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A HOTELARIA E MÚSICA: OS ESPAÇOS SENSORIAIS COMO LUGARES DE 

HOSPITALIDADE 

 

FELIPE BETUYAKU MAGNI 

 
 
RESUMO:  O presente artigo traz a concepção da música como um elemento 
sensorial e de sua possibilidade de aplicação à hotelaria, como uma forma de gerar 
espaços hospitaleiros. Dado o pouco registro de publicações acadêmicas correlatas, 
evidencia-se a importância de se contribuir com novas abordagens e discussões. O 
objetivo geral do artigo foi compreender como a música pode contribuir para a 
construção de espaços sensorialmente hospitaleiros na hotelaria, considerando a 
existência dos meios de hospedagem e seus segmentos e a diversidade dos sujeitos 
que consomem os variados serviços de um hotel. Os objetivos específicos foram 
pesquisar sobre a música e suas possibilidades na hotelaria, identificar a música como 
um elemento sensorial, diagnosticar como a música está presente na hotelaria, e 
correlacionar as abordagens com a temática da pesquisa. Verificou-se que a música 
pode contribuir para a construção desses espaços, e que é possível estabelecer uma 
correlação entre sua aplicabilidade e possíveis efeitos que dialogam com o acolher e 
com a hospitalidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Hotelaria, Música, Hospitalidade, Sensorial. 

 

ABSTRACT: This article brings the conception of music as a sensorial element and 
the possibility of using it in the hospitality industry as a way to create hospitable 
environments. The lack of academic material related to the topic brings up the 
importance of contributing with new visions ands discussions. The main goal of this 
article was to understand how music can add up to the creation of  sensorial-hospitable 
environments in the hospitality industry, taking in consideration the different types of 
accommodations and the diversity of customers. The specific goals were to research 
about music, identify it as a sensorial element, find ways it is being used by the 
hospitality industry and correlate all of it with the matter of the research. It was found 
that music can contribute to the creation of those environments and that it’s possible 
to establish a connection between its applicability and possible effects, that 
communicate with hospitality itself. 
 
KEYWORDS: Hospitality, Music, Hospitality, Sensorial 
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INTRODUÇÃO 

 

Percebemos desde novos, e, instintivamente, sem qualquer consciência 

acadêmica formada, que a música provoca reações diversas nas pessoas. Ela altera 

e alarga a possibilidade de ler o mundo. Somos sujeitos da cultura, e, neste sentido, 

estamos inseridos em um contexto social construído. Temos uma relação muito 

próxima com a música, seja de modo complementar à formação escolar, ou mesmo 

profissional. Durante os anos de 2009 a 2013 acompanhei diversos artistas e bandas, 

como trompetista, em apresentações por vários Estados do Brasil. Iniciamos com o 

verbo transitivo direto “perceber” porque sua acepção traz o entendimento de 

apreender por meio dos sentidos, e principalmente de notar por meio dos sentidos, 

razão pela qual, conjunto ao interesse pela música, despertou a iniciar esta pesquisa. 

Há, também na música, uma tendência a que sempre algo aconteça em razão 

de uma provocação1, produzindo como resultado um estímulo, uma excitação, um 

impulso, ou mesmo um estado de equilíbrio. Esta intencionalidade, então, pode ser 

observada pelo uso da música (consonante aos seus efeitos) em casas noturnas, 

lojas, shopping centers, academias de ginástica, mercados, entre outros.  

 A hotelaria2, não distante, também faz, atualmente, o uso dos sons de forma 

intencional, seja nas unidades habitacionais (UHs), nas áreas comuns, como no hall 

(corredores que dão acesso à entrada das UHs, aos elevadores), no lobby (local de 

espera de hóspedes e convidados, normalmente localizado no térreo), no lounge 

(espaço para o lazer ou descanso, com decoração, mobília aconchegantes), visando 

à criação de ambientes acolhedores. Neste sentido, observamos, inclusive, a 

presença de empresas que fazem a curadoria destas listas de músicas também para 

hotéis e hostels de acordo com o que denominam de identidade3. 

 Há, em meio à intencionalidade destas identidades, conceitos e elementos da 

hospitalidade como o do acolher e do entreter (CAMARGO, 2004), de cujos 

conhecimentos despertaram esta pesquisa. Trata-se de uma temática ainda pouco 

                                            
1 Neste caso, entendendo “provocação” por “intencionalidade”, seja esta manifestando-se por meio da 
criação de um repertório para determinado evento, de uma playlist para determinado ambiente ou 
ocasião. 
2Convencionamos no texto “hotelaria” (minúsculo) como a indústria hoteleira, e “Hotelaria” (maiúsculo) 
como o ensino acadêmico da mesma. 
3A empresa Radio Ibiza Sensorial entende identidade musical como um conceito de música como 
experiência, e não como somente como ambientação. Segundo ela, a trilha traduz os elementos que 
constituem a determinada marca. Disponível em: <http://radioibiza.com.br/radio-ibiza>. Acesso em: 06 
jun. 2017. 
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estudada pelo viés da hospitalidade, e, portanto, com poucas publicações correlatas. 

Motivo este pelo qual nos permitiremos fazer alguns alargamentos conceituais, 

dialogando sempre com autores contemporâneos, como Lucio Grinover (2007), Luiz 

Octávio de Lima Camargo (2004), Conrad Lashley (2004), entre outros, relacionando 

conceitos aplicáveis à temática em questão, na tentativa de contribuir para uma 

compreensão outra, na possibilidade de pensar e compreender uma hospitalidade 

sensorial. 

 Orientará esta pesquisa, a fim de obter melhor compreensão, a seguinte 

questão: Como a música pode contribuir para a construção de espaços 

sensorialmente hospitaleiros na hotelaria? 

 O objetivo geral deste trabalho é compreender como a música pode contribuir 

para a construção de espaços sensorialmente hospitaleiros na hotelaria, considerando 

a existência dos meios de hospedagem e seus segmentos e a diversidade dos sujeitos 

que consomem os variados serviços de um hotel. 

 Os objetivos específicos são: realizar um estudo acerca da hospitalidade, e 

seus desdobramentos na hotelaria; identificar a percepção da hospitalidade nos 

espaços da hotelaria; identificar e situar a música, como um elemento do marketing 

sensorial, nos espaços hoteleiros; diagnosticar como a hospitalidade está presente na 

música nestes espaços; correlacionar as abordagens com a temática da pesquisa. 

 Para alcançar esses objetivos, adotamos a metodologia de caráter qualitativo 

descritivo, do tipo exploratória, contendo também a pesquisa bibliográfica e de campo. 

Para a pesquisa de campo realizamos uma entrevista semiestruturada com o objetivo 

de coletar informações. A partir desta metodologia, pretendemos estabelecer um 

cotejo entre o referencial teórico e o resultado das entrevistas.  

Na primeira parte do artigo trazemos o entendimento da hospitalidade, sob a 

perspectiva da Hotelaria, correlacionando os conceitos clássicos dos autores, ora 

enunciados, à possibilidade de espaços sensoriais hospitaleiros.    

