os dormitórios, por sua vez, devem ser limpos e ter ambiente calmo, 

propiciando o descanso. 

Este tema também obteve pontuação média alta, mas ficou em segundo lugar. 

O ambiente e a atmosfera de um local influenciam a escolha do turista por um meio 

de hospedagem. Em uma visão mais mercadológica da importância do espaço 

físico, Kotler (1973, p. 50) define a atmosfera como “o esforço para projetar 

ambientes de compra que produzem efeitos emocionais específicos no comprador e 

que aumente sua probabilidade de compra”. Apesar dessa definição de “atmosfera” 

tender-se para uma vertente economicista da hospitalidade, retrata a importância do 

planejamento do ambiente e do espaço físico de um estabelecimento comercial para 
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aumentar a atratividade do mesmo.  

O Che Lagarto Budget Hostel, de acordo com o resultado, tem uma estrutura 

física aconchegante e agrada o público de maneira geral, mas um dos itens desse 

tema – espaço físico da cozinha – deixou a desejar e deveria ser melhor planejado. 

Outros autores que citam a importância da atmosfera exterior quanto interior de 

um estabelecimento são Engel et al. (1995 apud REGO e SILVA 2003). Para ele a 

sinalização externa convida as pessoas a entrar enquanto a atmosfera interna deve 

ser criada para encorajar as pessoas a permanecer no interior do estabelecimento. 

A ambiência e estrutura física, comprovadamente importante para a hospitalidade, 

foram um dos indicadores inseridos no questionário devido a sua importância para a 

sensação de hospitalidade sentida. 

 

c) Grau de satisfação em relação aos serviços oferecidos pelo albergue 

• Albergue realiza eventos sociais e tours que promovem integração dos hóspedes; 

• Segurança no albergue; 

• Serviço de café da manhã. 

 

Além dos serviços de alimentação, bebida e hospedagem, Camargo (2002) 

destaca o entretenimento como o quarto item da hospitalidade. Por esse motivo, o 

tema três é composto pelos serviços, no qual o entretenimento está incluído. Os 

serviços prestados pelo albergue – tanto os básicos como os extras - se planejados 

pela administração do albergue, aumenta a satisfação do hóspede e complementa a 

hospitalidade sentida por ele. Os serviços extras como promoção de eventos, 

festivais gastronômicos, tours e outros, promovem integração entre os hóspedes e 

os entretêm, garantindo diversão e intercâmbio cultural. A administração do albergue 

Che Lagarto Budget, sabe da importância deste item e, por isso, oferece serviços de 

tours diários pelos principais atrativos do Rio de Janeiro, promove eventos semanais 

e viagens curtas à destinos turísticos próximos. Este tema obteve a menor 

pontuação dos três, mas ainda assim manteve um alto padrão. 
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4.3.2 Análise da Entrevista com a gerente do AJ Che Lagarto Budget em 

Copacabana 

 

 

Foi elaborado um roteiro de entrevista com a gerente do albergue Che 

Lagarto Budget em Copacabana, Luciana de Castro, com o objetivo de: 

compreender a percepção da gestora sobre temas como hospitalidade, gestão de 

empreendimento, capacitação de funcionários; entender sua percepção sobre as 

expectativas dos hóspedes (o que eles esperam em relação ao albergue e se o 

mesmo está preparado para satisfazê-los); entender quais as maiores dificuldades 

enfrentadas em gerenciar um meio de hospedagem que, apesar de afiliado à uma 

grande rede internacional (a Hostelling International), é de pequeno porte; e a 

importância em inserir profissionais da área de turismo e hotelaria na empresa. 

A hospitalidade é vista pela gerente como o ato de “bem receber”, prestar 

acolhimento cortês e amigável ao hóspede. Essa visão simplificada do termo inclui-

se na definição semântica da hospitalidade, baseada em termos dicionarizados, que 

destaca o comportamento e atitude cordiais como características de pessoas 

hospitaleiras. A gerente ainda destaca a estrutura física do albergue e as atividades 

extras oferecidas, que proporcionam a satisfação do cliente, como itens 

complementares à sensação de hospitalidade.  

A hospitalidade, na visão de Pfeifer (1983 apud BROTHERTON; WOOD, 

2004) é mais ampla, pois além da hospedagem, inclui a provisão de alimentos e 

bebidas. No caso do albergue Che Lagarto Budget Copacabana, há oferta de 

bebidas e o café da manhã está incluído na diária, porém não há serviço de almoço, 

jantar e lanches. 

Perguntada sobre a filosofia “alberguista”, a gerente abordou o tema por 

uma vertente pouco social e mais econômica, enfatizando o fato do albergue ser um 

meio de hospedagem de baixo custo e o contato entre os hóspedes ser o enfoque 

principal. 

A filosofia do Albergue da Juventude tem um cunho social que de acordo 

com a Hostelling International (2008) significa: “desenvolver o espírito comunitário, 

solidariedade, ausência de preconceitos e descriminação de raça, nacionalidade, 

cor, religião, classe social, política e respeito com o meio ambiente”. De acordo com 

a HI, o entorno dos albergues promove a consciência social dos hóspedes e ressalta 
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a importância do civismo para a convivência. Esse conceito é o ponto norteador para 

os albergues de todo o mundo basearem seus serviços e oferecerem um 

atendimento de qualidade. 

O baixo preço é considerado um atrativo como destacado pela gerente, mas 

o hóspede que procura um albergue para se hospedar espera mais do que 

economizar com hospedagem. De acordo com os questionários aplicados no Che 

Lagarto Budget em Copacabana entre os períodos de novembro de 2007 a fevereiro 

de 2008, as motivações dos hóspedes abrangem conhecer pessoas e fazer 

amizades, ter diversão e entretenimento, hospedarem-se em local com público 

jovem e com funcionários prestativos e acolhedores.  O planejamento da gestão do 

albergue deve basear-se nessas expectativas para agradar o público e para que as 

expectativas dos turistas sejam alcançadas. 

A gerente destacou a “relação estabelecida entre os funcionários do 

albergue e os hóspedes” como o fator principal que propicia a sensação de 

hospitalidade pelo cliente, assim como a autonomia dada ao funcionário de poder 

agradar ao hóspede e “ir além”. Essa afirmativa vai ao encontro com a citação de 

Camargo (2004) em relação à hospitalidade comercial. Camargo diz que quando as 

expectativas dos hóspedes são superadas, significa que houve um acolhimento, um 

agrado, um adicional aos serviços triviais e nesta situação, surge a hospitalidade.  

