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CHE LAGARTO HOSTEL: UM JEITO DIFERENTE DE HOSPEDAR 

  

                                                                                GOMES, Graziele de Ataíde¹ 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem o intuito de abordar a hospitalidade comercial no Hostel Che 
Lagarto Copacabana, com foco nas propostas do autor Camargo (2004). Este modo 
de hospedagem tem um jeito diferente de acomodar, pois possui um ambiente 
amigável, econômico e com serviços de qualidade, que busca a satisfação do 
hóspede e ainda proporciona a troca de experiências no local, através de um 
intercâmbio cultural com turistas do mundo inteiro. Foi utilizada para a metodologia 
deste artigo uma pesquisa qualitativa exploratória, cujo objetivo geral foi realizar um 
estudo da hospitalidade comercial, voltada para as categorias de receber, hospedar, 
alimentar e entreter. Os dados levantados permitiram um olhar diferenciado do 
hostel como espaço comercial, que deixa de ser apenas um meio de hospedagem 
com fins lucrativos, em que todos os funcionários procuram zelar também pelo bem-
estar dos clientes, pela harmonia do espaço e, principalmente, pela busca diária 
para acolher bem, ser hospitaleiro e fazer com que os hóspedes voltem para se 
hospedarem outras vezes.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade. Hospitalidade Comercial. Hostel. Che Lagarto. 
Rio de Janeiro. 
 
ABSTRACT 
 
This article intends to address the commercial hospitality at Hostel Che Lagarto  
Copacabana, focusing on the proposals by author Camargo (2004). Such type of 
lodging has a different way of accommodating guests, because it offers a friendly and 
economical environment with good quality services that try to satisfy the guests, 
further providing an exchange of experiences at the place, through a cultural 
interchange among tourists from all over the world. The methodology used in this 
article is an exploratory qualitative research, whose general purpose was to study 
commercial hospitality, focusing on the categories of receiving, lodging, feeding, and 
entertaining. The data collected made us see the hostel under a different light as a 
commercial space, because it is no longer only a place to lodge for profitable 
purposes, but further, it is a place where the employees care to make the 
atmosphere friendly, and chiefly to keep learning every day how to receive the guests 
so well that they will come back to stay there in the future.  
 
KEY-WORDS: Hospitality. Commercial Hospitality. Hostel. Che Lagarto. Rio de 
Janeiro. 
 
___________________________ 
¹ Graduanda do Curso de Tecnologia em Hotelaria UFF. E-mail: graziele.ataide@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

      A cadeia Che Lagarto Hostels teve início na Argentina, em 1997, é uma cadeia 

privada e se desenvolveu por toda a América do Sul. Esse meio de hospedagem é 

voltado para o turista que visa conhecer novos lugares de forma econômica. 

Geralmente é frequentado por viajantes independentes ou turistas backpackers, 

mais conhecidos como mochileiros.  

        Além disso, recebe pessoas de todo o mundo e possibilita a convivência com 

culturas e conhecimentos diferentes para expandir o horizonte dos turistas. A 

palavra hostel, equivale ao português albergue, é um meio de hospedagem 

constituído por quartos coletivos que contam com camas ou beliches, dispondo na 

maioria das vezes também de cozinhas e banheiros coletivos. 

        O artigo tem como tema a hospitalidade comercial, que no presente estudo foi 

observada no hostel Che Lagarto, localizado na cidade do Rio de Janeiro, de acordo 

com as categorias do autor Luiz Octávio de Lima Camargo (2004), em seu livro 

Hospitalidade. 

     A justificativa dessa escolha para o artigo foi devido a uma palestra assistida 

sobre os turistas backpackers e a cadeia Che Lagarto, ministrada para os alunos da 

segunda turma de Hotelaria da Universidade Federal Fluminense – UFF, em 2012, 

pelo senhor Marcos Rosauro (gerente do Che Lagarto Copacabana, no período de 

março a novembro de 2012). A partir disso, foi despertado o interesse em pesquisar 

e conhecer mais sobre a cadeia Che Lagarto Hostels e tornar possível a elaboração 

do tema proposto no presente artigo, juntamente com o material de pesquisa feito na 

época da palestra.  

