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RESUMO 

 

Este trabalho intitulado Hospitalidade: conceitos e reflexões sobre sua percepção prática 
dentre os hoteleiros do destino turístico Balneário Camboriú, pretende analisar os conceitos 
acerca da hospitalidade bem como, a percepção dos hoteleiros do destino turístico Balneário 
Camboriú a respeito desta temática, por se tratar de uma cidade de forte apelo turístico. 
Através de alguns recortes objetivou-se analisar a Hospitalidade no olhar dos hoteleiros de 
Balneário Camboriú a partir do ponto de vista teórico, considerando também a visão de alguns 
autores em outras áreas do conhecimento. Focando a Hospitalidade, pretende-se colaborar 
para o alargamento do referencial teórico já existente, uma vez que este estudo relaciona uma 
bibliografia específica sobre hospitalidade. Os autores pesquisados apontaram novas leituras 
para a compreensão do tema no campo do conhecimento, até então pouco vislumbrados. Com 
base nas informações das pesquisas bibliográficas e documentais, partiu-se para a observação 
dos conceitos existentes sobre Hospitalidade, a partir da pesquisa, de caráter descritivo, - por 
oferecer um feedback quanto à definição do termo Hospitalidade estabelecida atualmente.  
Para os autores analisados verificou-se que os conceitos de Hospitalidade estão, desde os 
tempos remotos, ligados à cultura de uma nação e, apesar de suas variações, apresentam 
características gerais que convergem para um conceito geral, fazendo com que a pesquisa 
permeie um olhar sobre os conceitos, procurando sintetizá-los. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo, Hospitalidade, Cultura. 
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ABSTRACT 

 

This intitled work Hospitality:  concepts and reflections on its practical perception amongst 
the owners of hotels of the tourist destination Balneário Camboriú, intend to analyze the 
concepts concerning the hospitality as well as, the perception of the owners of hotels of the 
tourist destination Balneário Camboriú the respect of this thematic one, for if to deal with a 
fort city I appeal tourist.  Through some clippings it was objectified to analyze the Hospitality 
in the look of the hoteleiros of Balneário Camboriú from the theoretical point of view, also 
considering the vision of some authors in other areas of the knowledge.  Based in the 
Hospitality, is intended to collaborate for the widening of existing the theoretical referencial 
already, a time that this study relates a specific bibliography on hospitality.  The searched 
authors had pointed new readings with respect to the understanding of the subject in the field 
of the knowledge, until then little glimpsed.  On the basis of the information of the 
bibliographical research and you register, broke itself for the comment of the existing 
concepts on Hospitality, from the research, of descriptive character, - for offering to one 
feedback how much to the definition of the term Hospitality established currently.  For the 
searched authors it was verified that the concepts of Hospitality are, since the remote, on 
times to the culture of a nation and, although its variations, present general characteristics that 
converge to a general concept, making with that the research it includes one to look at on the 
concepts, looking for to synthecize them. 
 
WORK-KEY: Tourism, Hospitality, Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dissertação intitulada “Hospitalidade: conceitos e reflexões sobre sua percepção 

prática dentre os hoteleiros do destino turístico Balneário Camboriú – SC” consiste em um 

estudo acerca do tema hospitalidade e o entendimento dos hoteleiros sobre este fenômeno. 

Balneário Camboriú foi escolhido como o destino turístico a ser estudado pelo fato de 

possuir tradição e força na atividade turística em nível nacional. Caracteriza-se como um 

destino formado por grupos hoteleiros de tradição, predominantemente familiares, advindos 

de colonizadores e imigrantes de outras regiões do Estado, com ideais de crescimento e 

desenvolvimento culturalmente próprios. 

Ser ou não ser bem recebido em determinado local parece uma questão subjetiva. 

Depende de onde se vem e quais foram às vivências anteriores. Para Ramos (2003), sentir-se 

“bem recebido” depende da cidade pela qual se circulava, do quanto o indivíduo conhecia sua 

história e atribuía valores ou não aos espaços coletivos, de como concebia o sentido a cada 

passo que refazia nas ruas tão bem conhecidas. Neste raciocínio depende de quanto o sujeito, 

muitas vezes, é considerado estrangeiro no próprio espaço que deveria lhe pertencer. O espaço 

de cada cidade é um objeto de consumo, ou um espaço de direito independente de sua 

aparência física, sexo, ou condição socioeconômica. 

No âmbito do turismo, muito se tem discutido e analisado o que vem a ser 

hospitalidade, e entende-se que, para o desenvolvimento de um bom trabalho de atendimento 

ao público, esta é uma questão relevante. Diante disso, percebe-se que, atualmente, o conceito 

de hospitalidade ainda requer muita reflexão e embasamento teórico. 

Os conceitos de hospitalidade levantados na fundamentação teórica desta dissertação 

sempre voltam a um mesmo ponto: “hospitalidade é o ato de receber bem”, o que, ao longo do 

tempo, passou a ser entendido como a idéia principal, mas que por si só não sustenta todas as 

questões referentes ao fenômeno. 

Para Dias (2002), a partir dessa idéia tradicional de hospitalidade, refletiu-se de forma 

mais profunda sobre este fenômeno, que se transforma em “produto” e se caracteriza como 

“serviço”, e se refere “à interação satisfatória entre as pessoas estranhas, ao conforto 

fisiológico e psíquico do hóspede, por meio de estruturas físicas, culturais e do espaço”.   
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Diante disso, pode-se dizer que o estudo da hospitalidade implica na compreensão de 

um amplo e complexo contexto sócio-cultural, isto porque é, a partir do atendimento ao 

cliente, que surge o momento em que se criam novas relações. É importante também que se 

compreenda que, tratar diferentemente as pessoas por sua condição social ou da sua aparência, 

é agir em total desacordo com os preceitos do respeito humano e deduz-se que, diante disso, 

as trocas que se realizam em qualquer setor turístico requerem uma boa dose de satisfação do 

cliente.  

É importante considerar como afirma Goudbout (1997, p. 41), “que a hospitalidade 

não consiste em dar o espaço a outro, mas em receber o outro em seu espaço”.  Nesse sentido, 

a questão que se levanta é a seguinte: qual a percepção que os hoteleiros situados no 

destino Balneário Camboriú, têm de hospitalidade? 