Desta forma percebe-se que o sistema do albergue permite que o 

funcionário consiga sobrepor as funções básicas exigidas pela empresa prestando 

um serviço acolhedor e diferencial ao hóspede. 

Ao entrar no âmbito da hospitalidade comercial a comparação entre 

Albergues da Juventude e hotéis de grande porte foi inevitável. A gerente comparou 

como a hospitalidade e expectativas dos hóspedes podem ser diferentes nesses 

dois empreendimentos.  

No hotel, o hóspede procura encontrar conforto, luxo, agilidade, serviços 24 

horas, internet rápida nos apartamentos, sauna, piscina, quadras de esportes, 

academia, dentre outros. A relação humana e a sociabilidade não são prioridades 

nesse caso. De acordo com os mochileiros, a infra-estrutura e o conforto não são 

prioridades para quem procura um albergue. As prioridades são, além de procurar 

um lugar com grau mínimo de qualidade, o contato humano, a familiarização com 

outros hóspedes, funcionários e com a comunidade local, que é facilitada no 

ambiente do Albergue da Juventude.  
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Outro ponto destacado na entrevista foi a visão da gerente em relação à 

inserção de profissionais capacitados na área de turismo e hotelaria no albergue – já 

que é um empreendimento turístico. A gerente foi enfática acerca da importância de 

ensino superior específico na área de turismo e/ou hotelaria, já que o conhecimento 

adquirido por esses profissionais na área acadêmica em muito contribui para o bom 

desenvolvimento e crescimento do empreendimento na prática. A gerente apontou 

que o Bacharel em Turismo / Hotelaria aprende no decorrer de sua formação 

acadêmica sobre diversos campos inter-relacionados com o turismo e a 

hospitalidade, assim como detém conhecimento de gestão e planejamento de 

empresas turísticas, gestão de recursos humanos, administração, marketing, 

alimentos e bebidas e outras disciplinas específicas relacionadas direta ou 

indiretamente ao setor de hospitalidade, sendo assim, os profissionais com maior 

capacidade de ocuparem cargos de gerência e chefia. 

Algumas competências e habilidades gerais dos bacharéis em turismo, 

segundo Ruschman (1996 p. 7-24): 

 
 

• planejar e programar os produtos e serviços a serem oferecidos; 
• elaborar estudos do mercado turístico; 
• identificar, analisar e avaliar os possíveis efeitos positivos e negativos 
provocados pelas atividades turísticas em determinados espaços e 
comunidades; 
• selecionar os locais de mercado emissor onde deverá centralizar as 
promoções do empreendimento ou/ e país; 
• se expressar em seu idioma e em idiomas estrangeiros; 
• manejo com informática e recursos tecnológicos; 
• lidar com modelos de gestão inovadoras; 
• gerenciar projetos e referenciar o estudo de viabilidade para sua 
execução; 
• perceber a necessidade constante de aperfeiçoamento profissional 
acompanhado a evolução científica e tecnológica; 
• planejar e operacionalizar estudos de viabilidade econômico-financeira de 
empreendimentos e projetos turísticos; 
• atuação em todas as áreas concernentes à profissão, tanto na 
organização, no planejamento, na administração, na assessoria e 
consultoria, nos vários níveis de empresas públicas ou privadas 
relacionadas com o setor turístico, quanto nas atividades de lazer e 
recreação, de modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como suas 
relações com o ambiente externo. 
 
 

Percebe-se que, por meio de todas as competências referentes ao Bacharel 

em Turismo descritas acima, a formação em nível superior em turismo é a mais 

adequada para as exigências da indústria da hospitalidade e a que preenche os 

requisitos básicos do perfil do profissional defendidos pela gerente do albergue. 
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Além do conhecimento adquirido na formação profissional, o funcionário 

deve receber treinamento anterior à sua contratação e também periodicamente. 

Esse procedimento ocorre na empresa da seguinte forma: 

• Leitura de apostilas sobre histórico, filosofia, missão, perfil dos hóspedes e sobre a 

rede de albergues da juventude; 

• leitura do histórico dos albergues Che Lagarto na América do Sul, conhecimento da 

empresa; 

• Estudo teórico das técnicas e procedimentos usuais do cargo pretendido; 

• visita técnica às dependências do albergue; 

• prática no setor; 

• avaliação pela gerência pós-treinamento; 

• Briefing7 bimestral. 

 

Ao término da entrevista foi perguntado quais as mais freqüentes sugestões 

e/ou elogios recebidas pelos turistas. Alguns pontos negativos foram destacados 

pelos hóspedes: a Internet tem um custo um pouco alto se comparado com outros 

albergues e com o valor da diária e não há serviço de refeições como almoço ou 

lanches, fazendo com que seja necessário a saída do hóspede do albergue ou que o 

próprio prepare suas refeições na cozinha. 

A oferta de alimentos e bebidas é um dos componentes da hospitalidade. 

Desta forma, o serviço de alimentação do Che Lagarto Budget, do ponto de vista dos 

hóspedes, poderia ser melhorado. Esse é um aspecto em que a gerência do 

albergue poderia verificar a possibilidade de implantação desse tipo de serviço 

complementar à hospedagem.  

Outro ponto citado foi a escassez de passeios e/ou entretenimento sugeridos 

como alternativa em dias de chuva. A gerente informou que há alguns passeios para 

dias nublados e chuvosos: city tour pelo centro da cidade, visita a igrejas e museus e 

a realização de confraternizações internas no albergue. 

A construção de uma churrasqueira na área de lazer foi anotada pela 

gerente e está sendo feita a viabilização da construção para o próximo semestre, 

uma vez que a gerente considera como um item que proporciona sociabilização, 

entretenimento e lazer ao hóspede, sendo visto como prioridade, de acordo com a 

                                                 
7 Briefing: reunião instrutiva 
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filosofia alberguista. 

Os elogios mais freqüentes vêm ao encontro do resultado dos questionários 

aplicados, destacando sempre o atendimento acolhedor e cortês prestado ao 

hóspede e o ambiente aconchegante do albergue, característica básica de um 

ambiente hospitaleiro. 