        A questão norteadora foi identificar de que forma as categorias do receber, 

hospedar, alimentar e entreter influenciaram no hostel, cujo espaço é comercial? A 

metodologia utilizada neste artigo foi pesquisa qualitativa exploratória, e utilizou 

como técnicas de coleta de dados a observação simples e a entrevista informal, com 

base no livro métodos e técnicas de pesquisa social do autor Gil (2008). O autor 

relata que a observação é um elemento fundamental para a pesquisa, e também 

disse que “[...] observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a adquirir 
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os conhecimentos necessários para o cotidiano.”(GIL, 2008, p.100). Já a observação 

simples, é caracterizada como: 

 

[...] espontânea, informal, não planificada, coloca-se num plano científico, 
pois vai além da simples constatação dos fatos. Em qualquer circunstância, 
exige um mínimo de controle na obtenção dos dados. Além disso, a coleta 
de dados por observação é seguida de um processo de análise e 
interpretação. (GIL, 2008, p.101). 

 
        Ao que diz respeito à entrevista, o autor define “[...] como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas com o 

objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação.” (GIL, 2008, p.109).  

       Existem vários tipos de entrevistas, mas a escolhida para o artigo foi a entrevista 

informal, pois ela, segundo o autor pode-se dizer que: 

 

[...] é o menos estruturado possível e só se distingue da simples 
conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O que se 
pretende com entrevistas desse tipo é a obtenção de uma visão geral do 
problema pesquisado. (GIL, 2008, p.111). 

 
    A pesquisa de campo para coletar os dados usados no artigo foi realizada em 

junho de 2012, no Che Lagarto Copacabana. Para que isso acontecesse, o primeiro 

contato foi por email com o gerente do hostel, sendo combinado o dia e o horário da 

visita no local e no dia da realização da pesquisa de campo, a pesquisadora foi 

recebida pelo próprio gerente. Durante a visita, o senhor Marcos Rosauro 

apresentou os funcionários, mostrou também toda a estrutura do hostel, seus 

departamentos e falou sobre o funcionamento do mesmo, no dia-a-dia. Logo depois 

de conhecer o hostel, voltamos à recepção, e pude finalizar a visita com uma 

entrevista informal, o qual foi coletado mais algumas informações do gerente, que 

seriam úteis para a pesquisa. As atualizações dos dados no ano de 2014 foram 

realizadas através de um novo contato com o senhor Marcos e consultas ao site do 

Che Lagarto. 

      O presente artigo está dividido em capítulos, no primeiro poderá ser visto a 

história do Che Lagarto pelo mundo, quando tudo começou, o significado do nome, 

os países que a rede de hostels está espalhada pela América do Sul, entre outros. 

No segundo, foram feito também um levantamento bibliográfico de autores como 
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Camargo (2004), Lashley e Morrison (2004) e Castelli (2005), com algumas 

contribuições de outros autores o qual cada um deles consegue expor em seus 

livros as principais ideias e propostas do que representa a hospitalidade. Na junção 

desses diferentes pensamentos sobre o mesmo conceito, conseguiremos entender o 

que vem acontecendo ao decorrer dos tempos, sem deixar de lado o foco na 

hospitalidade comercial.  Logo depois dessa busca teórica, será possível verificar no 

terceiro capítulo, a análise da pesquisa de campo, relacionando o espaço comercial 

com as categorias do receber, hospedar, alimentar e entreter de Camargo (2004), de 

acordo com as informações e respectivas imagens coletadas no hostel. Para 

finalizar este artigo, serão expostos nas considerações finais os resultados obtidos 

com a pesquisa, reflexões gerais e as contribuições para novos estudos em outros 

hostels.  