Na segunda parte introduzimos a conceituação de Marketing Sensorial, e 

indicamos a música como parte integrante deste conceito, aplicando-o à hotelaria. 

Sugerimos, então, a possibilidade da música como um elemento sensorial na 

hotelaria. 

 Na terceira parte expomos o processo da coleta de dados, para a realização de 

entrevista, a qual oportunizou diálogos de uma empresa que implementa – em outras 

empresas – a música como um elemento sensorial. Trata-se de um relato de 
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experiência, por ter acontecido com um respondente, que contextualizou a vivência 

em sua função. A partir da análise destas falas, propomos algumas observações 

acerca da hospitalidade sob o elemento música, aplicada de modo mercadológico, 

contrastando a visão do produtor da “identidade musical”, na pratica, à teoria. 

Inserimos, ainda nesta seção, a possibilidade da hospitalidade sensorial e da 

hospitalidade existente na música, à Hotelaria. 

 Por fim, apresentamos algumas considerações e propostas de estudos futuros, 

com objeto de dar continuidade à pesquisa, ampliando os sentidos e entendimentos 

acerca da hospitalidade. Trata-se de um estudo recente, e que deve ser conversado 

com outros gestores, com a finalidade de podermos pensar algumas aproximações 

por categorias de análises.  

 

1. A HOSPITALIDADE NA HOTELARIA E NA MÚSICA 

 

Pensar em um conceito de hospitalidade na música, atualmente, é sumamente 

complexo. Não por não existir uma teoria disponível, mas sim por não termos à 

disposição uma teoria específica que dialogue com o objeto de estudo proposto. 

Conceituaremos nesta seção a hospitalidade, embasando a partir de autores, ao 

relacionarmos à música, e falaremos sobre a hospitalidade em espaços com 

elementos sensoriais.  

 

1.1 ESPAÇOS DA HOSPITALIDADE 

 

Desde Mauss (2003), em Ensaio sobre a dádiva, em que disserta sobre a 

dádiva, representada pela obrigatoriedade da troca na tríade do dar, receber e 

retribuir, até a relatos contemporâneos, como o do Professor Luiz Octávio de Lima 

Camargo, em recente entrevista (BRUSADIN, 2016) à Revista hospitalidade, por meio 

da qual conversa4 acerca da hospitalidade e indica que, para muitos, “[...] 

Hospitalidade é hotelaria e ponto final. Os americanos pensam assim e não tem jeito” 

(BRUSADIN, 2016, p. 243) – fazendo alusão ao uso ora deformado5 da palavra 

hospitalidade, para o sentido comercial – é que observamos os diversos empregos da 

                                            
4Luiz Octávio de Lima Camargo diz que “Já que estou em uma entrevista eu posso falar mais 
livremente.” (BRUSADIN, 2016, p. 242), dando à entrevista um tom semelhante ao de uma conversa.  
5Adj. Que perdeu a forma primitiva ou se alterou profundamente. 
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palavra. Sejam em teorias clássicas apresentadas ao estudante de Turismo e 

Hotelaria em seu primeiro contato com o curso, ou por meio destas mesmas teorias, 

aplicadas a contextos contemporâneos, percebemos a infinidade de possíveis 

cenários e contextos para a palavra hospitalidade. Dito isto, temos consciência da 

dificuldade desta produção, tamanha a complexidade em lidar com palavras, seus 

sentidos e contextos. Neste sentido, e ainda sim, se faz necessário trazer os conceitos 

primeiros, que nortearão este trabalho. 

Conrad Lashley (2004) aponta para a compreensão da hospitalidade sob o que 

denomina de Abordagem dos três domínios: a hospitalidade privada6, social e a 

comercial. É por um diagrama de Venn que Lashley (2004) atribui à hospitalidade 

privada rituais, obrigações em um contexto privado, do lar, principalmente no partilhar 

dos alimentos. A hospitalidade social traduz as relações nos cenários sociais, e a 

comercial quando envolve troca monetária entre sua produção e consumo, tal qual em 

uma diária em um hotel, ou em uma alimentação em ambiente comercial. Para Lashley 

(2004, p. 18), ainda que esta última seja mediada por um pagamento, o cliente 

pretende que seja tratado com genuinidade, e não por uma obrigação. O autor indica 

em seu diagrama que a interseção pode perpassar os domínios, isoladamente: em 

um hotel, em que notoriamente paga-se para receber o serviço, o hóspede pode ter 

uma experiência social em um espaço comum, e mesmo privado entre seus amigos 

ou parentes. Para Camargo (2004, p. 45), “[...] tanto a hospitalidade comercial como 

a hospitalidade pública nutrem-se da mesma matriz: a hospitalidade doméstica”.   

Camargo defende (2004, p. 52) que “A 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 habitat 

natural”, e é dentro desse sistema social que essas regras de comportamento são 

observadas. No entanto, diz que o que existe na realidade é uma “inospitabilidade” no 

cotidiano (e quando não uma hostilidade), e, que, nestas frestas, figura a 

hospitalidade, na intenção de reverter situações hostis, principalmente em contextos 

                                            
6Camargo (2004, p. 52) entende a hospitalidade como um ato humano, portanto, como um fenômeno 
social que se expressa. Neste sentido, o Turismo e a Hospitalidade são fenômenos gerados por 
agentes sociais, que provocam um resultado, e que a partir desse resultado são desenhadas as 
dinâmicas (como, por exemplo, os contextos comercial, doméstico e social). Embora compreendendo 
que nem a Hospitalidade, nem o Turismo são agentes ou sujeitos, mas sim fenômenos, ainda assim 
fazemos o uso neste texto dos termos hospitalidade comercial, hospitalidade social e hospitalidade 
doméstica, dada a difusão na Academia desta forma. 
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contemporâneos, marcados pela redução de manifestações e de vínculos sociais. 

Argumenta o autor: 

     

Pode-se dizer que a hospitalidade acontece nas frestas da inospitalidade 
dominante. Por isso, surpreendemo-nos diante de atitudes carregadas de 
calor humano, seja de pessoas que dedicam suas vidas a reconhecer o outro, 
a servi-lo, seja do estranho que não apenas nos dá uma informação, mas que 
ainda perde alguns minutos auxiliando, seja do vendedor numa loja seja do 
recepcionista de um hotel, que reconhecem uma situação particular e mostra 
tanta gentileza que nos confunde, inesperada que é! (CAMARGO, 2004, p. 
45). 

 

Entendemos por Montandon (2003 apud CASTELLI, 2006, p. 143) que a 

hospitalidade parece ser simples, mas, que, além de complexa, é extremamente 

paradoxal, já que é um “[...] conjunto de comportamentos originários da própria base 

da sociedade (LASHLEY, 2004, p. 5). Castelli (2006, p. 145), ainda, atenta para a 

existência de uma alteridade, do “outro”, quando diz que “[...] (a hospitalidade) pode 

ocupar muitos espaços, na hipótese de haver flexibilidade e abertura, chegando, em 

certas circunstâncias, a ocupar todos os espaços.”. Desta forma indica que esta 

amplitude é observada pela disposição com que um ser humano permite-se em 

relação a outro. Lashley (2004, p. 284) reitera a existência deste “outro” quando 

sustenta que: 

 

Outro processo de conversão fundamental na provisão de hospitalidade é o 
ato de transformar um estranho – isto é, um inimigo potencial – em um amigo. 
De fato, essa é a base histórica e fundamental da oferta da hospitalidade. Os 
viajantes chegavam em um determinado território e sua inevitável 
singularidade criava uma ameaça potencial aos moradores locais. 