Os comentários, sugestões e reclamações são artifícios pelos quais é 

possível detectar as deficiências, problemas e aspectos positivos do albergue de 

forma a nortear as ações da gerência para que o serviço prestado seja de qualidade, 

agradando ao hóspede, seu maior objetivo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Como mencionado anteriormente, o objetivo deste trabalho de conclusão de 

curso foi verificar se o albergue da juventude Che Lagarto Budget em Copacabana é 

considerado um meio de hospedagem hospitaleiro por sua demanda. Em relação à 

hospedagem e serviços oferecidos no albergue em questão, o que se verificou, por 

meio da análise teórica, observação direta, aplicação de questionários e entrevista, 

foi que o albergue é um meio de hospedagem que proporciona integração entre 

pessoas de diferentes culturas, que oferece um atendimento familiar e cordial, detém 

uma estrutura física aconchegante e oferece serviços de entretenimento que tornam 

a estada do hóspede mais prazerosa, complementando positivamente a sensação 

de hospitalidade sentida pelo mesmo. 

Ao término desse trabalho verificou-se que os estudos realizados por muitos 

especialistas sobre o termo hospitalidade e suas representações seguem 

basicamente duas vertentes. A primeira refere-se às definições semânticas 

defendidas por  professores dedicados à pesquisa e ao ensino da disciplina 

universitária “Administração da Hospitalidade”, que são baseados em termos 

dicionarizados e dão um enfoque economicista e comercial à hospitalidade. A 

segunda vertente refere-se às definições comprobatórias que atentam para uma 

visão teórica e conceitual do tema, levantando discussões a respeito das regras, 

costumes, modos, rituais, hábitos, relações sociais e modos de hospedar, alimentar 

e entreter ao longo dos tempos. Estas duas vertentes com visões distintas, 

colaboram para o entendimento do termo hospitalidade de uma forma holística.  

 De maneira a sintetizar essas duas vertentes, a hospitalidade pode ser 

caracterizada da seguinte forma: 
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• Interessa-se pela produção e pela oferta de determinados produtos materiais, 

isto é, acomodação e/ ou alimento e/ ou bebida; 

• Envolve uma relação de troca, que pode ser econômica, social ou psicológica por 

natureza; 

• Compõe-se de elementos tangíveis e intangíveis; 

• Associa-se a formas particulares de comportamento hospitaleiro, que é 

necessário, mas não suficiente para a existência da hospitalidade; 

• É uma atividade assumida voluntariamente pelas partes envolvidas; 

• Pode ser consumida e provida por uma variedade de motivos diferentes; 

• Pode modificar em sua forma específica, na função e na razão motivacional ao 

longo do espaço e do tempo, mas na essência, permanece qualitativamente a 

mesma; 

• Envolve pessoas no processo de troca de hospitalidade. 

Outros campos da ciência têm relação direta ou indireta com a hospitalidade. 

Os recortes feitos nesta pesquisa foram nas áreas de turismo, comunicação, 

nutrição, urbanismo, meio ambiente e lazer. O turismo é o campo de estudo que 

mais se relaciona com a hospitalidade, desta forma, foi enfocado o ponto de 

interseção entre esses dois sistemas: a “recepção turística”. Desde o momento em 

que o turista chega ao destino até o momento da partida ele é recepcionado 

constantemente pela comunidade local, pelos funcionários do meio de hospedagem 

e dos estabelecimentos de alimentação, por amigos, familiares e até mesmo por 

estranhos.  

A hospitalidade abrange os âmbitos privado, social, comercial e até mesmo o 

virtual e caracteriza-se pela prestação de serviços em hospedagem, alimentação, 

bebidas e entretenimento. 

A despeito da origem da hospitalidade, o que foi levantado é a falta de um 

consenso comum entre os estudiosos sobre o assunto. Alguns autores, como Chon 

e Sparrowe (2003), defendem a teoria de que os pioneiros da hospitalidade foram 

comerciantes sumérios da região da mesopotâmia no Oriente Médio por volta de 

3000 a.C. Outros estudiosos defendem que o ato da hospitalidade provém do 

costume das sociedades cristãs em hospedarem estrangeiros em seus lares, 

oferecendo-lhes leito e alimentação, destacando-se aqui o importante papel da igreja 

Católica Romana no estímulo às viagens dos peregrinos pela Europa. 
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Essa prática foi pregada e difundida pela igreja católica baseada na premissa 

“amai ao próximo como a ti mesmo independente de origem, raça, cor ou religião”. A 

partir de então se iniciou um estudo antropológico da essência da hospitalidade, 

baseado na dádiva de dar, receber e retribuir, premissa norteadora das posteriores 

vertentes que surgiram sobre a hospitalidade. As motivações que levam os 

indivíduos a serem hospitaleiros resumem-se em consideração pelo outro, 

necessidades recíprocas e beneficiamento próprio.   

Os três âmbitos da hospitalidade foram analisados de forma geral, com ênfase 

na hospitalidade comercial, esfera na qual o estudo de caso está inserido. Neste 

trabalho de conclusão de curso constatou-se que a hospitalidade comercial, apesar 

de haver algumas discordâncias em relação ao uso do termo, existe efetivamente, 

porém com peculiaridades. Apesar da lucratividade que existe por trás do ato de 

recepcionar, não significa que a hospitalidade em meios de hospedagem seja 

artificial ou teatral. A partir do momento em que os anfitriões comerciais têm prazer 

em trabalhar com hospedagem, em recepcionar e lidar com pessoas, há um 

adicional aos serviços triviais estabelecidos por contrato e as expectativas dos 

hóspedes são superadas. Nessa situação a hospitalidade surge como um diferencial 

positivo para o meio de hospedagem. 

A origem dos albergues da juventude e do movimento alberguista na Europa 

possibilitou a propagação de meios de hospedagem a baixo custo com o objetivo de 

atingir o público jovem e promover integração entre os hóspedes. Baseado nessa 

premissa, os albergues passaram a compor uma rede internacional - Hostelling 

International - na qual cada país detém sua sede administrativa ou Federação. 

O estudo de caso no albergue da juventude Che Lagarto Budget em 

Copacabana possibilitou verificar que o perfil da demanda é composto por jovens 

solteiros, majoritariamente, de origem estrangeira. Constatou-se que a maior parte 

dos mochileiros estava no país pela primeira vez com um objetivo em comum: 

conhecer novas pessoas, novos lugares e fazer amizades. 