 

 

1 A HISTÓRIA DO CHE LAGARTO PELO MUNDO 

 

       Os fundadores do Che Lagarto são os irmãos, Fernando e Diego Giles. A ideia 

de fazer um hostel surgiu quando um deles ainda era estudante universitário e 

hospedou-se em uma residência estudantil. Nessa residência, localizada na cidade 

de Buenos Aires, também tinham mochileiros da Europa. Com o resultado dessa 

experiência o primeiro hostel dos irmãos Giles foi fundado em 1997, cujo nome era 

“New Generation Youth Hostel”. No ano seguinte, fizeram uma pesquisa de mercado 

nos Estados Unidos e resolveram abrir um novo hostel, chamado Che Lagarto 

Hostels e no ano de 2005 foi implementado à rede o modelo de franquias. ² 

    Atualmente a cadeia Che Lagarto Hostels tem aproximadamente 15 anos no 

mercado hoteleiro, sendo a maior rede de hostels privados da América do Sul e a 

primeira rede do Brasil. Está presente em cinco países: Argentina, Brasil, Peru, 

Uruguai e Chile; espalhados em 25 cidades diferentes.  

   

     

___________________________ 
² Disponível em: <https://www.franquias.chelagarto.com/>. Acesso em: 13 out. 2014. 

https://www.franquias.chelagarto.com/
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      Tem como objetivo, desenvolver um sistema hoteleiro que atenda às 

necessidades dos clientes, promovendo o intercâmbio cultural e marcando de forma 

positiva a vida das pessoas.  

     Conforme informações dadas pelo senhor Marcos Rosauro, o vocábulo CHE 

surge de identificar o nome com um elemento típico da gíria na Argentina (é um 

modismo argentino muito utilizado pela juventude para chamar outra pessoa) e o 

nome LAGARTO surge porque os primeiros hóspedes (os tradicionais backpackers 

europeus) tinham características em comum com um animal muito simpático que 

daria origem a um dos componentes da marca: LAGARTO. Os mochileiros eram 

pessoas que viviam em grupos pequenos ou mesmo sozinhos, gostavam da vida ao 

ar livre, do sol, da natureza e de não se esforçar demais, levando assim uma vida 

relaxada e em paz. Por isso, foi comparado o comportamento de viagem desse 

grupo com a atitude dos lagartos ou iguanas, já que ambos frequentam os mesmos 

lugares (montanhas, desertos e praias). Importante ressaltar que os clientes que 

hoje em dia frequentam os hostels do Che Lagarto foram mudando seus hábitos 

devido à incorporação de um público jovem, o qual deseja o mínimo de conforto, 

segurança e qualidade de serviço, mas os backpackers “parecidos” aos lagartos 

continuam viajando e dividindo suas experiências pelo mundo. 

 

2 PERCEPÇÕES DA HOSPITALIDADE 

 

Castelli (2005) apresenta a hospitalidade através dos tempos, em que o Brasil 

começa a dar seus primeiros passos por intermédio da Corte Portuguesa no período 

colonial. Na produção literária do autor, aparecem as contribuições de Belchior e 

Poyares (1987), os quais ressaltam que: 

 

A hospitalidade portuguesa, como virtude, deixou no Brasil suas marcas 
desde os tempos coloniais, manifestadas no acolhimento proporcionado 
pelos moradores aos viajantes que porventura passassem pelas cidades ou 
suas residências. Todavia, as formas comerciais em que ela se exprimiu, 
demoraram a consolidar-se [...]. (BELCHIOR 1987; POYARES, apud 
CASTELLI, 2005, p.124). 

  

Nessa época, a Inglaterra e a França influenciam toda Europa, pois se 
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destacavam na prestação de serviços de hospitalidade e devido à tradição no setor, 

Portugal, Inglaterra e França acabam dando origens imediatas ao desenvolvimento 

da hospitalidade comercial no Brasil.  

Surgiram então, os colégios, os mosteiros e as hospedarias, feitos pelos 

religiosos que acompanhavam as expedições de Portugal e “[...] se constituíram nas 

primeiras hospedarias a oferecer maior conforto e abrigo para os visitantes mais 

ilustres.” (CASTELLI, 2005, p.125). Logo depois veio a casa-grande, completada 

pela senzala, marco na história do Brasil no que diz respeito ao sistema econômico, 

social e político; já os ranchos desempenhou o papel “[...] não só como abrigo para 

os viajantes, mas também como meio para o deslocamento das fronteiras 

econômica e demográfica para o interior do país.” (CASTELLI, 2005, p.131). 

No início do século XIX, surgiram as tabernas, as casas de pasto, as hospedarias 

e os albergues, como proposta de meios de hospedagem oferecendo alimentação e 

alojamento. 