A partir da pergunta de pesquisa, surge o objetivo geral  que procurou-se analisar a 

hospitalidade no âmbito da sua conceituação teórica e sua percepção prática entre os hoteleiros 

de Balneário Camboriú – SC e como objetivos específicos: levantar por meio bibliográfico os 

conceitos de hospitalidade segundo os principais autores do tema; apurar a percepção dos 

hoteleiros de Balneário Camboriú em relação ao significado e sentido da hospitalidade; e 

estabelecer e analisar a relação entre os aspectos teóricos e práticos da hospitalidade 

identificados. 

A presente pesquisa caracterizou-se como exploratória, uma vez que busca pelo 

conhecimento de uma realidade e levantamento de referenciais teóricos, contribuir para a 

identificação dos conceitos de hospitalidade. 

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo o trabalho científico. São 

finalidades de uma pesquisa exploratória, proporcionar mais informações sobre determinado 

assunto, facilitar a delimitação de um tema de trabalho e definição dos objetivos. Através da 

pesquisa exploratória avalia-se a possibilidade de desenvolver-se uma boa pesquisa sobre um 

determinado assunto. Quanto aos procedimentos, esta pesquisa é classificada como 

bibliográfica e de campo. A pesquisa de campo se baseia na observação dos fatos como 

ocorrem na realidade. 

A pesquisa de campo, neste caso, ocorreu nos cinco hotéis mais antigos de Balneário 

Camboriú - SC: Marambaia Cassino Hotel & Convenções, Miramar Hotel, Fischer Hotel & 

Convenções, Rede Sagre’s de Hotéis, Rede Pires de Hotéis e os cinco mais novos do mesmo 

município: Recanto das Águas Hotel & Spa, Bella Camboriú, Bhally, Estaleiro Village e 



   11

Royal Atlantic sobre suas percepções de hospitalidade. Nestes estabelecimentos foi aplicada a 

técnica de entrevista de profundidade com roteiro semi-estruturado. A escolha dos cinco mais 

antigos e os cinco mais novos atribuem-se, ao fato de que se pode ter um contraponto de 

idéias no que concerne ao entendimento sobre a hospitalidade levando-se em consideração o 

período de existência entre os hotéis pesquisados. 

Os questionários aplicados nestes hotéis serviram como complemento à pesquisa 

bibliográfica, visto que se entendeu que as informações obtidas proporcionariam uma maior 

compreensão dos dados coletados, bem como forneceriam melhores condições de análise.     

O capítulo 02 da presente dissertação busca resgatar os conceitos históricos de 

hospitalidade e o turismo receptivo, bem como seus antecedentes históricos, as bases teóricas 

da hospitalidade e uma análise dos conceitos apresentados sobre hospitalidade. O capítulo 03 

busca caracterizar o objeto de estudo, contextualizando a cidade de balneário camboriú e a 

hotelaria da cidade. 

 O processo de investigação é exposto no capítulo 04, definindo a amostra, a forma de 

coleta de dados, e os parâmetros de análise dos dados. 

 Já o capítulo 05 apresenta a análise dos resultados da pesquisa. O Capítulo 06 

apresenta as considerações finais, bem como as recomendações. 



 

2 HOSPITALIDADE E O TURISMO RECEPTIVO 

2.1 Conceitos de turismo 

 

Por ser uma atividade de grande alcance, o turismo apresentou vários conceitos e 

diversas interpretações ao longo dos anos. Para Barreto (1995) o conceito de turismo surge no 

século XVII na Inglaterra, e abarca um tipo especial de viagem. A palavra tour é de origem 

francesa, como muitas palavras do inglês moderno que definem conceitos ligados à riqueza e 

à classe privilegiada. A palavra tour quer dizer volta e tem seu equivalente no inglês turn, e 

no latim tornare. 

Para Costa (2001.p.40), o turismo é uma atividade multidimensional e multifacetada, 

que tem contatos com muitas vidas e atividades econômicas diferentes. Não é surpreendente, 

portanto, que tenha se mostrado muito difícil de definir – a palavra turista apareceu pela 

primeira vez na língua inglesa no início do século XIX, e, quase dois séculos mais tarde, não 

temos um acordo sobre a definição. De certo modo, isso reflete a complexidade do turismo, 

mas também é um indicativo de sua imaturidade como campo de estudo.  

Não são consideradas turistas, pela Sociedade das Nações, as pessoas que viajam para: 

ocupar emprego no país visitado, exercendo atividade profissional; fixar residência no país, as 

pessoas que residem na fronteira e trabalham num país vizinho; estudantes que moram em 

pensões ou estabelecimentos de ensino; pessoas em trânsito que não se detêm no país por 

mais de 24 horas. 

A União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT), atual 

Organização Mundial do Turismo, tentou unificar as várias definições, propondo a comissão 

de Estatística da Organização das Nações Unidas, que foi aprovada em 1968, designado pelo 

termo genérico de visitante “qualquer pessoa que vá a um país que não é aquele em que tem 

residência habitual, por qualquer outra razão que não seja a de exercer uma profissão 

remunerada nesse mesmo país” (GIANINI, 1993, p. 48). Separou, ainda, os visitantes em duas 

categorias: os turistas e os excursionistas. 

Definir turismo é bem mais complexo do que simplesmente definir o turista, por ser 

um conjunto interligado de fenômenos, que visam diretamente ou indiretamente o mesmo fim, 

envolvendo toda uma gama de recursos naturais, históricos, culturais, sociais e de estrutura 

básica específica, que contracena com a demanda consumidora em permanente deslocamento. 
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Aos peritos e pesquisadores de Turismo, as terminologias turísticas 
denominadas específicas ainda se apresentam como passíveis de 
reformulações, pois, além de apresentarem algumas inexatidões, são 
expressões de alcance amplo, fato este que impede a tradução e o 
dimensionamento exato das teorias e das técnicas que o fenômeno encerra 
em seus princípios e em suas operações. Independente das inexatidões e das 
inseguranças teóricas é o fenômeno que mais progride na medida em que a 
economia e as finanças, aliadas aos interesses humanos, procuram respostas 
satisfatórias às várias necessidades naturais de provimento de carências e de 
correspondência a desejos lícitos e exigências de melhor conhecimento do 
mundo e das pessoas (GIANINI, 1993, p. 43).  

 

Esses anseios levam um número sempre maior de indivíduos e de grupos a viajar mais, 

através de múltiplas rotas novas, para o conhecimento de novos lugares. 

Para Andrade (1998, p. 12), turismo “é o conjunto de serviços que tem por objetivo o 

planejamento, a promoção e a execução de viagens, e os serviços de recepção, hospedagem e 

atendimento aos indivíduos e aos grupos, fora de suas residências habituais”.  