O atendimento dos funcionários foi o destaque da pesquisa, relatado pela 

demanda como cordial e amável. A infra-estrutura foi considerada satisfatória, 

devido à existência de áreas sociais e de lazer, assim como boa localização. Os 

serviços prestados vão além da hospedagem e incluem transfer, realização de 

eventos, festivais gastronômicos, tours para os principais atrativos turísticos da 

cidade, jogos de futebol, vôos de asa delta, passeios de barco e viagens para 
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cidades turísticas próximas, agradando e entretendo os hóspedes durante a estadia, 

garantindo ao albergue uma pontuação alta em relação aos itens relativos à 

hospitalidade. 

Foram identificados pontos fracos e fortes do albergue em questão. Destaque 

para o pequeno espaço físico da cozinha e do mau aproveitamento da área externa 

de lazer assim como o alto custo do uso da Internet. Diante desses fatores sugere-

se o replanejamento da área de lazer externa com a construção de uma 

churrasqueira assim como a ampliação da área da cozinha. Em relação à Internet 

recomenda-se oferecer um período diário, mesmo que curto, gratuito, como parte 

integrante da estada. 

 Diante desse panorama geral, o albergue Che Lagarto Budget em 

Copacabana, recebeu uma avaliação final satisfatória, considerado pela demanda 

um albergue com funcionários atenciosos, amigáveis e cordiais; com ambientes 

sociais aconchegantes que propiciam o contato entre os hóspedes, além dos 

serviços oferecidos de entretenimento, tours e outros, incentivarem a integração e 

divertirem os hóspedes. O somatório desses fatores contribuiu decisivamente para 

atribuir ao albergue da juventude Che Lagarto Budget em Copacabana o adjetivo 

“hospitaleiro” por sua demanda.  
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APÊNDICE A 

Entrevista realizada com a gerente do AJ Che Lagart o Budget em Copacabana 

1) O que a senhora entende por hospitalidade? 

Hospitalidade, ao meu ver, é o bem receber, o acolhimento ao hóspede por 

meio de um atendimento cordial somados a uma estrutura física e atividades que 

proporcione a satisfação do cliente.  

2) Qual a filosofia (do albergue no que tange os serviços) seguida para a 

aplicação dos serviços? 

A filosofia de um albergue é baseada em oferecer hospedagem a baixo custo, 

atingindo um público jovem em um local de diversão, proporcionando a integração e 

contato entre os hóspedes (isso explica os quartos compartilhados e a não 

existência de Tvs). 

3) Quais as características que a senhora destaca no albergue relacionadas à 

hospitalidade? 

A principal característica de um albergue é que o hóspede não é apenas um 

cliente, ele é tratado como um amigo. Há uma relação que vai além do cumprimento 

de tarefas entre funcionários e hóspedes, na qual faz com que estes sintam-se “em 

casa”, à vontade. Outro ponto a ser destacado no albergue - que contribui para a 

sensação de hospitalidade - é o contato proporcionado pelo compartilhamento de 

dormitórios, cozinha , salas e outras áreas em comum do albergue, que coloca os 

hóspedes em contato a todo momento, facilitando a relação entre os mesmos. Não 

há isolamento neste meio de hospedagem.  

4) A senhora considera o Albergue da Juventude um meio de hospedagem 

mais hospitaleiro que o hotel? Se sim, em quais aspectos? 

Sim. Em um hotel o pax é um hóspede e o profissional está ali para servi-lo 

sob regras rígidas dificultando, muitas das vezes, que o funcionário aproxime-se do 

hóspede e estabeleça uma relação amigável, mais informal. Porém um hóspede de 
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um hotel tem o perfil diferente de um mochileiro e pode esperar isolamento, 

individualidade e pouco contato com estranhos. O albergue também, por ser 

geralmente menor que um hotel (o que proporciona um maior contato), tem a 

estrutura física mais próxima de uma casa (lembra o lar)na qual os ambientes são 

menos frios e amplos como em um hotel.  

5) Como a senhora avalia a relação do staff com os hóspedes? Esse é um 

fator positivo que contribui para a percepção de hospitalidade/ acolhimento pelos 

hóspedes? 

Positiva sim. O staff do nosso albergue passa por um treinamento na qual 

regras e condutas são ensinadas, porém proporcionamos flexibilidade e autonomia 

ao funcionário para ir além, fazer o que puder para agradar o hóspede. O funcionário 

tem a liberdade de indicar passeios, vender tours, ser o cozinheiro por um dia e 

realizar eventos e festas (com a permissão da gerência) para promover a integração 

dos hóspedes. Essa autonomia dada ao funcionário é positiva na medida que ele 

pode realizar atividades além de bem recepcionar, fazer check in e check out. 

6) Então a senhora acredita que em um hotel o tratamento e recepção 

dispensados aos hóspedes não são hospitaleiros? 

Podem ser hospitaleiros sim, mas sempre dentro dos padrões e regras do 

hotel. Ao funcionário deste empreendimento não é dada autonomia de criar, realizar 

e agradar o hóspede como funciona nos albergues. No hotel há muita burocracia e 

cada departamento é responsável por determinadas funções Às vezes os 

departamentos não têm contato direto e pessoal com o hóspede para saber 

realmente o que ele quer e deseja. 

7) Há um retorno considerável dos hóspedes ao albergue? Se sim, o que a 

senhora remete essa fidelidade/lealdade? 

Sim. As pessoas chegam ao albergue, em sua maioria, por indicação de 

amigos no exterior e somente após que o hóspede em potencial visita os sites e 

realiza reservas. O retorno dos hóspedes é muito grande, principalmente quando os 

turistas do albergue vão para outras regiões do país e depois de algum tempo 

retornam. Essa lealdade e fidelidade acontece quando os hóspedes têm uma 
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experiência positiva aqui. Quando os momentos passados aqui são agradáveis, há 

sensação de hospitalidade e até mesmo relação de amizade. Esses fatores contam 

para nosso hóspede mais que conforto, estrutura física ou preço da diária. Esse 

diferencial é que conquista o turista a tornar-se fiel e indicar o Che Lagarto Budget 

para amigos fazendo com que ocorra um ciclo positivo. 

Hóspede satisfeito -- hospitalidade sentida – fidelidade -- indicação à amigos 

– hóspede potencial --- hóspede satisfeito... 