 O autor diz que não havia uma distinção clara entre eles, e que isso só mudou 

com a chegada da família real e a abertura dos portos, no Brasil. Conforme a vinda 

de mais pessoas do exterior e do interior do país, algumas edificações foram sendo 

ocupadas por causa da força do direito de albergagem, com criação de mais 

alojamentos. Os mais modestos (para viajantes oriundos do interior do país), eram 

chamados de albergues portugueses e os mais confortáveis e com serviços 

qualificados, de inspiração francesa e inglesa (para viajantes estrangeiros), eram 

denominados hotéis. 

Os momentos que marcaram o Brasil foram os do final do século XIX, onde os 

fazendeiros do café construíram meios de hospedagem para atender primeiramente 

aos homens de negócios, durante o século XIX também, diversas regiões do país 

transformam-se em vilas e cidades. 

Em todos esses acontecimentos históricos a hospitalidade sempre existiu, cada 

estabelecimento à sua maneira buscou ser acolhedor, oferecer um ambiente 

agradável, pois isso influencia bastante na estada do viajante que está ali de 

passagem. Ainda para Castelli (2005), é necessário: 
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[...] saber acolher o viajante dentro das normas de cortesia e de 
amabilidade difere do procedimento puramente mecânico e circunstanciado. 
O viajante sente essa diferença e deseja sentir-se um pouco como se 
estivesse em casa (bem à vontade, familiarizado com pessoas e com o 
ambiente). (CASTELLI, 2005, p.142). 

  

Nesse mesmo raciocínio, Caillé (1992), ressalta no livro de Castelli (2005), o que 

denomina ‘cadeia da acolhida’, exposta em três momentos distintos, mas ao mesmo 

tempo harmônicos entre si, que nada mais é que: as boas-vindas ao hóspede; a 

atenção durante toda a estada e a despedida. Caso haja falhas em um desses 

momentos, o autor afirma que a hospitalidade não será de boa qualidade, ao ver do 

hóspede. 

  Em Camargo (2004), a hospitalidade começa como uma dádiva de uma pessoa 

para com a outra e compreende três momentos da dinâmica: dar, receber e retribuir. 

O autor também afirma que o ato de receber nem sempre é simples, muitas vezes 

as dádivas são recusadas, causando o processo oposto à hospitalidade, que é a 

hostilidade. Quando aceita, a dádiva traz implícito um débito, fazendo com que tudo 

o que gere retribuição, implicando em um novo receber e retribuir, como num 

processo sem fim. Para melhor entendimento o autor diz que, “[...] hospitalidade é o 

conjunto de leis não escritas que regulam o ritual social e cuja observância não se 

limita aos usos e costumes das sociedades ditas arcaicas ou primitivas.” 

(CAMARGO, 2004, p.17). 

Essas leis operam até hoje, e o não cumprimento destas remetem as pessoas e 

as sociedades o processo oposto da hospitalidade, que é a hostilidade. A questão é 

que ser hospitaleiro não diz respeito apenas àquele que recebe, mas também 

naquele que é recebido. 

 Com a globalização, ficou mais comum falar desse assunto. O interesse moderno 

pelo estudo da hospitalidade, com o passar dos séculos, influenciou nas pessoas 

que viajam, pois as mesmas têm a necessidade de se hospedar em algum lugar e 

de serem acolhidas, tornando caro esse assunto na economia moderna pelo simples 

fato das pessoas precisarem gastar e consumir em suas viagens. 

Camargo (2004) divide o estudo da hospitalidade em duas escolas: a francesa e a 

americana. Na escola francesa a hospitalidade não deve haver condições, as 



8 
 

 

 

 

pessoas ficam felizes apenas por serem hospitaleiras com as outras. Interessa-se, 

sobretudo, pela hospitalidade doméstica e pública; e acredita na hospitalidade como 

dar-receber-retribuir, sem focar a hospitalidade comercial. Já a escola americana, 

acredita na hospitalidade como uma versão comercial, baseada no contrato e na 

troca comercial, e esquece a antiga hospitalidade. 

Desta forma, o autor cria dois eixos de tempo/espaço sociais da hospitalidade. 