Já Lickorish e Jenkins (2000, p. 25) consideram o turismo como “(...) uma soma de 

fenômenos e relacionamentos que surgem das viagens e de estadas de indivíduos não-

residentes, na medida em que não visam a uma residência permanente e não são ligados a 

atividades remuneradas”. 

Para Barbosa (2002), as viagens sempre acompanharam o ser humano como se fossem 

um movimento físico e de idéias. Elas aparecem na história representando uma das mais 

remotas atividades humanas. O ser humano sempre viajava em primeiro lugar por uma causa 

religiosa, significando muitas vezes, a própria morte.  

Característico de uma sociedade de consumo, o turismo como um todo estruturado é 

mais do que um produto composto ou uma combinação de bens e serviços, cuja 

funcionalidade depende de uma série de conhecimentos operacionais e de paciente dedicação 

para o atendimento de requisitos da oferta e das exigências da demanda. O turismo é uma 

atividade que vem crescendo gradativamente através dos séculos, e tornando-se, para muitos 

países, uma alternativa de desenvolvimento.  

Cabe destacar que diferentes segmentos do mercado começaram a mostrar 

características diferenciadas, alguns com mais capacidade de se recuperarem de recessões e 

mudanças estruturais do que outros, dentre os diversos segmentos de turismo o de eventos de 

negócios são o que mais cresce na atualidade. 
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2.2 Aspectos históricos da hospitalidade 

 

A origem do termo hospitalidade, deriva de asilo, albergue, uma antiga palavra 

francesa que significa dar ajuda/abrigo aos viajantes, que teve sua origem na Grécia e em 

Roma, por volta de 1700 a.C, nas tavernas onde já se fazia menções à hospitalidade 

(WALKER, 2002). Percebe-se, portanto, que a idéia de hospitalidade é tão antiga quanto à 

própria civilização. 

Desde o início da civilização, os gestos de recepção e hospitalidade, muitas vezes sem 

a contrapartida do pagamento, pareciam cercados por uma aura divina – como na Grécia 

antiga, onde o Deus Xênios protegia o hóspede e o hospedeiro. A palavra grega philoxénia 

indica amor ao estrangeiro, o que pode ser entendido como hospitalidade, assim como 

xenofobia (em português) é a aversão ao estrangeiro (WALKER, 2002). 

A noção de hospitalidade provém da palavra latina hospitalitas-atis, que significa ato 

de acolher; hospedar; boa acolhida; recepção, tratamento cortês, gentileza, amabilidade. Por 

sua vez, a palavra latina hospes-itus significa hóspede, forasteiro, estrangeiro.  

As palavras hospitium –I (hospício) e hospitale-icum (hospital, hospedaria, casa de 

hóspedes) eram concorrentes na Europa a partir de Século XI, e servia para designar local, à 

margem das antigas estradas romanas, destinados a abrigarem peregrinos, oferecendo 

assistência variada, inclusive tratamento médico (GRINOVER, 2002).  

A palavra hospitalidade tal como ela é usada hoje teria aparecido pela primeira vez na 

Europa, provavelmente no início do século XIII, calcada na palavra latina hospitalitas, ela 

mesma derivada de hospitalis. Ela designava a hospedagem gratuita e a atitude caridosa 

oferecidas aos indigentes e dos viajantes acolhidos nos conventos, hospícios, e hospitais 

(GRINOVER, 2002, p.27).  

É importante ressaltar que o fenômeno dos dias atuais, intitulado de “hospitalidade” 

não é uma preocupação dos tempos modernos. A visão do termo, na antiguidade, já era a 

preocupação maior de quem hospedava. O termo ainda remete a uma reflexão e sua estreita 

relação com a palavra hospital, que está ligada diretamente ao atendimento, aos desejos e aos 

anseios do usuário.  

Para Walford (1985), “A hospital was originally a house of entertainment for pilgrims, 

and the duty of hospitallers was to provide pilgrims with hospitium (lodging and 
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entertainment)”, ou seja, um hospital era originalmente uma casa de entretenimento para 

peregrinos, e o dever dos ‘hospitaleiros’ era prover os peregrinos com hospitium 

(entretenimento e alojamento), host significa anfitrião, derivado da palavra latina hostis 

(inimigo); convidado (guest) e de hopes (hospital). Pode-se perceber que o entendimento de 

hospitalidade e hospital, nos autores citados, são palavras que estabelecem acolhimento 

afetuoso, atender com atenção e cortesia. Ou seja, é um conjunto de estruturas e ações visando 

sempre o bem-receber. Porém, a maioria das pessoas que praticava essas viagens estava ligada 

à corte ou de alguma forma à Igreja e esses preferiam acomodações melhores que as de beira 

de estradas, então acabavam se acomodando em pousadas próximas a locais religiosos. 

Conforme Barreto (1995), a história da receptividade começa com os primeiros 

deslocamentos do homem, quando as grandes distâncias e os meios utilizados obrigavam os 

viajantes a pernoitar em lugares seguros. As razões dos deslocamentos a princípio eram 

migratórios nos períodos pré-históricos, sendo que o mais provável dos primeiros 

deslocamentos foram os caminhos do sal, que a partir do litoral se espalharam terra adentro, 

gerando a necessidade de oferecer hospitalidade ao visitante desde os primeiros intercâmbios. 

 

2.2.1 Hospitalidade na Grécia 

 

Na antiguidade, já havia um ritual para que os visitantes se sentissem em sua própria 

casa ao se hospedarem por qualquer motivo: religiosos, peregrinações, comércio.  

Chelhod (1990), comenta sobre a história da hospitalidade na Grécia antiga, quando os 

estrangeiros eram acolhidos como enviados dos deuses. A questão da religiosidade, muito 

acentuada na Grécia, implicava no dividir seu lar com um estrangeiro como um dever 

sagrado. O dividir, numa visão ampla, significava doar-se por inteiro, passando os 

estrangeiros a ter todas as regalias que abrangia desde o partilhar do pão e do sal como a 

própria casa, que passava a não mais, aparentemente, a pertencer aos donos. O doar-se por 

inteiro significava a não-privacidade por parte dos que abrigavam, ou seja, quem recebia 

deixava de ser ele mesmo para viver a vida do outro, durante a permanência do hóspede. Para 

Walker, (2002, p. 5), 
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O incremento do comércio e, conseqüentemente, das viagens, fez com que o 
aparecimento de alguma forma de acomodação para se passar a noite se 
tornasse uma necessidade absoluta. Por causa da lentidão da viagem e das 
longas e árduas jornadas que o viajante era obrigado a encarar, muitos 
contavam somente com a hospitalidade dos habitantes das regiões por onde 
passavam.  