8) Quais são as maiores dificuldades encontradas em gerenciar um albergue 

da Juventude? A senhora obteve experiências anteriores em outros meios de 

hospedagem? 

A maior dificuldade encontrada em gerenciar o albergue é a parte financeira, 

principalmente em baixa temporada. O Rio de Janeiro é uma cidade de custos 

relativamente altos e oferecemos tarifas baixas. A dificuldade está em aumentar a 

taxa de ocupação e manter uma média de diária mínima para manter os custos fixos 

da empresa como pagamento de funcionários, compra de materiais de limpeza, 

roupa de cama e banho, mantimentos para o café da manhã, dentre outros.  

Temos que aumentar a lucratividade na alta temporada e redistribuí-la para os 

12 meses do ano, mas isso é uma tarefa difícil. Outro aspecto negativo é que, por 

sermos uma pequena empresa, não temos acordos com empresas grandes ou 

agências de viagens que, na baixa temporada, são a alternativa para os hotéis de 

grande porte manterem a ocupação e lucratividade estável sem entrar no vermelho. 

9) No Albergue Che Lagarto Copacabana há inserção de mão-de-obra 

especializada na área de turismo ou hotelaria? Como é feita a capacitação dos 

funcionários? 

Sim, preferencialmente procuramos estudantes que estejam cursando 

faculdade de turismo ou hotelaria, com inglês e espanhol fluentes. A possibilidade de 

efetivação é grande, mas infelizmente temos uma rotatividade muito alta de 

estagiários e funcionários. 
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A capacitação é feita durante as duas primeiras semanas do funcionário. 

Fornecemos uma apostila com o histórico do Che Lagarto Hostel, filosofia, 

funcionamento e histórico dos albergues da juventude no mundo todo e, após a 

parte teórica, os procedimentos e atividades no setor em que o futuro funcionário vai 

ingressar com um funcionário antigo. A avaliação é feita mediante a absorção e 

aprendizado do pretendente e outros pontos adicionais que contam como: agilidade, 

boa dicção, boa comunicação com os hóspedes (em sua maioria estrangeiros), ter 

facilidade com números (abrir e fechar caixa), ser simpático, acolhedor e 

extrovertido. 

10) A senhora acha importante a formação profissional em turismo ou 

hotelaria para os funcionários que assumem cargos administrativos e que estejam 

em contato direto com os hóspedes no albergue? 

Sim. É fundamental que cargos administrativos, de gerência e de front sejam 

ocupados por profissionais formados ou que estejam formando-se na área de 

hotelaria e/ ou turismo. Priorizamos aqueles que almejam colocar na prática o que 

aprenderam em sala de aula e possam assim, contribuir para o sucesso do 

albergue, auxiliando na inserção do mesmo t no mercado como um meio de 

hospedagem de qualidade, com projetos de divulgação, iniciativa, conhecimento da 

disciplina de organização de eventos, hospitalidade, ciências humanas (pois lidamos 

com pessoas o tempo todo), contabilidade, gestão de empresas turísticas e ouras 

disciplinas que contribuem para o bom desempenho do trabalho no albergue e que 

são específicas do curso de turismo e/ou hotelaria. 

11) Quais as maiores (principais) sugestões, maiores (principais) reclamações 

e maiores (principais) elogios relatados pelos hóspedes em relação ao albergue? 

As maiores sugestões são: internet gratuita, serviço de refeições como 

almoço e lanches rápidos, espaço para churrasqueira e alternativa de passeios e 

programação para dias chuvosos. Os elogios são referentes á amabilidade dos 

funcionários e ambiente acolhedor do albergue que, de acordo com os hóspedes, 

tornam o tempo da estadia mais prazeroso. Outro elogio freqüente é em relação aos 

tours oferecidos aos atrativos turísticos do Rio de Janeiro, que são uma forma 

segura e mais econômica de realizar passeios turísticos na cidade. 
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APÊNDICE B 

Modelo de Questionário aplicado aos Hóspedes em Por tuguês 

1) sexo  

( ) feminino ( ) masculino 

2) idade 

( ) até 20 anos ( ) de 20 a 30 anos ( ) de 30 a 40 anos ( ) mais de 40 anos 

3) Estado civil 

( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado 

4) Qual seu país de origem?________________________ 

 Caso seja Brasil, favor pular para o número 8. 

5) É a primeira vez que visita o Brasil? 

( ) sim ( ) não* 

6) Qual motivo principal que levou a escolha do Brasil como 
destino?_______________________________ 

7) O Brasil é seu destino único ou o roteiro inclui outros países? 

( ) Apenas Brasil ( ) Outros países 

8) Por que escolheu um albergue da juventude como meio de hospedagem? Pode 
ser em ordem de importância ________________________ 

9) Como ficou sabendo do Budget Hostel em Copacabana? 

( ) site oficial da Hostelling International ( ) outros sites ( ) indicação de amigos  

( )ao chegar na cidade 

10) Você efetuou reserva pelo IBN (International Booking Network)? 

( ) sim ( ) não 

11) Marque com um X seu grau de satisfação à insatisfação a respeito da 
hospitalidade do Budget Hostel 
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Características Totalmente 
satisfeito 

satisfeito indiferente Totalmente 
insatisfeito 

Simpatia e solicitude do 
recepcionista 

    

Domínio de idioma 
estrangeiro e informações 
sobre a cidade do 
recepcionista 

    

Staff geral capacitado e 
acolhedor 

    

Segurança no albergue     

Área de recepção convidativa, 
espaçosa e prática. 

    

Ambientes de convívio 
facilitam a comunicação, 
intercâmbio e contato com 
outros hóspedes. 

    

Dormitórios são agradáveis, 
com ambiente calmo que 
facilita o descanso 

    

Albergue realiza eventos 
sociais e tours que promovem 
integração dos hóspedes. 

    

Serviço de café da manhã.      

Espaço físico da cozinha, 
limpeza e fornecimento de 
utensílios para preparo de 
refeições. 

    

 

 

 

 

 

 



 97 

APÊNDICE C 

Modelo de Questionário aplicado aos Hóspedes - Ingl ês 

1) Gender 

( ) female ( ) male 

2) Age 

( ) until 20 years ( ) from 20 to 30 years ( ) from 30 to 40 years ( ) more than 40 years 

3) Marrital status  

( ) single ( ) married ( ) divorced 

4) Where are you from? ______________________  

If you’re brazilian, please go to number 8. 