Podemos categorizar esses espaços em quatro: receber, hospedar, alimentar e 

entreter; cada qual nas formas: doméstica, comercial, pública e virtual. Camargo 

(2004) arrisca ao citar uma nova definição de hospitalidade de acordo com essa 

categorização: 

Hospitalidade pode ser definida como o ato humano, exercido em contexto 
doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e 
entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural. 
(CAMARGO, 2004, p.52). 

  

Não cabe aqui explicitar sobre cada um dos espaços, uma vez que, conforme 

anteriormente, o presente artigo focará no espaço comercial, por isso vale ressaltar 

as percepções do autor sobre esta categoria, que nos fornece a ideia de que “[...] 

estruturas comerciais, são criadas em função do surgimento do turismo moderno e 

mais adequadas à designação habitual de hotelaria e restauração.” (CAMARGO, 

2004, p.54). 

O espaço comercial recebe as pessoas mediante pagamento, não 

necessariamente por prazer, mas segue as leis de satisfação do hóspede. Na 

hospedagem comercial, são proporcionados ao hóspede abrigo e segurança devido 

à remuneração dos serviços. A alimentação fornecida em ambientes profissionais 

como, por exemplo, restaurantes, diz respeito ao alimentar comercial e o entreter 

comercial são serviços pagos de entretenimento, como o lazer noturno. O que fica 

para as pessoas é que as verdadeiras virtudes da hospitalidade devem ser 

resgatadas no dia-a-dia, mesmo no contexto comercial. 

Morrison e Lashley (2004) trabalham com uma proposta similar a de Camargo, 

porém o estudo dos autores está centrado em uma  região da Inglaterra. Para eles, 

o termo hospitalidade é usado para “[...] descrever o conjunto de atividades do setor 

de serviços associadas à oferta de alimentos, bebidas e acomodação.” (LASHLEY, 
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2004, p.2). E junto com as mudanças que esse termo sofreu, os profissionais da 

indústria opinaram que as atividades conhecidas como hotelaria e catering eram as 

que melhor expressavam a ideia de hospitalidade. 

Nesta obra de Morrison e Lashley (2004), muitos autores contribuem com seus 

apontamentos sobre o verdadeiro significado da hospitalidade, buscando uma 

amplitude de definição para que fosse possível analisar as atividades de 

hospitalidade e os domínios: social, privado e comercial. 

Esses três campos estão interligados, e para um breve entendimento o domínio 

social, “[...] considera os cenários sociais em que a hospitalidade e os atos ligados à 

condição de hospitalidade ocorrem junto com os impactos de forças sociais sobre a 

produção e o consumo de alimentos, bebidas e acomodação.” (LASHLEY, 2004, 

p.5).  Já o domínio privado foca nas questões que se associam à “trindade” no lar, 

de modo que “[...] leva em consideração o impacto do relacionamento entre anfitrião 

e hóspede” (LASHLEY, 2004, p.6). E o domínio comercial, refere-se à “[...] oferta de 

hospitalidade enquanto atividade econômica” ao qual inclui os setores privado e 

público (LASHLEY, 2004, p.6), diz também que em alguns casos, os atos que 

envolvem essa área são produzidos por razões calculistas ou por algum motivo 

oculto. Quando recebemos as pessoas de forma hospitaleira com generosidade, ela 

acaba se sentindo querida e bem vinda naquele lugar, diferentemente de quando 

tratamos a pessoa como um cliente, e cobrando por algum serviço. De acordo com 

Lashley (2004, p.19): 

 

Hospitalidade comercial depende da reciprocidade com base na troca 
monetária e dos limites de concessão de satisfação aos hóspedes que, no 
fim, causam impacto sobre a natureza da conduta hospitaleira e da 
experiência da hospitalidade. 

  

Nas contribuições de Elizabeth Telfer (2004), a autora consegue chamar a 

atenção quando trabalha a ideia do bom hospedeiro, e transmite para nós a fórmula 

geral da observação de Jean-Anthelme Brillat Savarin (1970), gourmet e escritor de 

gastronomia do século XVIII, que basicamente cita que: 
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Se proporcionar hospitalidade aos hóspedes for tornar-se responsável por 
sua felicidade enquanto eles estiverem debaixo do seu teto, um bom 
hospedeiro será alguém que deixará seus hóspedes felizes - ou tão felizes 
quanto seus esforços e ajudas forem capazes – enquanto estiverem sob 
sua atenção. (BRILLAT-SAVARIN, apud TELFER, 2004, p.56). 