 

Com esse crescimento do comércio na Grécia e, conseqüentemente, das viagens de 

longas distâncias e intercâmbios, a hospitalidade estendeu-se aos peregrinos, mercadores e 

diplomatas, protegendo-os contra os abusos e violências. A necessidade da criação de alguma 

forma de acomodação, para que os viajantes e comerciantes em geral, pudessem descansar 

uma noite, para viajarem descansados no dia seguinte, espalhou-se por toda parte.  

 

2.2.2 Hospitalidade em Roma 

 

Os romanos, por sua vez, construíram hospedagens requintadas e bem equipadas em 

todas as suas principais estradas. Com a queda do Império Romano, a hospitalidade pública 

passou a ter um cunho estritamente religioso porque as viagens tornaram-se um perigo para o 

povo. Os que se lançavam às viagens estavam ligados à corte ou à Igreja e as acomodações 

nessa época já se tornaram fato comum. Muitos dos viajantes eram missionários, padres e 

peregrinos, seguindo na direção dos templos sagrados. A queda do Império trouxe mudanças 

no sentido primeiro da palavra hospitalidade, que era voltada a um ato puramente de doar-se 

por inteiro, uma dádiva para quem recebia. (CHELHOD, 1990). 

Para Walker (2002), na antiga Pérsia existiam os Khans, que eram tendas que serviam 

como estábulos para passar a noite durante as viagens em caravanas. Assim, os Khans, 

serviam de abrigo para os viajantes se protegerem das tempestades de areia e dos seus 

inimigos. 

 

2.2.3 Hospitalidade entre os beduínos 

 

Entre os beduínos, a quem primeiramente é preciso se reportar para compreender a 

natureza profunda da hospitalidade árabe - essas relações baseadas no código de honra do 
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deserto, dão ao hóspede a proteção do anfitrião com privilégios quase sagrados. Conforme 

Chelhod (1990, p. 13),  

 

A hospitalidade, no entanto, não é medida pela abundância da comida, mas é 
particularmente apreciada quando se pratica apesar dos meios limitados. 
Oferecer o que se tem, privar-se para dar, inclusive em prejuízo da sua 
própria gente, é a regra de ouro da hospitalidade árabe. 

 

Ainda segundo Chelhod (1990, p. 11), 

 

Nessas regiões áridas, a necessidade de sobrevivência dos nômades colocou 
um freio na lei do mais forte, substituindo a anarquia, por um conjunto de 
instituições salutares, entre as quais está a hospitalidade. O fato de um 
estrangeiro ter recebido gratuitamente o pão e o sal o faz pertencente ao 
grupo que o acolheu durante a sua permanência no lugar. Ressalta-se que, 
enquanto o pão e o sal recebidos na tenda estiverem no estômago do 
convidado, ele tem direito à proteção daquele que o hospedou. É o que os 
beduínos chamam de “direito do sal”. Ele dá o direito do convidado de 
deslocar-se livremente entre as terras submetidas à jurisdição do clã ou 
daqueles que lhe devem obediência.  

 

Para os beduínos o verbo adâfa, dar hospitalidade significa também juntar, anexar, 

ligar (CHELHOD, 1990). 

 

2.2.4 Hospitalidade hindu 

 

Na Índia são em cerimônias importantes como a inauguração de um templo que se 

podem perceber as regras e as práticas da hospitalidade em uma comunidade Hindu. Nessas 

ocasiões, o patrono organiza um banquete para seus convidados, que podem pertencer a todas 

as castas Hindus, porém para que todos aceitem o convite, principalmente os mais nobres, o 

cozinheiro deve ser um Brâmane (palavra sagrada, sacerdote indiano). Não só as pessoas se 

dividem em castas como também os alimentos se dividem em categorias que são 

hierarquizadas. Esses banquetes são regidos por regras gerais, um desses princípios “é o de 

que as castas inferiores aceitam alimento cozido das castas superiores, ao passo que a essas 

últimas aceitam apenas alimento bruto ou seco das castas inferiores”. Essa é só uma regra 

geral que comporta várias outras menores. (LASHLEY, 2004, p. 40). 
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Para Lashley, é bastante comum o nativo oferecer alimentos a outras pessoas, 

geralmente andam com um pedaço de noz no bolso e quando encontram um amigo cortam 

alguns pedaços e oferecem a ele, ou também oferecem chá umas às outras, mas é importante 

observar que essas trocas de alimentos obedecem ao regime de castas, ou seja, deve-se saber: 

“quem deve dar que tipo de comida a quem” (LASHLEY, 2004, p. 41). 

 

2.2.5 Hospitalidade nos países eslavos 

 

Conforme Lisowski (1990), a hospitalidade nos países eslavos era mais praticada em 

civilizações camponesas do que em urbanas. Nesses países, para que exista o ato da 

hospitalidade, é preciso que alguém a peça, para que um outro possa dá-la. Hospitalidade 

(goscinnosc) na língua polonesa significa “desejo de hóspedes”. Esse tipo de hospitalidade 

entre os povos eslavos está ligado ao mesmo status social, não tem um caráter de caridade: é 

um fenômeno de classe. Na Polônia, existia pouca distinção entre as classes sociais, de acordo 

com (Lisowski, 1990).  

Segundo Lisowski (1990, p. 17), 

 

A hospitalidade era praticada mais pela aparência, uma atitude que poderia 
resumir-se em um provérbio polaco muito popular e que existe ainda hoje: 
“Contrai dívidas, mas aparenta o que tens”. O esnobismo era o fator 
primordial no ato de receber. Ao hóspede polonês tudo era permitido, 
inclusive deitar-se com a esposa ou a filha do dono da casa. As visitas não se 
limitavam como nas cidades a uma ou duas horas; entre as civilizações 
camponesas ela perdurava por mais de três dias, às vezes mais, apesar do 
dito latino mais ou menos proverbial em quase todas as línguas européias: 
“O hóspede e o peixe, depois de três dias, cheiram mal”. Nessas civilizações 
camponesas, a hospitalidade não é só manifestada na comida, mas por um 
impulso que nasce do coração. A cordialidade do povo eslavo é sua maneira 
de ser. 