5) Is it your first time in Brazil? 

( ) yes ( ) no 

6) What’s the reason you choose Brazil like a destiny in your 
trip?_______________________________ 

7) Is Brazil the only country you will visit or your roadbook including other countries? 

( ) Just Brasil ( ) Other countries  

8) Why did you choose a Youth Hostel to stay? You can write more than one 
reason._________________________________ 

9) How did you know about the Budget Hostel in Copacabana? 

( ) Hostelling International web site ( ) others sites ( ) friends advice ( ) When you 
arrived in Rio 

10) Did you reserved by International Booking Network? 

( ) yes ( ) no 

11) Identify with an X your satisfaction degree about Budget Hostel hospitality. 
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Simpathy and solicitude of 
receptionist  

Totally 
satisfied 

Satisfied Indiferent Totally 
dissatisfied 

Receptionist speaks a foreign 
language and gives informations 
about the city 

    

Qualified and gently staff     

Your opinion about Budget 
Hostel’s security 

    

Front desk area is spacious, 
practice and inviting 

    

Living rooms lead too 
communication, contact and 
cultural interchange among guests 

    

The environment of 
accommodations is calm, pleasant 
and makes the rest easier 

    

Budget Hostel promotes social 
events and tours that make the 
guests integration easier 

    

Breakfast service      

Physical space of the kitchen, 
cleaning and has cutlery for 
guests. 
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APÊNDICE D 

Folhetos dos AJ’s Che Lagarto   

 
     Folheto do Che Lagarto 1 e Che Lagarto Budget em Copacabana 

                                      Fonte:  autoria própria 
 
 
 

 
Folheto do Che Lagarto em Buenos Aires e Ipanema 

                                       Fonte:  autoria própria 
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          Folheto do Che Lagarto em Buenos Aires e Santiago do Chile 

                                     Fonte:  autoria própria 
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APÊNDICE E 
 
 

Fotos do AJ Che Lagarto Budget em Copacabana 
 
 
 

 
      Foto externa da entrada principal 

                               Fonte:  autoria própria 
 
 
 

 
                               Foto externa da área de lazer 
                               Fonte:  autoria própria 
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                                Foto interna da recepção 
                                Fonte:  autoria própria 
 
 
 
 
 

 
                               Foto interna da sala de estar e jogos 
                               Fonte:  autoria própria 
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                               Foto interna do quarto de casal 
                                 Fonte:  autoria própria 

 
 

 
 
 

 

 
                     Foto interna da cozinha 
                     Fonte:  autoria própria 
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ANEXO  

I) Matriz de Classificação dos Albergues da Juventu de 

Grupo I – Áreas 

0 - Péssimo 1 - Regular 2 - Bom 3 - Ótimo 

1. Áreas Livres 0 1 2 3 

1.1 Fachadas     

1.2 Entrada/Acesso     

1.3 Letreiros     

1.4 Iluminação/Instalação elétrica     

1.5 Jardins/Outras     

1.6 Estacionamento: Capacidade:________ ( ) sim ( ) não 

Total de pontos obtidos:(considerar 1 pontos para 

cada resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

2. Recepção/Portaria 0 1 2 3 

2.1. Decoração     

2.2. Revestimento dos pisos     

2.3. Revestimento das paredes     

2.4. Revestimento dos tetos     
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2.5. Iluminação/instalação elétrica     

2.6. Ventilação/Ar Condicionado/Ventilador     

2.7. Esquadrias/Cortinas     

2.8. Mobiliário     

2.9.Sinalização     

2.10. Uniforme do pessoal     

2.11. Apresentação do pessoal     

2.12. Higiene/Insetos     

2.13. Livro de registro de alberguista     

2.14. Ficha de registro de alberguista (anexar modelo)     

2.15. Informações turísticas na recepção:     

2.16. Informações do AJ na recepção:     

2.17. Regulamento alberguista na recepção     

2.18. Quadro de preços visíveis na recepção  

Obs.: Observe se é claro preço de alberguista. 

    

2.19. Quadro de informações sobre transportes  

públicos incluindo horários e mapas, etc. 
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2.20. Equipamentos a relacionar: 

2.21. Documentação do Albergue da Juventude: 

Credenciamento ............................................ Alvará 

.................................................... CGC 

......................................................... Planta do imóvel 

............................................ 

( ) Sim ( ) Sim ( ) 

Sim ( ) Sim 

Não Não Não Não 

2.22. Material da FBAJ disponível: Carteira de Albergue da 

Juventude ............... Guest Card 

.............................................. Guia Nacional 

......................................... Guia Internacional 

................................... 

( ) Sim ( ) Sim ( ) 

Sim ( ) Sim 

Não Não  

Não Não 

Total de pontos obtidos:(considerar 2 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

3. Áreas de estar 0 1 2 3 

3.1. Decoração     

3.2. Astral     

3.3. Revestimento dos pisos     

3.4. Revestimento das paredes     

3.5. Revestimento dos tetos     

3.6. Iluminação/instalação elétrica     

3.7. Ventilação/Ar Condicionado/Ventilador     



 107 

3.8. Esquadrias/Cortinas     

3.9. Mobiliário     

3.10.Sinalização     

3.11. Uniforme do pessoal     

3.12. Higiene/Insetos     

3.13. Mural ( ) sim ( ) não 

3.14. Biblioteca ( ) sim ( ) não 

3.15. Jornais e revistas ( ) sim ( ) não 

3.16. Mapas do local ( ) sim ( ) não 

3.17. Informações sobre o local ( ) sim ( ) não 

3.18. Mapas da Cidade ( ) sim ( ) não 

3.19. Cestos de lixo ( ) sim ( ) não 

3.20. Bichos: Gato/Cachorro 

Descontar 5 pontos do Albergue da Juventude que tiv er, 

a menos que for em ambiente natural. 