 

 Arquiteto de formação, Lucio Grinover (2007) sempre se posicionou atento às 

problemáticas sociais, no que tange a espaços urbanos, ao turismo, e à hospitalidade 

urbana, motivo este pelo qual contribui à academia com importantes escritos e 

conceitos, no decorrer de sua trajetória. Grinover (2007, p. 125) atenta para a 

hospitalidade como uma acolhida, e a considera uma lei universal, “[...] uma das leis 

superiores da humanidade”, portanto, fundamental e indispensável aos serviços de 

hospedagem, no sentido de aproximar e de satisfazer o hóspede em suas 

expectativas. Propõe, ainda, uma compreensão outra da hospitalidade a partir de três 

perspectivas: legibilidade, identidade e acessibilidade, as quais – e dada a importância 

destes princípios – são amplamente discutidas em salas de aula de Faculdades de 

Turismo e Hotelaria, e embasam pesquisas pioneiras, como esta. 
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 Valéria Ferraz (2013), tal qual Grinover (2007), estuda a hospitalidade sob a 

ótica dos espaços urbanos. A partir de sua tese “Hospitalidade Urbana em Grandes 

Cidades”, aponta, entre outras temáticas, para a existência de uma “[...] somatória de 

sensações de bem-estar e de acolhimento a moradores e turistas” (FERRAZ, 2013, 

p.12), para que se configure uma cidade como hospitaleira. Propõe, ainda, para uma 

análise, quatro “atributos espaciais de hospitalidade urbana” (FERRAZ, 2013, p.12), 

que podem ser aplicados a uma grande cidade: diversidade, permeabilidade, 

legibilidade e conforto. 

 Percebemos, então, com a diversidade de possíveis contextos em que a 

palavra e o fenômeno hospitalidade podem se fazer presentes, que ele (o fenômeno 

da hospitalidade) perpassa o cotidiano em inúmeras situações, a promover 

aproximações ou afastamentos entre sujeitos.   

 

1.2 HOSPITALIDADE E MÚSICA 

 

À luz da hospitalidade, a música pode, então, exercer poder enquanto espécie 

de elo entre os sujeitos: seja quando para Lashley (2004), eventualmente, ela una as 

hospitalidades comercial à social e doméstica, ou mesmo quando, para Camargo 

(2015), em uma inospitalidade dominante, a música figure enquanto manifestação 

para estreitar ou mesmo eventualmente criar um vínculo social. Deste modo, podemos 

pensar a música como um elemento que compõe os espaços hoteleiros e cria lugares 

de hospitalidade sensorial. Assim, estabelecemos um diálogo entre música e 

hospitalidade.  

Entendemos também que a hospitalidade por meio da música contempla a 

todos, e não tão somente a quem escuta completamente, de modo que a quem tem 

perda auditiva, ou mesmo a quem não escuta, a música pode integrar e se fazer 

presente nos espaços (SÁ, 2007, p. 1), seja por percepções visuais, de percepção 

das vibrações, e mesmo pela dança, afinal, “[...] som se origina do movimento ou da 

vibração de um objeto” (LINDSTROM, 2012, p. 28), o que permite que a música 

também seja sentida de outras formas. O compositor alemão Beethoven é um 

exemplo. Mesmo tendo nascido com audição, Beethoven, dos vinte e seis anos aos 

cinquenta e seis anos de idade, teve perda progressiva auditiva, o que “Não o impediu 

de seguir compondo maravilhosamente e com crescente maturidade musical” 
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(FUSTINONI, 2015, p. 38). Assim, compôs a “Nona Sinfonia” já com surdez total. 

Apesar de sua memória musical e de seu ouvido absoluto7, consta que em sua última 

composição, Beethoven “[...] serrou os pés do instrumento para, cabeça encostada no 

chão, sentir pela vibração as notas”8, o que também corrobora para a possibilidade de 

não só sentir a música por outros meios, como também de para compô-la.  

Deste modo, podemos pensar, inclusive, na dimensão “Acessibilidade” 

(GRINOVER, 2007), voltada à música, dada a possibilidade de deficientes auditivos 

terem acesso à música.  Embora não seja a discussão central de Grinover (2007), 

podemos pensar em um alargamento teórico a partir da inclusão de deficientes 

auditivos em um acesso à música, sob dimensão “Acessibilidade” (GRINOVER, 2007, 

p. 136), uma vez que este defende que “Trata-se da acessibilidade à cultura, à 

informação, que pode se dar pela possibilidade de a população da cidade ou de 

estranhos ter condições de frequentar uma escola, um curso, um sistema de lazer” (p. 

137). A disponibilidade de meios que permitam a todos um acesso à cidade deve ser 

pensada, dada a necessidade de hospitalidade neste processo.     

Isaira de Oliveira (2005), em sua dissertação de mestrado intitulada 

“Hospitalidade em shows de música: um estudo sobre as relações entre artista e 

espectador nas casas de espetáculos”, dá à música características que a situam tal 

qual uma dádiva, conceituada por Mauss (2003, p. 91), em que afirma: 

 

O universo das trocas e o suporte afetivo são o que sustentam a circulação 
da dádiva, pois em shows de música, percebe-se que a música em si 
comunica emoções e sentimentos, tanto por parte dos profissionais das casas 
de espetáculos, como por parte do artista e de todos os espectadores 
envolvidos. 

 

Outra forma de perceber a relação da música com a hospitalidade (e por que 

não à hotelaria?) é permitindo que definições tradicionais sirvam à temática. Como 

quando, por exemplo, Castelli (2008, p. 165) diz que um tom (de voz) tende a ser 

agradável ao receptor, quando está adequado, ou inadequado quando não está em 

conformidade com o ambiente em questão, o que ditará um contexto apropriado – ou 

não – para a hospitalidade. Tom de voz, se entendido como volume de uma música 

                                            
7Entende-se por “ouvido absoluto” a “capacidade de identificar tons sem necessidade de diapasão ou 
tom de referência [...].” (FUSTINONI, 2015, p. 39) 
8D’AMARAL, Marcio Tavares. A surdez de Beethoven. 2017. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/cultura/a-surdez-de-beethoven>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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tocada, e, o vocabulário, se percebido enquanto o repertório ou setlist de determinado 

ambiente podem ser determinantes à construção de hospitalidade.   

 

 

1.3 ESPAÇOS SENSORIAIS HOSPITALEIROS 

 

Na hotelaria, para Castelli (2005, p. 214), elementos sensoriais como cheiro, 

som, toque, sensação “[...] constituem até certo ponto numa espécie de hospitalidade”, 

ao escrever sobre a dimensão espacial, a instalação, os equipamentos. Embora o 

termo “espaços sensoriais hospitaleiros” não seja visto comumente desta forma, na 

bibliografia e na hotelaria entendemos que há correlação com a fala de Castelli (2005), 

permitindo, assim, uma compreensão outra: para o elemento da música, por exemplo. 