 

2.2.6 Hospitalidade africana 

 

A hospitalidade africana não difere daquela dos outros povos já mencionados. Os 

africanos recebem o estrangeiro com uma mesa farta de alimentos e bebidas. O estrangeiro 

sente-se verdadeiramente em sua própria casa. Para os africanos idosos, o verdadeiro griot (é 

ao mesmo tempo um trovador, um comunicador é uma testemunha do presente e do passado) 
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é o estrangeiro, que, ao relatar como foi recebido, leva a lugares distantes a verdadeira visão 

de hospitalidade. (LISOWSKI, 1990) 

Segundo o autor, com o passar do tempo as estalagens, neste continente, foram se 

aperfeiçoando, motivando cada vez mais as viagens. Tal aperfeiçoamento se deu a fim de 

adequar o produto e os serviços às necessidades dos viajantes daquela época. 

 

2.2.7 Hospitalidade no século VIII 

 

No século VIII, Carlos Magno construiu pousadas para peregrinos, onde se identificou 

o início de hospitalidade em toda a Europa: acomodações em mosteiros, casas de corporações 

medievais e estalagens para proteger os viajantes e promover-lhes abrigo em suas rotas. Essas 

acomodações eram uma calorosa acolhida pela porta da frente, pães grátis, barbeiros e 

sapateiros, cestas repletas de amêndoas e frutas, asilos e um cemitério. As construções eram 

modestas, mas atendiam às necessidades dos viajantes que encontravam ao longo de suas 

viagens, na beira das estradas, acomodações muito inferiores a estas (WALKER, 2002). 

Na Idade Média, a percepção da hospitalidade estava mais relacionada ao bem 

receber, era como uma dádiva dos deuses. Diferentemente do que postulava Roma e Grécia, 

que simplesmente acomodava seus hóspedes em acomodações inferiores, contemplando 

normalmente os peregrinos em seus roteiros de viagens religiosas.  

Segundo Walker (2002), a hospitalidade medieval se completa com o atendimento na 

área de alimentos e bebidas, observada por meio dos serviços; referencia principalmente os 

“Cafés” europeus, que eram um bom exemplo em relação à cortesia. 

 

2.2.8 Hospitalidade nos séculos IX a XVII 

 

 Com o desenvolvimento do comércio e número de pessoas que viajavam 

diariamente aumentando, os viajantes sentiam a necessidade de um local para descansarem e 

até mesmo para passar a noite, assim, devido à falta de instalações e contando apenas com a 

hospitalidade de moradores locais, as viagens se tornavam longas e lentas. 
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Segundo Dias (1990, p.28), 

 

(...) as pessoas que dispunham dessa hospitalidade familiar, por manterem 
relações de amizade com pessoas de outras cidades, pertenciam a uma classe 
social superior, por isso apenas as pessoas de menores recursos e menos 
exigentes quanto à qualidade dos serviços oferecidos precisavam de 
hospedagem e / ou refeições profissionalmente.  

 

Os estudos acerca da hospitalidade remetem a história das viagens, a criação dos 

primeiros meios de hospedagem e a provisão de alimentação aos viajantes.  Para Walker 

(2002), a hospitalidade tem seu discurso fundador na antiguidade, cerca de 1700 a.C. Já 

Sparrowe e Chon (2003) acreditam que os princípios da hospitalidade remetem a 3000 a.C em 

decorrência das viagens de negócios, em que os comerciantes sumérios que viajavam pelo 

reino da Mesopotâmia para vender grãos. Estes necessitavam de abrigos e alimentação, e logo 

surgiram os primeiros meios de hospedagem.  

Nesta época, a hospitalidade era sentida como necessária para o bem estar religioso, 

como obediência a uma ordem divina, motivada pela solidariedade e amor ao próximo. O 

papel da religião também é apontado por Sparrowe  e Chon (2003), como importante no 

processo de desenvolvimento da hospitalidade, pois as peregrinações dos cristãos à Jerusalém 

e Belém, bem como dos mulçumanos a Meca, impulsionaram as viagens e estimularam a 

iniciação do processo de hospitalidade. 

 

2.2.9 Hospitalidade nos séculos XIX aos dias atuais 

 

No Séc. XVIII, a hospitalidade ocorria nas estalagens e tavernas comerciais que se 

baseavam no modelo inglês, que ofereciam os mais altos padrões e acomodações públicas do 

mundo ocidental. A Revolução Francesa contribuiu para o incremento da hospitalidade, pois 

ela ajudou a mudar o curso da história da culinária, atribuindo maior qualidade aos pratos 

ofertados. Pode-se dizer que o século XIX testemunhou mais inovações no que se refere à 

hospitalidade do que em toda a história anterior conhecida. O crescimento das cozinhas do 

século XIX foi um ponto de alto desenvolvimento para os meios de hospedagem. Em 1898, 

foi aberto o hotel Savoy em Londres, cujo gerente Cezar Ritz e o chef Auguste Escoffier, 
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revolucionaram os restaurantes de hotéis, mudando assim, os hábitos de viagens e de 

alimentação (GRINOVER, 2002). 

Por fim, no século XX, a Segunda guerra mundial fez com que um grande número de 

pessoas começasse a viajar na América do Norte o que acarretou um crescimento de hotéis e 

cafeterias. No século XX, também houve um crescimento dos meios de transporte tanto na 

terra como no ar, o que tornou mais práticas e mais rápidas as viagens de lazer e de negócios. 

O crescimento das viagens e do turismo foi até 1990. Com isso as empresas 

começaram a buscar parcerias, fusões e aquisições no mercado de lazer e expandiram-se em 

outras regiões do mundo, para poderem se manter competitivas e lucrativas em um mercado 

quase saturado. (Beni, 2003) 

Abreu (2003), afirma que hoje em dia, são raras as situações em que o estrangeiro 

estará completamente desamparado ao chegar a um lugar, como acontecia com o viajante 

antigo. Hoje, o viajante é esperado, acolhido por uma estrutura, há todo um conjunto de 

normas e procedimentos a serem observados tanto por ele como pelos que o recebem. A 

hospitalidade, dessa forma, pode apresentar um caráter coletivo e de obrigação, que no 

passado estava mais associado à caridade e que hoje se constitui um serviço público ou 

comercial. Tendo como referencia Chon (2003), pode-se dizer que a hospitalidade está 

mudando com o passar dos anos e essas mudanças estão relacionadas a fatores como: 

Influências internacionais, globalização, diferenças culturais, etc. Chon afirma que um fator 

de grande influência das mudanças que estão acorrendo na hospitalidade, no início desse 

século, está relacionada ao desenvolvimento tecnológico que, conseqüentemente, contribui 

com a globalização1. Acredita-se que esses avanços continuaram a ocorrer, contribuindo cada 

vez mais para a melhoria da indústria da hospitalidade como para o turismo em geral.    