    

 

4. Área de lazer e recreação, piscina e quadras de 

esportes 

0 1 2 3 

4.1. Decoração     
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4.2. Revestimento dos pisos     

4.3. Revestimento das paredes     

4.4. Revestimento dos tetos     

4.5. Iluminação/instalação elétrica     

4.6. Ventilação/Ar Condicionado/Ventilador     

4.7. Esquadrias/Cortinas     

4.8. Mobiliário     

4.9. Sinalização     

4.10. Aparelhos elétricos eletrônicos     

4.11. Higiene/Insetos     

4.12. Tratamento da água da piscina     

4.13. Piscina ( ) sim ( ) não 

4.14. Quadra de esportes ( ) sim ( ) não 

4.15. Kit vôlei/futebol ( ) sim ( ) não 

4.16. Pingue-pongue ( ) sim ( ) não 

4.17. Gamão ( ) sim ( ) não 

4.18. Xadrez ( ) sim ( ) não 
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4.19. Damas ( ) sim ( ) não 

4.20. Baralho ( ) sim ( ) não 

4.21. Dominó ( ) sim ( ) não 

4.22. Pebolim (totó) ( ) sim ( ) não 

4.23. Sinuca ( ) sim ( ) não 

4.24. TV ( ) sim ( ) não 

4.25. Som ( ) sim ( ) não 

4.26. Videocassete ( ) sim ( ) não 

4.27. Cesto de lixo ( ) sim ( ) não 

4.28. Especificar outros: ( ) sim ( ) não 

Total de pontos obtidos: (considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

Grupo II - Refeições 

5. Local para refeições 0 1 2 3 
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5.1. Decoração     

5.2. Revestimento dos pisos     

5.3. Revestimento das paredes     

5.4. Revestimento dos tetos     

5.5. Iluminação/instalação elétrica     

5.6. Ventilação/Ar Condicionado/Ventilador     

5.7. Esquadrias/Cortinas     

5.8. Mobiliário     

5.9. Sinalização     

5.10. Toalhas e guardanapos     

5.11. Utensílios - Baixelas e bateria (panelas)     

5.12. Pratos e copos     

5.13. Uniforme do pessoal     

5.14. Apresentação do pessoal     

5.15. Higiene/Limpeza     

5.16. Equipamentos (mesas, cadeiras, bancos, etc.)     

5.17. Serve refeições ( ) sim ( ) não 
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Tipo: 

Preço: 

Horário: 

Nota: 

Obs.: 

5.17. Serve Café da manhã 

Tipo: 

Preço: 

Horário: 

Nota: 

Obs.: 

( ) sim ( ) não 

Total de pontos obtidos: (considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

 

Dimensões da cozinha: Área total:  m2 

Acessórios para manutenção da limpeza:     

Vassoura de piaçaba ( ) sim ( ) não 

Rodo ( ) sim ( ) não 

Pano de prato ( ) sim ( ) não 
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Pano de chão ( ) sim ( ) não 

Sabão  ( ) sim ( ) não 

 

Grupo III - Alojamentos 

7. Dormitórios 0 1 2 3 

7.1. Decoração     

7.2. Revestimento dos pisos     

7.3. Revestimento das paredes     

7.4. Revestimento dos tetos     

7.5. Instalação elétrica     

7.6. Iluminação natural     

7.7. Iluminação artificial     

7.8. Cortina/Vedação opaca     

7.9. Ventilação natural     

7.10. Esquadrias: janelas/portas     

7.11. Mobiliário     

7.12. Colchões (espessura ideal 70 cm)     
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7.13. Travesseiro (tamanho médio)     

7.14. Acústica     

7.15. Higiene/limpeza     

7.16. Conservação     

7.17. Salubridade     

7.18. Ar Condicionado ( ) sim ( ) não 

7.19. Ventilador ( ) sim ( ) não 

7.20. Luminária individual em cada cama ( ) sim ( ) não 

7.21. Armário com chave ( ) sim ( ) não 

7.22. Armário com cadeado ( ) sim ( ) não 

7.23. Cesto de lixo ( ) sim ( ) não 

Total de pontos obtidos(considerar 3 pontos para cada 

resposta afirmativae 0 para negativa) 

 

 

8. Banheiros Coletivos 0 1 2 3 

8.1. Revestimento dos pisos     

8.2. Revestimento das paredes     

8.3. Revestimento dos tetos     
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8.4. Instalação elétrica     

8.5. Iluminação natural     

8.6. Iluminação artificial     

8.7. Ventilação natural     

8.8. Esquadrias: janelas/portas     

8.9. Instalação hidráulica/escoamento de águas     

8.10. Louças e metais sanitários     

8.11. Equipamentos (box, porta-utensílios, outros)     

8.12. Acessórios (sabonete, papel higiênico, outros)     

8.13. Espelho/bancada     

8.14. Tapete     

8.15. Higiene/limpeza     

8.16. Ponto de luz - sinalizar 110/220 V     

8.17. Chuveiro quente (elétrico ou aquecimento 

central) 

    

Acessórios para a manutenção da limpeza:      

8.18. Vassoura de piaçaba ( ) sim ( ) não 
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8.19. Rodo ( ) sim ( ) não 

8.20. Pano de chão ( ) sim ( ) não 

8.21. Desinfetante ( ) sim ( ) não 

8.22. Outros: ( ) sim ( ) não 

Total de pontos obtidos: (considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

Grupo V – Condições de Moradia Funcional 

9. Alojamento para "Pais Alberguistas"    

9.1. Nome do ambiente Dimensões Área (m2)  

Sala:     

Quarto:    

Banheiro:    

Área total:    

9.2. Iluminação direta do exterior ( ) SIM ( ) NÃO  

9.3. Ventilação direta do exterior ( ) SIM ( )NÃO  

9.4. Banheiro privativo ( ) SIM ( ) NÃO  

9.5. Kitinete ( ) SIM ( ) NÃO  
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Total de pontos obtidos:(considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa  

e 0 para negativa) 

 

 

Grupo VI – Recursos Humanos 

10. Gerente 

Nome:  

Nível de escolaridade:  

Curso de capacitação da FBAJ: ( ) Sim ( ) Não Ano:  

Curso de capacitação da Associação estadual: ( ) Sim ( ) Não Ano:  

Domina algum idioma: ( ) Sim ( ) Não 

Especificar os idiomas:  

Trabalhos anteriores:  

_______________________________Tempo de trabalho:  

11. Recepcionista 

Nome:  

Nível de escolaridade:  

Curso de capacitação da FBAJ: ( ) Sim ( ) Não Ano:  

Curso de capacitação da Associação estadual: ( ) Sim ( ) Não Ano:  

Domina algum idioma: ( ) Sim ( ) Não 

Especificar os idiomas:  

Trabalhos anteriores:  
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_______________________________Tempo de trabalho:  

Grupo VII – Equipamentos e Instalações Diversas 

12. Lavanderia ( ) sim ( ) não 

13. Sala destinada à depósito/almoxarifado ( ) sim ( ) não 

14. Armário destinado à depósito/almoxarifado ( ) sim ( ) não 

15. Sistema de guarda valores 

Descrever: 

( ) sim ( ) não 

16. Reservatório de água *: Quantidade:___________ Capacidade total:___________ 

* Considerar 100 litros por leito x 3 dias = 300 litros por leito/dia x no leitos 

Descontar 3 pontos caso não atinja o mínimo exigido . 