O Ministério do Turismo (BRASIL, 2017), por meio do Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), ao garantir que, em qualquer que 

seja a classificação do meio de hospedagem, sejam obrigatórios a ambientação, o 

conforto e decoração – compatíveis com a categoria –  e, ainda, que, em um hotel 

classificado como de cinco estrelas (o SBClass prevê uma escala de um a cinco), 

deverá haver espaço para música em pelo menos um dos ambientes sociais, isso 

permite que façamos uma leitura da palavra ambientação como uma música 

ambiente, seja nos corredores, em lounge, ou em um bar. Castelli (2005, p. 217) 

afirma que “A música, sobretudo a ambiental, contribui para criar uma atmosfera 

agradável e hospitaleira”. Desta forma, e pensando no bem-estar do hóspede, cada 

vez mais está sendo prezado por um espaço sensorial hospitaleiro, seja em um 

primeiro contato (na recepção, em áreas sociais), sejam em hotéis de rede, de grande 

porte ou não. Para a hotelaria, esses aspectos são primordiais, dada elevada 

concorrência entre meios de hospedagem. 

Lashley (2014) posiciona o humor como um elemento essencial para a 

hospitalidade, e afirma haver certa negligência da academia para com seu estudo, 

“[...] talvez por não ser visto como um objeto legítimo de estudo9” (LASHLEY, 2004, p. 

288). Relaciona o humor ao prazer, e o entende como um elo não só entre clientes, 

no sentido da interação, como também de união entre clientes e funcionários 

(BARSOUX, 2003 apud LASHLEY, 2004, p. 290), em que “Muitas vezes, o humor 

                                            
9“Uma ampla pesquisa da literatura especializada não detectou nenhum estudo nenhum escrito 
acadêmico sobre o assunto no contexto da hospitalidade comercial” (LASHLEY, 2004, p. 288). 
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toma parte da conduta hospitaleira e é chave relacionamentos e interações de 

sucesso.”.  

Neste sentido, compreendendo o humor como um elemento facilitador de 

encontros, e como um gerador de bem-estar, seja entre hóspedes ou mesmo entre 

hóspedes e funcionários, podemos de igual modo pensar sobre a música em um 

ambiente hoteleiro. Barsoux (2003 apud LASHLEY, 2004, p. 301) escreve, ademais, 

que “Além de tudo, o humor é um modo de mudar o ambiente. Seu uso adequado 

pode acalmar, divertir, motivar, desafiar e mudar completamente o ambiente”, tal qual 

a música, se praticada conscientemente em determinado ambiente, e seus efeitos em 

hóspedes.  

A composição do ambiente, portanto, contribui para a recuperação física e 

psíquica (GRINOVER, 2016, p. 116), de tal modo que as “satisfações sensoriais”, 

como perfumes agradáveis, música, paisagens, são geradores de conforto em um 

ambiente hoteleiro, seja na UH ou no restaurante, e, por isso, estão inseridas em um 

contexto de relação da hospitalidade. A interrelação dos sentidos, como quando 

postos em um ambiente de hotel, por exemplo, promove a hospitalidade, também, 

porque somos de longe mais receptivos quando operamos nas cinco faixas, nos cinco 

sentidos (LINDSTROM, 2012, p. 14). A experiência, na hotelaria, então, é resultado 

da ação de múltiplos sentidos, como uma espécie de sinergia dos sentidos.  

Perguntado sobre o que seria o silêncio, em uma entrevista dada ao Canal 

Brasil10, o músico argentino Fito Páez argumenta que “Tudo! O silêncio é tudo! É a 

separação que existe entre uma nota e outra, e nesse espaço há inclusive uma 

melodia incluída”. Diz, ainda, que o silêncio – ou, a pausa da partitura da música – é 

o que determina o suingue. E, que, neste sentido, “O silêncio é a grande matéria.” 

  Entende-se que a pausa, então, faz parte da linguagem da música, e que, 

mais, a intensidade de notas (“piano, forte”11) pode determinar as características da 

música, como o estilo, a melodia, o ritmo. Neste sentido, podemos pensar nos espaços 

em que há ausência de som (como em bibliotecas), ou em ambientes em que há, 

predominantemente, o silêncio, mas com som de natureza (como em Reservas 

ecológicas, praias, pousadas em destinos ecológicos) como lugares de hospitalidade.  

                                            
10Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZtsSag8lkkE>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
11A intensidade, na música, refere-se à intensidade de como uma nota é executada, numa escala de 
piano e forte. 



15 
 

Ferraz (2014, p.11), afirma que em uma cidade hospitaleira “[...] intervenções 

físicas feitas pelo homem, de ordem natural ou subjetiva constroem os espaços 

públicos”, o que nos faz pensar nos espaços sensoriais como sendo esses ambientes. 

O clima, que pode ser amenizado com intervenções físicas, é um elemento sensorial 

gerador – ou não – de hospitalidade que pode ser observado sob esta ótica. De igual 

modo, o conforto, que, para a autora, é um dos quatro atributos espaciais de 

hospitalidade urbana, pode ser visto como um mediador de hospitalidade, sensorial, 

dito que “[...] é possível identificar espaços confortáveis tanto no sentido físico e 

ambiental, através de elementos arquitetônicos e paisagísticos, quanto no sentido 

sensorial” (FERRAZ, 2014, p. 13), e, desta forma, por meio do conforto, promover a 

permanência de pessoas em determinados ambientes, bem como à interação social.  

 

2. A MÚSICA COMO ELEMENTO SENSORIAL NA HOTELARIA 

 

Dada a abrangência e pluralidade da temática, para esta pesquisa nos 

ateremos ao elemento música. Optamos por este direcionamento em razão do 

(grande) alcance que a música, enquanto foco, e, por si, só já traz. Antes de adentrar 

no objeto do estudo, faz-se necessário, no entanto, trazer os conceitos, na tentativa 

de alargar a compreensão.         

 

2.1 MARKETING SENSORIAL 

 

O Marketing, que dentre diversos objetivos, tem a premissa de construir, 

integrar e conservar o relacionamento entre o cliente e a empresa, dispõe, atualmente, 

de conhecimentos que vão além de apenas os de objetivar a venda ou de fazer a 

promoção de determinado produto ou serviço. Pedro Salomão, empresário e diretor 

executivo (CEO) da Radio Ibiza Sensorial, diz que no início dos anos 2000 o mercado 

estava começando a pensar em uma inteligência emocional (SALOMÃO, 2016, p. 52), 

“numa gestão mais focada no indivíduo”, o que traz ao Marketing uma outra 

perspectiva, voltada para o que também é sensorial. Para Lindstrom (2012, p. 13), sua 

importância se deve ao fato de que “Experimentamos praticamente toda a nossa 

compreensão do mundo através dos sentidos. São nossa ligação com a memória”. 