 

 

 

                                                

 1 A globalização e a aceleração das trocas de bens e serviços, das informações e 

comunicações, das viagens internacionais e do intercâmbio cultural. Nesse processo, o turista 

representa bem essa nova dinâmica global e participa da abertura e conquista de novas e 

surpreendentes regiões e espaços ambientais e culturais (Beni, 2003). 
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2.3 Bases teóricas da hospitalidade 

 

Ao fazer-se um parâmetro do entendimento de hospitalidade de outrora, no estudo de 

sua etimologia, observa-se uma estreita ligação com os preceitos da religião. O receber, 

naquela época, era uma dádiva. Podemos observar, também, que o ato de receber era uma 

questão puramente cultural e o modo de receber variava de cultura para cultura. Em 

decorrência do tempo, a visão de cultura, no que tange à hospitalidade, foi se transformando. 

Para Cuche (1999), a cultura permite ao homem não somente adaptar-se ao seu meio, 

mas também adaptar este meio ao próprio homem, à suas necessidades e projetos. 

Para Marx, a história-cultura não narra o movimento temporal do espírito, mas as lutas 

reais dos seres humanos reais que produzem e reproduzem suas condições materiais de 

existência, isto é, produzem e reproduzem as relações sociais, pelas quais se diferenciam uns 

dos outros e em classes sociais antagônicas. Guerrier (apud DIAS, 2002, p. 26), referenciando 

a Odisséia de Homero lembra, 

Em muitas culturas, o oferecimento de hospitalidade é visto como 
responsabilidade dos lares nobres. A oferta de hospitalidade é uma troca que 
tem por objetivo aumentar o bem-estar tanto do anfitrião quanto do hóspede 
[...] o anfitrião beneficia-se do aumento de prestígio e respeito dentro da 
comunidade.  

 

Mas fazendo um contraponto, destaca-se que a hospitalidade não tem apenas um lado 

bom e promissor da integração e sociabilização entre os povos e culturas, existe também um 

lado um tanto quanto invasivo e destrutivo destas relações. Para Praxedes (2004, p. 30), 

 

Uma hospitalidade que faça com que o turista se sinta realmente bem vindo à 
localidade e seguro depende da qualidade de vida dos moradores locais. Não 
vá o empresário do setor turístico acreditar que terá um colaborador 
empenhado doando o melhor de si para o atendimento ao turista se o mesmo 
se sente desrespeitado e explorado, não teve acesso a uma educação 
adequada e está exposto ao estresse próprio daqueles que não controlam o 
próprio tempo nos momentos de descanso e lazer. É outro dilema da 
hospitalidade disponibilizar prazer, bem estar e segurança para o turista sem 
gerar sofrimento para os anfitriões e moradores locais. Para gerar 
hospitalidade temos que garantir que os moradores locais vivam com 
qualidade de vida suficiente, segurança e bem estar para que não se sintam 
impelidos a ameaçar a segurança dos visitantes. 
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A definição de cultura não é uma realidade pacífica, pois se refere a realidades 

diferentes e abstratas. No entanto resumidamente, cultura pode ser considerada um conjunto 

de elementos que uma pessoa aprende ao longo da sua vida. Estes elementos variam desde a 

língua à religião, passando pela arte e pelo modo de ver o mundo, ou seja, todos os padrões de 

comportamento que uma pessoa retém.  

A atenção freqüente no mercado de trabalho oferece boas pistas do que está em 

construção nesses diversos ambientes. O surgimento e a valorização de novos segmentos de 

mercado, novas profissões ou necessidades específicas de novos e inéditos perfis profissionais 

tendem a ser apenas a resposta mais imediata a provocações ou à alteração de nossa estrutura 

cultural (CUCHE, 1999).  

Percebe-se que o conhecimento das raízes históricas da hospitalidade estabelece uma 

relação para melhor compreensão como os costumes das diferentes épocas fundamentavam a 

cultura social local. Para Grinover (2002, p.26), portanto, “realizam-se trocas de bens e 

serviços materiais ou simbólicos entre receptor e acolhido, anfitrião e hóspede, sendo que a 

noção de hospitalidade emprega-se em diferentes contextos (por exemplo, na esfera da 

legislação sobre estrangeiros, faz-se referência à hospitalidade)”. 

Nas últimas décadas, novos acontecimentos, como a industrialização, a urbanização, a 

explosão demográfica, o desenvolvimento científico e tecnológico, as novas estruturas 

econômicas e, particularmente, a ampliação do poder executivo de uma parcela considerável 

da população das sociedades contemporâneas mudou a relação entre visitantes e receptores, 

hóspedes e anfitriões (GRINOVER, 2002). 

 

A sociedade contemporânea aborda, no nível teórico, a diferença cultural de 
uma forma muito diferente do modo como o fazia no passado. A relatividade 
cultural2 é um dado adquirido. Contudo, a aproximação experiencial a esse 
fato esquece a dimensão construtiva e viva da cultura de uma comunidade, 
ou seja, os significados de uma cultura não podem ser fossilizados. (Álvaro 
Campelo) 

                                                
2 A relatividade cultural ensina que uma cultura deve ser compreendida e avaliada dentro dos seus 

próprios moldes e padrões, mesmo que estes pareçam estranhos e exóticos. Assegura ao antropólogo 

atitudes mais justas e humanas, o que vem, muitas vezes, contrariar os interesses da cultura dominante 

que, quase sempre, nas situações de contato, não leva em consideração alguns princípios humanitários 

(DA MATTA 1984). 
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Para Cifuentes (1992, p.30), 

 

(…) a la luz de los nuevos acontecimientos y tendências culturales, la 
hospitalidad adquiere uma nueva misión: crear un ambiente más peculiar y 
original aún: que en el mundo de los negocios y en el mundo del gobierno –
en esos únicos mundos serios existentes –el hombre se sienta como en su 
hogar. 

 

Como relata Gotman (1997), para uma melhor compreensão do fenômeno, atos 

relacionados com a hospitalidade, devem ser considerados como consolidação de estruturas 

de relações ou como relações transformadoras. Isto é, no fim de uma relação de hospitalidade, 

os anfitriões e os hóspedes modificam-se, não sendo os mesmos de antes. A hospitalidade 

muda e transforma estranhos em familiares, inimigos em amigos. 