  

Como podemos observar ser um bom hospedeiro envolve habilidades e influencia 

nas virtudes que cada anfitrião tem guardado em si, ter a capacidade de saber como 

agradar seu hóspede, e realizar a tarefa de deixá-lo feliz, até mesmo com um gesto 

simples.  

 

3 O JEITO CHE LAGARTO DE HOSPEDAR 

 

  O hostel Che Lagarto escolhido para pesquisa de campo, foi o do bairro de 

Copacabana, localizado na cidade do Rio de Janeiro, sendo uma das áreas mais 

movimentadas da Zona Sul e a poucos quarteirões da praia e uma quadra do metrô 

(estação Cardeal Arcoverde)³. Conforme anteriormente, na pesquisa de campo ao 

hostel foram observadas as categorias de hospitalidade receber, hospedar, 

alimentar e entreter, de Camargo (2004), para que assim, fosse possível interligar 

com os dados coletados no local.  

        Analisando a categoria receber comercial, segundo o autor Camargo (2004, 

p.57): 

 
[...] o hospitaleiro, aquele que recebe por prazer e ‘sequestra’ o 
hóspede, modelo típico das sociedades pós-industriais, e o anfitrião 
profissional, típico das sociedades modernas e pós-modernas, que não 
necessariamente recebe por prazer, mas segue as leis de satisfação 
do hóspede. 

  

       Por meio da pesquisa de campo, o Che Lagarto Copacabana tem um clima bem 

jovial, começando por sua recepção, composta por um chefe de recepção e dois 

recepcionistas. Seus hóspedes são recebidos com música ambiente e bom 

atendimento da parte do front office. 

 

 

___________________________ 
³ O Che Lagarto Copacabana localiza-se na Rua Barata Ribeiro, 111.  
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       Importante ressaltar que este estabelecimento faz reservas online possibilitando 

maior praticidade ao seu cliente, nos seguintes sites: chelagarto.com, 

hostelbookers.com, booking.com, hostelword.com e expedia.com. 

 

 

Figura 1: Recepção do Che Lagarto Copacabana. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 
    Pelo o que foi observado na visita ao local, os funcionários do hostel fazem o 

possível para atender de forma hospitaleira, além disso, são espontâneos e zelam 

com satisfação pelas necessidades de seus hóspedes. 

     No que se refere ao hospedar comercial dentro do hostel, temos como base: “[...] 

o domínio dos recintos em que esse abrigo e segurança ao hóspede são 

proporcionados com base na remuneração de serviços.” (CAMARGO, 2004, p.60). 

     Os hostels ou albergues, não têm uma classificação oficial pelo Sistema 

Brasileiro de Classificação (SBCLASS). Segundo o Ministério do Turismo (Mtur), só 

existem sete tipos de classificação de meios de hospedagem, que seriam eles: 

Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama & Café, Hotel Histórico, Pousada e Flat/Apart-

Hotel. Na contribuição de Giaretta (2003), a autora denomina que as estruturas que 

não são hotéis podem ser consideradas como “meios de hospedagem alternativos”. 

No entanto, ainda segundo a autora, hospedagem alternativa é: 
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[...] o meio de hospedagem não convencional que complementa a oferta de 
leitos nos destinos turísticos, e tem como característica ser mais econômica 
que a hospedagem convencional, apresentando grande variação quanto 
sua prestação de serviços. É de propriedade de pequenos empreendedores 
e conta com um leque composto de: albergues da juventude, campings, 
acampamentos, residências estudantis, alojamentos esportivos, quartos em 
residência da população local, pousadas, ônibus-leito, estabelecimentos 
religiosos, alojamentos de clubes de campo, etc. (GIARETTA, 2003, p.64). 