17. Quantificar os tanques ou máquinas de lavar Tanque:  Máquina:  

Total de pontos obtidos:(considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

 

 

Rouparia 

18. Rouparia ( ) sim ( ) não  

Rouparia 0 1 2 3 

18.1. Condições de armazenamento     

18.2. Quantidade total: 

Exigido: 1/1 – Ideal: 3/1 
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Lençol:     

Fronha:     

Cobertor:     

Travesseiro:     

18.3. forro de colchão ( ) sim ( ) não  

18.4. Observações:     

Total de pontos obtidos:(considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 

  

18.5. Verificar se há colchão sobressalente ( ) sim ( ) não  

 

Grupo VIII – Serviços Oferecidos pelo AJ 

19. Serviços oferecidos pelo AJ  

19.1. Café da manhã incluso no pernoite ( ) sim ( ) não 

19.2. Café da manhã não incluso 

Preço: alta estação: R$____________ 

baixa estação: R$____________ 

( ) sim ( ) não 

19.3. Roupa de cama para alugar não incluso 

Preço: R$ ________ 

( ) sim ( ) não 

19.4. Toalhas de banho/rosto para alugar ( ) sim ( ) não 
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Preço: R$ ________/________ 

19.5. Facilidades para o alberguista cozinhar 

Considerar 5 pontos para sim 

( ) sim ( ) não 

19.6. O AJ possui lanchonete 

Horário:___________________________ 

Descrever principais produtos, preços e formas de 

pagamento: ______________________________ 

________________________________________ 

( ) sim ( ) não 

19.8. Facilidades para o alberguista lavar roupa ( ) sim ( ) não 

19.9. Lavanderia self-service ( ) sim ( ) não 

19.10. Troca de recados (quadro ou outro tipo) 

Descrever: 

( ) sim ( ) não 

19.11. Mural (divulgação de programação e facilidades) ( ) sim ( ) não 

19.12. Telefone público no AJ ( ) sim ( ) não 

19.13. Telefone público fora (distância: m) ( ) sim ( ) não 

19.14. O AJ vende ficha ou cartão telefônico ( ) sim ( ) não 

19.15. Caixa do correio no AJ ( ) sim ( ) não 

19.16. Caixa de correio fora (distância: m) ( ) sim ( ) não 

19.17. O AJ vende selos do correio ( ) sim ( ) não 
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19.18. Aluguel de material esportivo ( ) sim ( ) não 

19.19. Aluguel de bicicleta ( ) sim ( ) não 

19.20. Serviço de translado ( ) sim ( ) não 

19.21. Facilidade de passeios turísticos/passagens ( ) sim ( ) não 

19.22. Aluguel de veículo ( ) sim ( ) não 

19.23. Acomodação para grupos ( ) sim ( ) não 

19.24. Acomodação para guia acompanhante ( ) sim ( ) não 

19.25. Acomodação para motorista ( ) sim ( ) não 

19.26. O AJ possui fax - 5 pontos ( ) sim ( ) não 

19.27. O AJ participa das centrais de reserva da Associação 

Estadual 

5 pontos por associação 

( ) sim ( ) não 

19.28. Bebedouro ( ) sim ( ) não 

19.29. Loja de conveniência/utilidades 

Obs.: Descrever: 

( ) sim ( ) não 

19.30. O AJ da juventude vende preservativos Se sim 

computar 5 pontos 

( ) sim ( ) não 

19.31. O AJ possui computador – 5 pontos ( ) sim ( ) não 

19.32.O Aj já se encontra totalmente informatizado Sem 

pontuação 

( ) sim ( ) não 
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Total de pontos obtidos: (considerar 1 pontos para cada 

resposta afirmativa e 0 para negativa) 
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Grupo IX – Informações complementares 

20. Informações Complementares     

20.1. O AJ dispõe de caixa de primeiros socorros ( ) sim ( ) não 

20.2. O AJ dispõe de caixa de sugestões para os alberguistas ( ) sim ( ) não 

20.3. O AJ recebe visitas periódicas da associação estadual - 

não pontuar 

( ) sim ( ) não 

20.4. O AJ recebe visitas periódicas da FBAJ não pontuar ( ) sim ( ) não 

20.5. O AJ faz reciclagem de lixo ( ) sim ( ) não 

20.6. O AJ executa políticas que evitem desperdícios - não 

pontuar 

( ) sim ( ) não 

20.7. O AJ escolhe produtos de limpeza não tóxicos e 

ecologicamente corretos 

( ) sim ( ) não 

20.8. O AJ tem alguma política para redução no consumo de 

água e luz 

( ) sim ( ) não 

20.9. O AJ tem uma política educacional com com relação à 

AIDS e demais doenças infecto-contagiosas 

( ) sim ( ) não 

 

20.10. Prevenção Contra Incêndio  

Extintor 

Quantidade: 

( ) sim ( ) não 

Saída de Emergência ( ) sim ( ) não 
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Porta contra fogo ( ) sim ( ) não 

Checagem do uso do gás ( ) sim ( ) não 

Checagem de instalação elétrica ( ) sim ( ) não 

Resultado Final da Contagem de Pontos: 

Classificação de Albergue da Juventude: 

100% = 476 pontos 

    ( ) Muito Bom ( 380 a 476 pontos) 

   ( ) Bom (285 a 379 pontos) 

  ( ) Regular (95 a 284 pontos) 

Obs: 476 pontos é o valor máximo alcançado, se o AJ recebeu pontuação máxima para todos os 

itens. Porém, o valor total pode superar 476, caso receba gratificação na pontuação, devido aos 

pontos extras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