Herroz (1992, p. 97) diz, 

 

 

la hospitalidad se identifica com la norma amistosa según la cual um 
huésped, sea amigo o extraño, es agasajado y considerado inviolable durante 
su visita. Si de esta hospitalidad, entendida como virtudindividual y 
practicada a escala personal, pasamos a la hospitalidad organizada, praxis 
colectiva, racional y profesional, enfrentamos un reto de enormes 
dimensiones, pues hablamos de algo que arranca da la persona virtuosa para 
llevarlo al terreno del sistema y la organización, en donde se ha de conseguir 
un ambiente con calidad y motivación iguales a las que en el hogar inspiran 
al hombre de bien a ser hospitalario.  

 

Camargo (2003, p.15, 16 ), propõe a delimitação do mote, por meio de dois eixos de 

tempos/espaços: um cultural e outro social. O eixo cultural delineia a hospitalidade com base 

na recepção de pessoas, hospedagem, alimentação e entretenimento, onde se entende: 

• Recepcionar e receber pessoas - É a melhor representação da hospitalidade, pois 

compreende o ato de acolher pessoas, que antes de tornar-se um gesto da vida social, constitui 

um ritual da vida privada; 

• Hospedar - Embora a noção de hospitalidade não envolva necessariamente o ato de 

proporcionar abrigo, não pode ser dissociada da hospitalidade, uma vez que o ato de hospedar 

está relacionado ao acolhimento; 
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• Alimentar - Algumas culturas acreditam que oferecer alimento concretiza o ato da 

hospitalidade; 

• Entreter - Ainda que todos os dicionários restrinjam a noção de hospitalidade ao ato de 

hospedar e alimentar, receber pessoas implica em entretê-las de alguma forma, 

proporcionando momentos aprazíveis, marcantes no momento vivido. 

O eixo social aponta quatro novas categorias: 

A) Doméstica – Historicamente, o ato de receber em casa é o mais típico da 

hospitalidade, e que envolve maior complexidade do ponto de vista de ritos e significados. 

B) Pública – É a hospitalidade que acontece em decorrência dos deslocamentos, do 

direito de ir e vir, de ser atendido em suas expectativas de interação humana, podendo ser 

entendida no contexto do cotidiano, turístico e político. 

C) Comercial – Esta se resolve dentro das estruturas comerciais contemporâneas, em 

função do turismo moderno, adequadas à designação habitual de hotelaria e restauração. 

D) Virtual – É quase sempre associada as três instâncias anteriores, vislumbram-se 

características específicas dessa hospitalidade, entre o emissor e o receptor de mensagens 

eletrônicas.   

 O termo hospitalidade vem se transformando gradativamente por acompanhar a 

evolução dos tempos modernos. A conotação “aura divina” já passa a ser um referencial 

discutível. Percebe-se que a palavra está cada vez mais em evidencia em todos os segmentos 

do conhecimento. A preocupação maior, nos dias de hoje é de que forma se pratica a 

hospitalidade (DIAS, 2002). 

Para Boella (1996, p. 17), as contribuições feitas pela indústria da hospitalidade estão 

em ascensão geral no padrão de vida e são consideráveis e variadas, fornecer essencial e 

serviços de lazer, emprego e criação de riqueza. 

 Segundo Collpy ( 2002, p. 80),  

 

A hospitalidade pode ser dividida em tradicional e profissional. A primeira 
seria aquela que praticamos em casa e a segunda a hospitalidade comercial, 
ou seja, a venda da hospedagem. Quanto à tradicional, o hospedeiro 
necessita entender a arte de bem receber, agindo com naturalidade, 
mantendo a conversa em um tom agradável, sendo cortês. Já na segunda, a 
função do hoteleiro é comercializar a unidade habitacional e o acolhimento 
característico da hospitalidade, porém o cliente não deve ter a percepção da 
troca do pagamento pela hospitalidade. As regras para a hospedagem 
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margeiam os conceitos da hospitalidade sem fim, pois na diária estão 
agregados os valores dos serviços prestados e da infra-estrutura habitacional, 
e não do acolhimento ao hóspede. Só que é justamente este acolhimento que 
representa a qualidade do hotel. 

 

Conforme Dencker (2003, p. 21), “o receber comercial se diferencia daquele que 

recebe por prazer os hóspedes”, pois o chamado “anfitrião comercial” que, segundo a autora é 

típico das sociedades pós-modernas, não recebe o hóspede necessariamente por prazer, mas 

vai agir conforme as necessidades do mesmo que, na verdade, passa a se tornar um cliente que 

exige - pois está pagando pelos serviços e “é o fim do processo”.  

Tendo como referência Camargo (2004, p. 45) pode-se dizer, que quando alguém 

efetua algum tipo de transação que envolve valores, como, por exemplo, uma reserva em um 

hotel ou uma viagem, essa pessoa entende que está pagando com seu dinheiro, vai receber o 

serviço mediante esse pagamento e, de acordo com o preço, e isso se caracteriza como uma 

relação de cliente e não de hóspede, ou seja, não ocorre uma doação por parte do anfitrião - há 

uma troca de interesses, onde, segundo Camargo (2004, p.46), não há necessidade de 

agradecimentos pelo que foi oferecido. No entanto, o autor apresenta alguns questionamentos 

tais como: “não existe hospitalidade nem sacrifício se existe o contrato?”, segundo o autor, os 

estudos empíricos evidenciam 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”.  

Para Lashley (2004), o relacionamento que é movido através de relações comerciais 

permite ao cliente uma maior liberdade, diferentemente do que ocorreria em um ambiente 

doméstico. A obrigação do cliente é de pagar a conta. Porém Telfer apud Lashley (2004) 

sugere que “este tipo de hospitalidade não é muito hospitaleiro”, quando o cliente é recebido 

com hospitalidade em seu sentido completo ele se sentirá bem-vindo. É importante que 

entendamos toda a gama de significados que envolvem hospitalidade, para que se possa 

aplicá-la comercialmente da melhor maneira.  

Para Abbey (1993), o sucesso da gerência da hospitalidade depende de se manter lado 

a lado as tendências atuais e de agir antes que a competição faz .  Pro-agir melhor que reagir 

são a chave ao sucesso.  

 Entende-se então que a hospitalidade é o conjunto de atitudes e reações humanas, de 

um relacionamento assimétrico entre quem acolhe e quem é acolhido que, por intervenção da 
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informação e da comunicação dirigida, tem como propósito estabelecer, manter, promover, 

orientar e estimular um vínculo recíproco e solidário, para tornar possível a coexistência dos 

interesses visados. Na visão de Gray (1996, o p. 1), o sucesso de uma operação da 

hospitalidade não depende do custo ou da qualidade do serviço, mas da percepção do cliente 

dos serviços. 