 

     Entende-se também como hostel, um tipo de acomodação que tem um ambiente 

menos formal, com preços convidativos, o qual permite aos viajantes e hóspedes 

uma socialização maior e também uma troca de experiências constante. No geral, 

possuem quartos coletivos (privados, mistos, femininos /masculinos), dispondo, na 

maioria das vezes, de lavanderia, banheiros e cozinha partilhados, e alguns casos 

também têm área de lazer como piscinas, salas de jogos, bar. 

      O Hostel Che Lagarto Copacabana é composto por 128 camas, banheiros 

coletivos e lockers (armários) em quartos compartilhados e áreas comuns.  Para 

maior comodidade, disponibiliza ar condicionado em todos os quartos, água quente 

24 horas, serviço de limpeza, entre outros.  

 

 

Figura 2: Quarto Coletivo. 
Fonte: Site do Che Lagarto (2012). 

 

       Atender os detalhes é a forma como se obtém a melhoria na qualidade da 

atenção e isso exige a participação de todos, porque o hóspede não vê o serviço, 

além do que é mostrado. A qualidade no serviço e o bom atendimento são tão 

importantes para os clientes quanto o preço.  
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Diante disso, Castelli (2005, p.142), contribui quando diz que: 

 

[...] os profissionais da hotelaria, criam o ambiente favorável 
propiciando ao recém-chegado que se sinta à vontade e encantado, 
mesmo porque ele está pagando por tudo isso. Bem à vontade não 
somente ao ser recebido, mas também durante toda sua estada [...]. 

 
       Desse modo, não é porque este meio de hospedagem dispõe de menos luxo 

que os serviços prestados devem ser ruins, pelo contrário, foi observado que os 

funcionários deste hostel interagem com seus hóspedes cordialmente e estão 

sempre atentos para melhor atendê-los. 

 

   
Figura 3: Lockers (armários) e banheiro do Che Lagarto Copacabana. 

Fonte: Autoria Própria (2012). 

 
       Com relação ao alimentar comercial, deve-se levar em conta que o pagamento 

faz parte do contrato e há expectativas sobre o serviço a ser oferecido e também há 

uma expectativa de “algo a mais”. Os clientes que frequentam um restaurante, por 

exemplo, desejam ser surpreendidos sempre, para eles não basta somente ir ao 

restaurante se alimentar, querem também sair de lá satisfeitos com a comida, o 

ambiente e o atendimento. Camargo (2004, p.46), afirma que “[...] 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.” 

     Quando fazemos esta inter-relação do ‘alimentar’ dentro do hostel, observamos 

que neste meio de hospedagem existe a preocupação de comer bem, porém em 
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menos proporção de um hotel tradicional. Os hóspedes, sendo em sua maioria 

viajantes, estão mais voltados em conhecer a cidade local e por isso, às vezes 

tomam um café da manhã reforçado e optam por fazer as outras refeições na rua ou 

até mesmo trazer de fora para cozinhar no hostel (quando este dispõe de cozinha 

privada) que é o caso do Che Lagarto.    

 

 

Figura 4: Café da manhã oferecido aos hóspedes. 
Fonte: Site do Che Lagarto (2012). 

 

      Este hostel é composto por uma cozinha industrial que oferece aos hóspedes, 

café da manhã, almoço e jantar (a refeição varia diariamente, cobrados à parte), e 

uma cozinha privada para que o hóspede se sinta à vontade para cozinhar.  

 

 

Figura 5: Cozinha privada do Che Lagarto Copacabana. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 



15 
 

 

 

 

      Se o hóspede preferir, o hostel também vende produtos extras como bebidas 

alcoólicas, variedades de cafés, refrigerantes, entre outros.   

 

    

Figura 6: Venda de Produtos à parte no Che Lagarto Copacabana. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 

    O entreter comercial, sendo a última categoria analisada neste meio de 

hospedagem, nos propõe a observar as opções de entretenimento oferecidas pelo 

hostel. O entreter, de acordo com Camargo, (2004, p.53): “[...] receber as pessoas 

implica entretê-las de alguma forma e por algum tempo, proporciona-lhes momentos 

agradáveis e marcantes do momento vivido.” 

    O Che Lagarto Copacabana se empenha para que a estadia dos hóspedes seja 

marcante, e disponibiliza como opções de entretenimentos uma área de lazer 

composta por churrasqueira, televisão, piscina, área com computadores e acesso à 

internet e área com livros. 