Portanto, este vínculo emocional para atrair à compra, para sugerir o uso de 
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determinado serviço, e para fidelizar o cliente à empresa é parte do objetivo do 

Marketing sensorial.  

Nos Estados Unidos, entre os anos de 1950 e 1960, iniciaram-se esses 

estudos, e muito do que evoluiu até os anos 80 é o que permanece sendo aplicado – 

com as devidas adequações na digitalização dos processos, e com o advento da 

internet. No Brasil, desde a década de 90 até os anos 2000 observamos o surgimento 

do Marketing sensorial, visando gerar personalidade e à criação de valor de 

sentimento à marca, como forma de diferencial competitivo, embora inicialmente tenha 

sido visto com pouca adesão por parte das empresas. A difusão do conceito, aqui, 

hoje, é muito em razão de que o brasileiro é “[...] o povo do toque, do abraço, do 

carinho” (SALOMÃO, 2016, p. 59), por isso somos sensoriais. Atualmente, inclusive, 

muitas marcas conseguem se expandir por meio dos sentidos a que se propõe a 

trabalhar, como é o caso do McDonald’s, Wallmart, Starbucks, entre outras. 

Audição, tato, visão, paladar e olfato, que compõem os cinco sentidos do corpo 

humano, são os sentidos explorados no marketing sensorial. Desta forma, ao 

engarrafar xampus, desodorantes e lava-louças com essências que remetam à 

primavera, ao estudar em laboratório a ligação entre a crocância e o sabor do sucrilhos 

Kellog’s, até chegar a uma incomparável crocância (LINDSTROM, 2012, p. 16), ao 

elaborar uma setlist para uma loja de roupas, que resulte em sentir-se “[...] em Londres 

ou no quintal da casa da minha avó” (SALOMÃO, 2016, p. 59), e mesmo ao produzir 

um prato visivelmente apetitoso e saboroso, se estão conectando os sentidos a um 

Marketing, dito sensorial.     

As sensações nos despertam para os objetivos intrínsecos naturalmente, 

instintivamente, e, por essa naturalidade (porque quase sempre somos alheios ao 

modo como nossos sentidos interagem com as nossas experiências diárias) é que 

torna desta ferramenta algo que não seja invasivo, ou meramente maçante.  

Lindstrom (2012, p. 93), com base em estudos e pesquisas12, afirma que “Com 

frequência, o consumidor faz sua avaliação de qualidade com base em como sente o 

produto, e não na aparência dele”, e, desta forma, torna-se mais que importante a 

presença de um ponto de contato, sensorial, estrategicamente pensado para 

determinado serviço, tendo em vista sua segmentação e posicionamento. 

                                            
12 Foram feitas pesquisas em grupos focais sobre grupos de pessoas entre 25 e 40 anos, em 13 países, 
com foco em 10 marcas globais, como Coca-Cola, Mercedes-Benz, Dove, Ford, McDonald’s, entre 
outras. (Nigel Hollis apud Lindstrom, 2012, p. 163) 
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É, também, a partir desta ferramenta que muitas empresas alcançam melhores 

índices recuperação, diante de cenários de crise econômica, mantendo lucratividade, 

e, consequentemente, sendo competitivas. É o caso de empresas aéreas, que, apesar 

de constantes instabilidades econômicas, se mantêm quase sempre ativas, dados 

ininterruptos investimentos em elementos sensoriais da marca, como é caso da 

Singapore Airlines (LINDSTROM, 2012, p. 152). O autor destaca, ainda, que estes 

investimentos, em geral, são ações de baixo custo, se comparados a propagandas, 

veiculação de determinada marca em meios de comunicação, de elaboração de 

campanhas publicitárias de diferentes formatos, o que faz, desta, portanto, uma 

estratégia eficiente.  

 

2.2 A MÚSICA COMO ELEMENTO SENSORIAL 

 

A música, como já exposto, é um elemento do Marketing Sensorial, dado, entre 

outras reações, ter a capacidade de promover satisfação sensorial nos indivíduos – 

seja qual for o tipo da música (erudita, popular, samba, axé, sertanejo, rock, pop), ela 

sempre, e, de alguma forma, satisfará a “sensorialidade” (QUEIROZ, 2000, p. 15). 

Neste sentido, sob a música, o sujeito tende a estar mais receptivo e a assimilar mais 

facilmente mensagens, contidas na própria, ou, presentes próximas a ele, bem como 

a estar mais sensível para aspectos de sua própria interioridade (p. 21).  

Sem que percebamos, somos alvo da música durante grande parte do nosso 

dia: seja pela música de espera em um telefonema, pelo jingle do supermercado na 

televisão, pelos mais variados sons que fazem os aplicativos de telefones celulares, 

entre tantos outros. Lindstrom (2012, p. 74) e Queiroz (2000, p. 29) argumentam que 

com a ampla presença da música para muitas pessoas a partir do século XX, o escutar 

e o ouvir, atualmente, são palavras quase antônimas. E que por vivermos com muita 

música, escutamos muitas vezes o que não queremos, por razões meramente 

comerciais, e, em contraponto a este imperativo, cada vez mais, também, nota-se o 

surgimento de plataformas para ouvir, por meio de uma “audição musical selecionada” 

(QUEIROZ, 2000, p. 24), o que queremos ser, na intenção de determinar o que ouvir 

e seu consequente impacto em você.  

Sensorialmente, a música “[...] cria novas memórias, evoca o passado, e 

transporta instantaneamente para outros lugares e outras épocas” (LINDSTROM, 
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2012, p. 76), de modo que ela (a música) influi no cérebro (FUSTINONI, 2015, p. 70), 

com reflexos imediatos nos olhos, face, membros, fazendo rir, chorar, pensar, dançar.   

Bruner (1990, apud HERTER, 2010, p. 25) discorre sobre as músicas como 

sendo um estímulo sonoro, compostas por três dimensões: a dimensão física (volume, 

tom), a dimensão emocional (representada pelo conteúdo e sua reação), e a dimensão 

de preferência (relativa à identificação da pessoa com a música). Essas três 

dimensões, homogêneas ou não, estimulam sensorialmente o indivíduo – positiva ou 

negativamente – por meio de uma música com volume alto ou baixo, de um tom maior 

ou menor13, com letra ou sem letra, de harmonia simples ou complexa, já que somos 

“criaturas de emoção” (HERTER, 2010, p. 26).  

 

2.3 APLICAÇÃO NA HOTELARIA 

 

A hotelaria no Brasil, oficialmente, por meio do SBClass classifica os meios de 

hospedagem em sete tipologias: Hotel, Resort, Hotel Fazenda, Cama e Café, Hotel 

Histórico, Pousada, e Flat/Apart, e, por meio de uma matriz e de uma escala de 

categorização em estrelas (de um a cinco), determinado meio de hospedagem é 

avaliado de acordo com a presença ou não de pré-requisitos de classificação. Não 

distante de outros segmentos de mercado, todavia a hotelaria também tem uma 

tendência à inovação14, com a chegada de novos empreendimentos hoteleiros, como 

os de hotéis boutique, hotéis design, hotéis fashion, hotéis femininos, hotéis verdes 

(entre outros), o que contribui também para um crescimento de 533% no número de 

hostels nos últimos cinco anos15. Diante, portanto, dessa visível transformação no 

mercado da hotelaria, estão sendo absorvidas inúmeras inovações, na tentativa de 

um diferencial competitivo, dentre elas a automatização de sistemas, a personalização 

dos serviços, a dinamização de processos, e, cada vez mais, a presença de elementos 

sensoriais, como a música.  

Lindstrom (2012, p. 84) argumenta que “Cada produto tem um som. As marcas, 

os sons não eletrônicos. Rolhas estouram. Escutamos a abertura da caixinha do leite, 

                                            
13 Tons maiores geralmente dão sensação de alegria, felicidade, enquanto tons menores estão mais 
presentes em músicas mais lamuriantes. 
14 Disponível em: <http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/viewFile/V6N2A4/V6N2A4>. Acesso 
em: 4 ago. 2017 
15  Disponível em: <http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2016/05/hostels-no-brasil-
cresceram-533-nos-ultimos-5-anos_125739.html>. Acesso em 4 ago. 2017 
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o triturar dos flocos de milho, o borbulhar de um refrigerante recém servido”, e que, 

neste sentido, os sons não só irão construir a identidade da marca, como também 

formar um diferencial frente a outro produto ou serviço. Ao relacionar com a hotelaria, 

observamos ações como presença da música ao vivo, o rádio sintonizado em 

determinada estação (que seja mais compatível com o meio de hospedagem), a 

ausência da música, para que se perceba o som do entorno (pássaro, cachoeira, 

praia, vento). Um estudo feito por Lindstrom (2012) com compradores de carros 

aponta que 44% dos consumidores indicam que o som de um carro é o fator primordial 

em sua escolha de marca, na hotelaria não há ainda estudos ou pesquisas que 

indiquem a preferência do hóspede entre um hotel e outro em razão do som, mas, 

dada a crescente inovação e o constante surgimento de empresas de curadoria 

musical para meios de hospedagem, este número tende a ser significativo.  

Atualmente, podemos pensar em uma música direcionada e situacional na 

hotelaria. Na recepção de um hotel de luxo, por exemplo, é comum uma música calma 

(funcionando como espécie de complemento), para que, ao chegar, o hóspede sinta-

se calmo e acolhido para iniciar os procedimentos de check-in. Herter (2010, p. 12), 

no entanto, atenta para a necessidade de “[...] compreender que uma mesma melodia 

pode gerar significados diferentes, dependendo do contexto onde será inserida”, o que 

corrobora para que em alguns hostels a música ouvida na recepção seja de um rock, 

um pop, música eletrônica (e, neste sentido, com maior destaque), entre outros estilos 

variados e não necessariamente um som ambiente – já que neste caso, embora 

estejamos falando de recepção em ambos os meios de hospedagem, o foco está 

direcionado para a segmentação e no resultado por ela pretendido. Nas duas 

situações, no entanto, a música é aplicada com intenção, a uma finalidade sensorial.  

Ao transitar pelas outras áreas comuns (corredores, elevadores, lobby) de 

determinados hotéis, podemos perceber, atualmente, de igual modo a presença da 

música. 

Em bares, lounges, restaurantes, refeitórios16, observamos ou um ritmo mais agitado, 

com a finalidade de entreter o hóspede (ou o cliente, que apenas frequenta a área, 

sem se hospedar), de promover maior circulação de comensais no ambiente, quando 

não uma música executada por uma banda, um pianista (como é o caso de um piano 

                                            
16 Diferenciamos “restaurante” de “refeitório” porque em um hostel nem sempre existe um restaurante, 
mas sim um espaço onde é servido o café da manhã, e onde se podem fazer refeições, o que não se 
configura obrigatoriamente como um restaurante, portanto.  
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bar). Uma vez que incide diretamente na atmosfera do ambiente, o comportamento 

sob uma música agitada pode aumentar a sensação de euforia e causar prazer ao 

hóspede, de igual modo que, eventualmente, fazê-lo aumentar o consumo de bebidas 

(HERTER, 2010, p. 25), e, por conseguinte, seu relaxamento. Já a música com volume 

mais baixo propicia maior interação social (p. 25). 

Embora não seja o foco, faz-se necessário aclarar a existência de um órgão de 

arrecadação e distribuição dos direitos autorais (ECAD), o qual arrecada, inclusive, 

sobre o que é tocado nas áreas comuns dos meios de hospedagem. Tramita no 

Senado17 uma proposta de lei (PLS 206/2012) cujo conteúdo permite a arrecadação 

sobre músicas nas áreas comuns (ou, espaços públicos), mas proíbe sobre as 

executadas nos quartos, entendendo que “[...] tem caráter privado, dependendo da 

vontade exclusiva de cada hóspede” (BRASIL, 2016). 

Nas UHs, portanto, e entendendo que se trata de um lugar privado, 

observamos, atualmente, com maior frequência, a possibilidade da música, com a 

disposição um rádio para sintonizar, quando não uma entrada para inserir um pendrive 

com suas músicas, em hotéis, pousadas, motéis. O hóspede tende a relaxar sob suas 

próprias escolhas musicais, é um local de intimidade, de descanso.  

O Best Western Plus Copacabana Design Hostel formatou e colocou em 

funcionamento, durante trinta dias (de maio a junho de 2017), um “Quarto Sensorial” 

inspirado pela Bossa Nova, dentro do qual inseriu elementos sensoriais como cervejas 

e cafés artesanais, fragrância cítrica e de maresia, quadros e travesseiros com 

desenhos de praia, e do conhecido calçadão da praia de Copacabana, além da trilha 

musical compondo o quarto, o que, segundo Stephanie Menescal (Coordenadora de 

Marketing), tinha a intenção de “[...] provocar uma experiência, que passa por todos 

os sentidos e transmitir um pouco da essência carioca, alegre, descontraída, colorida, 

musical, praiana e, ao mesmo tempo, boêmia.”18. Dentro desta experiência, além dos 

demais elementos sensoriais presentes, o hóspede poderia, com seu telefone celular, 

fazer o uso de um aplicativo, com o qual reproduziria uma música à sua escolha, 

dentro das opções selecionadas por uma curadoria, de acordo com o perfil do quarto. 

Para um turista estrangeiro, estar no Rio de Janeiro, hospedado em Copacabana, e 

                                            
17  Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/10/execucao-de-musicas-
em-hotéis-e-moteis-podera-ficar-livre-de-direitos-autorais>. Acesso em 4 ago. 2017  
18  Disponível em: <http://www.revistahotelaria.com.br/dados/materia/Best-Western-Plus-Copacabana-
Design-Hotel-ganha-Quarto-Sensorial/4564>. Acesso em 04 ago. 2017 
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em um quarto com uma “paisagem sonora” (LINDSTROM, 2012, p. 77) compatível 

com o entorno natural da cidade, isto pode influenciar em sua percepção sobre a 

permanência no hotel, e mesmo sobre a experiência sobre a viagem. 