 



16 
 

 

 

 

 

Figura 7: Área com acesso a internet e livros. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 

       Há pacotes oferecidos pelo hostel, os quais podem ser contratados na 

recepção, que proporcionam momentos diferentes como: os pacotes turísticos (city 

tour e favela tour), festas no barco e no próprio estabelecimento. O hóspede também 

tem possibilidades de fazer visitas ao Maracanã, Cristo Redentor,  voo de asa delta, 

entre outros passeios.   

 

 
Figura 8: Área de lazer. 

Fonte: Autoria Própria (2012). 

 
     A visita ao local foi muito agradável e os dados foram coletados sem dificuldades. 

O hostel Che Lagarto junto com seu gerente e funcionários transmitiu exatamente o 

espírito de hospitalidade esperada, desde o primeiro contato por e-mail até o dia da 

visita.  
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Figura 9: Entrada do Che Lagarto Copacabana. 
Fonte: Autoria Própria (2012). 

 

 

       Ficou claro pelas observações da pesquisadora no local, que todos os 

funcionários trabalham em equipe transmitindo aos que estão em sua volta alegria e 

transparência no que fazem. Por esses e outros motivos, à busca para se hospedar 

no hostel torna-se saudável e gratificante, principalmente quando nos deparamos 

com pessoas que podem nos acrescentar algo ao longo de uma estada. 

       Por esses e outros motivos, à busca para se hospedar no hostel torna-se 

saudável e gratificante, principalmente quando nos deparamos com pessoas que 

podem nos acrescentar algo ao longo de uma estada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A hospitalidade como campo de estudos proporciona uma variedade de reflexões 

de autores que utilizam esse tema em diferentes áreas, e expõem seus conceitos. 

Mas a hospitalidade em si, destaca-se em maior proporção quando está relacionada 

ao Turismo e a Hotelaria.  Como Camargo (2004) afirma, a hospitalidade é vista 

como uma dádiva, num processo que compreende três momentos: dar-receber-

retribuir. E esse processo não tem fim, pois não há quem receba que não goste de 

ser recebido.   

   Existem vários estudos até hoje sobre os conceitos da hospitalidade. A cada 

momento algum autor nos possibilita conhecer uma nova área da hospitalidade, 
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porém, quando se trata da hospitalidade comercial, esta já existe há bastante tempo 

e na maioria das vezes, lida com o interesse oculto e funciona por meio de alguma 

troca, ou mediante pagamento em dinheiro por um serviço prestado. A busca da 

hospitalidade e o verdadeiro espírito acolhedor devem estar implícitos nas 

sociedades. A hospitalidade comercial, que ocorre nos meios de hospedagens, lida 

diariamente com essa reciprocidade entre funcionários e hóspedes e também com a 

troca monetária, no sentido de oferecer um serviço e em troca vem à remuneração e 

assim por diante.  

No ambiente como o do hostel, estudar a hospitalidade comercial, segundo as 

categorias de Camargo (2004) do receber, hospedar, alimentar e entreter, trouxe 

uma oportunidade diferente até mesmo pelo empreendimento ser de menor 

proporção que um hotel, o que foi vantajoso no momento da pesquisa. Foi possível 

identificar, através da observação e da entrevista feita ao gerente, que o hostel 

atende nas quatro categorias propostas pelo autor. O espaço comercial transmitiu a 

hospitalidade necessária para se chegar a tal conclusão, pois sabem receber bem, 

atendem as solicitações com atenção, os funcionários são acolhedores fazendo com 

que os hóspedes se sintam em casa. No hospedar, mesmo se tratando de quartos 

compartilhados, eles são aconchegantes, limpos, com boa iluminação. No alimentar, 

disponibilizam os meios para que o hóspede solicite a refeição ou faça sua própria 

comida na cozinha privada. No quesito entreter, o hostel oferece inúmeras opções 

para o momento de lazer. Sendo assim, os resultados esperados da pesquisa foram 

obtidos, de acordo com as categorias e, além disso, o artigo poderá contribuir para 

novos estudos posteriormente em outros hostels.   
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