 

3. A MÚSICA E A HOSPITALIDADE 

 

Traremos a seguir as falas de uma gestora de marketing de uma empresa 

brasileira de music branding, em entrevista respondida por e-mail, ao presente autor, 

em setembro deste ano. Separamos em duas partes: o que a entrevistada dialoga 

sobre uma hospitalidade sensorial (3.1), e posteriormente em sua percepção sobre a 

aplicação de seu serviço na hotelaria (3.2). Abrimos discussão a partir das falas da 

entrevistada, contrastando o que é falado ao que é estudado. Entendemos que este 

foi um roteiro de conversa pensado com a intenção de que tentássemos dar conta de 

abrir a discussão da temática de estudo na área proposta deste trabalho. São 

perguntas que podem e devem ser repensadas na medida em que o local empírico da 

pesquisa ainda está em construção. 

Consideramos, todavia, importante salientar a dificuldade em obter as 

respostas dos entrevistados: foram contatadas cinco empresas por e-mail e facebook, 

com total adesão e expresso interesse por parte de seus representantes na temática 

e na abordagem desta pesquisa. Falamos diretamente com o diretor de uma das 

empresas por telefone, quem também se dispôs a participar da entrevista. Entretanto, 

apenas uma respondeu, considerando o tempo hábil de cronograma para a finalização 

do trabalho. Conforme dito, trata-se de um relato de experiência, a partir de cujas falas 

dialogamos com o aparato teórico.    

 

3.1 HOSPITALIDADE SENSORIAL NA MÚSICA 

 

A entrevistada, em sua fala, corrobora para que, na prática, exista um 

entendimento por parte dos fomentadores de conteúdo musical a uma necessidade 

de uma “satisfação sensorial”, resultado da ação de uma sinergia dos sentidos. E que, 

por esta lógica, consequentemente, haverá sempre demanda: “Se formos pensar que 

os principais objetivos de um Music Branding são em primeiro lugar elevar a 

experiência do cliente e em segundo lugar, reforçar os atributos de uma marca, essa 

demanda sempre existiu”. 
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Corroboramos, então, com esta fala as bases teóricas até aqui expostas e 

pesquisadas no que concerne à existência da demanda. 

 

 

Quanto à satisfação do sujeito, sob a música, ela argumenta: 

É difícil mensurar só pela música, mas atualmente existe uma metodologia 
de pesquisa chamada NPS que ajuda (e muito) as empresas a entenderem o 
quão feliz os clientes estão com o serviço prestado e isso ajuda a entender 
se, pelo menos, a experiência como um todo está satisfatória. 

  

Esta “satisfação”, dita pela entrevistada, tende a ser uma sensação que 

acontece de momento: principalmente sobre a temática da música. Há, em verdade, 

pouca ou nenhuma exatidão em uma mensuração. Quando diz que se pretende, por 

meio de uma metodologia, aferir se “a experiência como um todo está satisfatória”, há 

em sua fala um possível equívoco, visto que não há como homogeneizar os usuários, 

principalmente na hotelaria, em que há uma heterogeneidade de consumidores em 

relação à motivação da hospedagem: férias, trabalho, estudo, casamento, entre tantas 

outras. Uma música que atende a satisfação de um sujeito, pode não atender a outro 

em um mesmo ambiente, de igual modo também que o hóspede de férias em dado 

momento pode ser o de trabalho em outro, o que dificulta sumamente esta aferição. 

Isto porque a relação do sujeito com a música é subjetiva e conta com influência de 

outros fatores, tal como o humor, a motivação, os demais aspectos sensoriais, entre 

tantos outros, o que faz desta uma experiência singular, vivenciada em um tempo e 

espaço específicos. 

 

3.2 POSSIBILIDADES DE HOSPITALIDADE DA MÚSICA NA HOTELARIA  

 

Na fala da entrevistada, observamos que o serviço da música na hotelaria ora 

aponta uma preocupação com uma hospitalidade, ora tende a uma “inospitabilidade” 

(CAMARGO, 2004, p. 45) intrínseca. Ela discorre que: 

Uma estratégia de marketing sensorial, seja ela qual for, é muito difícil de ser 
mensurada. Não é comum em hotéis as pessoas reclamarem diretamente da 
programação musical, o que dificulta ainda mais esse feedback, então a 
gente depende da equipe de marketing entender se a programação está ou 
não fazendo sentido.  
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Ao sugerir que não há como mensurar com exatidão acerca da satisfação de 

seu cliente em relação ao conteúdo musical oferecido, e ao principalmente indicar que 

não é comum haver reclamações sobre a música em hotéis, é possível observar um 

distanciamento entre seu cargo e o que de fato acontece, na prática, uma vez que 

enquanto gestora está mais próxima do plano tático que do operacional. Seja por meio 

de monitoramento do meio de hospedagem, ou por meio de páginas de reclamação 

como o Reclame Aqui19, Trip Advisor (por meio da qual o hóspede avalia os serviços 

após a hospedagem), é possível identificar diretamente uma insatisfação e inibir 

eventual falta de hospitalidade decorrente da música.  

A entrevistada ressalta no trecho seguinte que o uso da música em espaços 

hoteleiros era feito de uma “maneira errada”. Não havendo, no entanto, pesquisas ou 

estudos (já a música era posta de maneira aleatória), em tempos outros, que possam 

revelar uma dualidade (entre o certo ou o errado), não há como sustentar sua 

afirmativa. Ela entende que atualmente o serviço é feito de maneira correta, o que 

também pode ser contradito, uma vez que, embora haja estudos, pesquisas com 

hóspedes de determinado hotel, há também de se considerar que na hotelaria há 

empreendimentos não hoteleiros, dos mais variados, como “[...] pet shops, 

supermercados, shoppings centers, parques temáticos” (PEREIRA, 2016, p.15), em 

cujos ambientes há circulação de pessoas que não obrigatoriamente as que 

assiduamente frequentam determinado empreendimento.  

Afirma a entrevistada:   

Por muito tempo ela era feita de maneira errada (e ainda é na maioria dos 
lugares), pois preocupa-se mais em ter alguma coisa tocando do que com a 
qualidade daquilo. É comum ver por aí áreas comuns de hotéis, como 
restaurantes, lounges, piscinas etc. com um péssimo equipamento de som e 
o que chamamos de "música de elevador", ou seja, músicas que não 
condizem muitas vezes nem com o posicionamento do hotel e nem com o 
gosto dos hóspedes. 

Para Kotler (2001), a competência dos seus funcionários, a receptividade, a 

compreensão e o conhecimento de seu cliente são elementos fundamentais para a 

existência de qualidade, o que demanda para além do que é somente tangível para 

uma perspectiva outra, presente por exemplo nas dimensões de hospitalidade de 

Lashley (2000) e Camargo (2004). A qualidade, para além de uma mensuração 

tangível, esbarra também no que também é de caráter subjetivo (PORTER, 1986), 

                                            
19 Reclame Aqui é um site que mede a performance das empresas de acordo com o grau de satisfação 
dos clientes e o nível de resolução dos problemas, por meio de avaliações. 
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uma vez que, em se tratando do que é sensorial, por meio da música, o que existe é 

música apropriada para o ambiente (físico) e para a ocasião (pessoal).  

É bem verdade que no segmento de meios de hospedagem há pouco ou 

nenhum investimento em equipamentos de som, dada a necessidade de muitas vezes 

um alto aporte financeiro destinado à música, o que faz com que este seja um item 

“menos importante”. A importância, em custos, para um meio de hospedagem, é 

avaliada pela frequência de seu uso, que resulta na decisão da instalação interna, de 

equipamentos externos, ou mesmo de um aluguel somente quando necessário. O que 

a entrevistada chama de “música de elevador” podemos encontrar na literatura como 

“música mobília, um tipo de música claramente com função utilitária, integrada ao 

ambiente para induzir calma e tranquilidade em lojas e escritórios” (BYRNE, 2014, p. 

319).  

Sobre uma possibilidade de leitura da dimensão da “identidade” de Grinover 

(2007), com a qual podemos dialogar, a entrevistada fala: 

Os princípios básicos do desenvolvimento da programação musical estão 
ligados a alguns pontos importantes, são eles: Onde essa playlist vai tocar? 
É na piscina, no restaurante, no hall? Cada um desses ambientes pode exigir 
uma programação com leves diferenças respeitando os demais pontos que 
vou citar a seguir. Quem é seu público principal e como eles vivem e se 
comportam? Isso vem de um estudo de persona que é bastante trabalhado 
pelo marketing e visa se preocupar com a grande maioria dos clientes. Qual 
é o posicionamento do hotel? Ele é sofisticado? Jovem? Maduro? Existe 
alguma característica específica desse hotel que possa ser traduzido em 
música? (por exemplo, um hotel temático), enfim, nesse momento a gente 
estudo os atributos de marca para que a programação musical esteja 
completamente dentro do posicionamento de marca do hotel. Por fim, devem 
ser desenvolvidas playlists diferentes por períodos, pelo menos manhã, tarde 
e noite, pois entende-se que o clima e até o astral das pessoas é diferente 
nesses períodos.  

Neste sentido, há uma preocupação da construção de uma hospitalidade para 

os espaços, o que dialoga diretamente com a dimensão da identidade de Grinover 

(2007), a qual atenta para o conceito de “homens traduzidos” (p. 45), ou seja, em como 

as suas satisfações serão realizadas, por meio de ferramentas de estudos e 

pesquisas, em razão da tradução de suas necessidades. É esperado que, embora o 

público de um hotel seja o mesmo, existam variadas músicas para estes espaços, e 

que cada ambiente dialogue com seu público de modo a ser hospitaleiro. De igual 

modo, como já citado na página 20, em um meio de hospedagem há um outro fluxo 

de clientes, para além de somente os hóspedes, e que estes também estão inseridos 

neste contexto.   
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Para além desta perspectiva, podemos pensar também que a própria agenda 

da cidade pode influenciar no tipo de música que os hotéis vão supostamente dizer 

que os clientes escolheram. No carnaval, por exemplo, serão comuns a 

predominância de sambas e as tradicionais marchinhas de carnaval.  

Indagada sobre a possibilidade de venda de seu produto, intermediada pelo 

hotel, para ocasiões de casamentos, jantares, eventos, a entrevistada respondeu: 

Eles não contratam conosco pois não trabalhamos com programação para 
eventos, somos exclusivos para mensalidades e experiência de longo prazo, 
por isso não sei te dizer se eles fazem essas intermediações aos hóspedes. 
Acredito que não pois não existe essa demanda para nós.  

Deste trecho podemos inferir que há uma “inospitabilidade” (CAMARGO, 2004, 

p. 45) intrínseca em sua fala, porque quando aponta para a exclusividade por 

mensalidades, pode estar excluindo empresas menores que não detêm de aporte para 

a contratação em longo prazo, muito embora estas pudessem contratar projetos 

avulsos. Como já citado, o número de hostels cresceu 533% nos últimos cinco anos, 

no Brasil, abrindo, então, uma oportunidade de mercado. Sendo uma empresa que se 

propõe a uma perspectiva para além da música, mas da hospitalidade por meio da 

receptividade, espera-se outro tratamento no acolhimento primeiro: de seus clientes 

(hotéis, restaurantes, shoppings, mercados).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificamos, a partir dos objetivos pretendidos e sugeridos neste artigo, que a 

música pode contribuir para a construção de espaços sensorialmente acolhedores e 

hospitaleiros na hotelaria. Pensando na criação destes espaços, então, podemos 

estabelecer uma correlação entre sua aplicabilidade e possíveis efeitos que dialogam 

com o acolher e com a hospitalidade.  

Procuramos realizar um estudo bibliográfico sobre a hospitalidade e a identificar 

a sua percepção nos espaços da hotelaria. Percebemos que, embora grande parte 

dos autores não escreva sobre a música, diretamente, há correlação entre o que falam 

e o tema pesquisado. Seja por meio da música em sua forma mais tradicional, seja 

pela correlação feita sobre a música e o tom de voz, como citado por Castelli (2008, 

p. 165), e até na ausência de um som, pudemos dialogar com os textos. 
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Buscamos identificar e situar a música como um elemento do marketing 

sensorial e em diversos ambientes hoteleiros, de igual modo a diagnosticar como a 

hospitalidade está presente na música nestes espaços. Surgiram, para além de 

resultados primários, tantos outros que possibilitaram enriquecer a discussão para 

correlacionar as abordagens com a temática da pesquisa. 

A música, que é da ordem do subjetivo, deu o tom à construção deste trabalho, 

no sentido de permitir que conceitos tradicionais do turismo e da hotelaria servissem 

a essa temática, que é ainda recente. Consideramos este um processo importante 

para a finalização do trabalho. 

A realização de uma entrevista semiestruturada se deu pela dificuldade de se 

obter respostas das empresas que foram previamente selecionadas e o tempo 

limitado, tendo em vista o cronograma para a conclusão deste trabalho. Temos 

consciência da limitação que existe no processo de escolha de perguntas a serem 

feitas (em detrimento de outras), da mesma forma que, quando feitas por e-mail (e 

talvez outras provocações aparecessem se ela ocorresse pessoalmente), restringimos 

a possibilidade de provocações sobre respostas. Desta forma, por e-mail, há uma 

tendência a que o respondente seja também bastante cordial. 

Há uma limitação no sentido de ter havido única entrevista, porque pautamos 

as respostas, neste caso, em uma empresa já consolidada, e que, por vezes, não 

reconhece a existência de mais empresas (menores) que possam ser especializadas 

na hotelaria. Trata-se se um serviço em crescimento, portanto, é possível que existam 

empresas especializadas em determinado segmento (como a hotelaria), mas da qual 

ainda não temos conhecimento. 

Ressaltamos que se trata de uma temática ainda pouco estudada por vieses 

acadêmicos e de poucas publicações correlatas na hotelaria. Verificamos, portanto, a 

importância de se contribuir com novos conhecimentos e alargamentos teóricos, 

relacionando conceitos aplicáveis à temática em questão, na tentativa de se pensar e 

compreender melhor a música na hotelaria.  
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