Krippendorf (2000, p. 37) ressalta que, 

O advento do turismo transformou a bela virtude humana da hospitalidade 
espontânea e gratuita num ganha-pão e numa profissão. Em virtude das 
regras do marketing, é preciso produzir para vender e é, portanto, a 
população do local que se deve adaptar aos viajantes e não o contrário. 
Mesmo nas regiões fortemente desenvolvidas com tradição turística, é muito 
raro que a população local possa exprimir claramente a sua opinião. 

 

A partir de algumas leituras dos artigos publicados na internet no site da google acesso 

janeiro de 2005 intitulados: Turismo: filão pouco explorado, Turismo: o jornal de hoje e 

Revista Turismo, tem-se a impressão de que existe quase um consenso de que o turismo é um 

filão inesgotável de novas oportunidades que podem ser desenvolvidas em praticamente todas 

as localidades, com um nível relativamente baixo de investimento e tendo como resultado 

uma alta geração de empregos.  

No Brasil, possuidor de inúmeras riquezas naturais, estas possibilidades seriam ainda 

maiores. Nota-se que ano após ano, previsão após previsão, o turismo continua aparecendo 

como fórmula milagrosa capaz de superar os problemas econômicos de regiões onde outras 

atividades não foram capazes de promover o desenvolvimento econômico, mesmo que seus 

resultados reais sejam pouco significativos nos locais em que foi implementado. O fato de 

serem significativos os registros de casos de degradação ambiental, problemas sociais e 

econômicos causados pelo turismo, isto não parece abalar o discurso oficial sobre suas 

potencialidades. 

Faz-se necessário uma mudança não apenas no turismo e o planejamento da atividade, 

mas também o próprio perfil do turista e suas relações com seus anfitriões, com o meio 

ambiente, com os outros turistas, uma mudança qualitativa que valorize os contatos pessoais 

com o visitante, que enfatize mais as pessoas do que as instalações. 
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Filho (2004, p. 6) enfatiza, 

 

(...) hospitalidade é considerar todos os visitantes como bem vindos, 
compartilhando com eles o bem estar e a segurança que também não nos 
faltam. Hospitalidade é a generosidade de um agrupamento humano, seja 
uma comunidade, etnia, cidade, nação, estado ou país. É a ternura da gente 
de um lugar em relação ao estrangeiro e os seus mistérios, enquanto este 
também imagina os seus anfitriões como uma gente misteriosa e nem por 
isso deixou de visitá-la. A hospitalidade é, portanto, um encontro bem 
sucedido entre mistérios: civilização não quer dizer outra coisa.  

 

Percebe-se, então, que a hospitalidade é sinal de civilização e de humanidade. A 

civilização é o estágio da cultura social e da civilidade de um agrupamento humano 

caracterizado pelo progresso social, científico, político, econômico e artístico. Quanto maior a 

civilidade e mais evoluída uma nação, maior é o seu grau de civilização (Wikipédia). 

Uma tentativa inicial de sistematização do conhecimento reunido acerca do conceito 

de hospitalidade conduz à identificação preliminar de diferentes dimensões inerentes ao 

fenômeno da hospitalidade, a que se denomina “naturezas da hospitalidade humana” (DIAS, 

2002, p. 41). 

Para a mesma autora, a hospitalidade segundo sua natureza é um fenômeno: 

• Sociocultural – a hospitalidade pode ser entendida do ponto de vista de uma análise 

centrada no indivíduo ou em uma análise da coletividade (grupo de pessoas, sociedade); 

• Profissional – refere-se, fundamentalmente, aos serviços criados para atender aos 

hóspedes ou aos visitantes de um dado lugar, de um modo geral; 

• Político – a criação de alguma hospitalidade voltada a um fim predeterminado (como é o 

caso da hospitalidade no turismo) envolve tanto ações da iniciativa privada como do setor 

público; 

• Espacial – a hospitalidade tem dimensões diferenciadas em função do vinculo territorial 

do (s) indivíduos (s) com o espaço: residentes e visitantes ocupam posições diferenciadas. 

Para Lashley et al. (2004, p. 5), a hospitalidade pode ser concebida como um conjunto 

de comportamentos originários da própria base da sociedade. Na visão do autor, existe a 

necessidade de uma definição ampla, que permita a análise das atividades relacionadas com a 

hospitalidade nos domínios “social”, “privado” e “comercial”: 
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• O domínio social da hospitalidade 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; 

• O domínio privado considera o âmbito das questões associadas à oferta da “trindade” no 

lar, assim como leva em consideração o impacto do relacionamento entre anfitrião e hóspede; 

• O domínio comercial diz respeito à oferta de hospitalidade enquanto atividade econômica e 

inclui as atividades dos setores tanto privado quanto público; 

Conceituando hospitalidade, Lashley (2004, p.22), afirma que ela “consiste em uma 

troca contemporânea, idealizada para aumentar a reciprocidade e bem estar entre as partes 

envolvidas, por meio da oferta de alimentos e/ou bebidas e/ou acomodação”. 

Segundo Dias (2002, p. 102), 

 

 

(...) hospitalidade é a recepção cordial e generosa aos hóspedes, que 
compreende, a prestação gratuita ou não, de serviços obtidos normalmente 
por uma pessoa em seu próprio lar, mas que por não possuí-lo, ou por estar 
dele ausente, temporariamente, não os tem à sua disposição. Basicamente, 
abrange leito ou alimentação. Quando a hospitalidade é proporcionada com 
acomodações para dormir, caracteriza-se a hospedagem, acompanhada ou 
não de refeições. Se apenas as refeições são oferecidas, têm se a 
hospitalidade, mas não a hospedagem. 

 

Para Goudbout (2002), a hospitalidade é como um dom do espaço da habitação, sendo 

que suas qualidades são a superfície, a acessibilidade, o conforto, a estética, a historicidade. 

Para Baptista (2002, p. 40), “é urgente transformar os espaços urbanos em lugares de 

hospitalidade”. Segundo a autora, a hospitalidade surge como um acolhimento ético por 

excelência, dizendo respeito a todas as práticas de acolhimento e de civilidade que permitem 

tornar a cidade um lugar mais humano. Assim, a noção de hospitalidade marca uma distância 

crítica em relação à um tempo desencantado e cético, caracterizado pelas idéias de crise, de 

caos e de ruptura social. O mundo deve ser transformado em lugar mais humano, um lugar de 

hospitalidade. 

Normalmente o planejamento turístico tende a ser desenvolvido dentro da ótica do 

mercado, sem grandes compromissos com as demandas sociais, centrando-se nas 

necessidades do viajante e esquecendo-se do anfitrião, não considerando a questão básica da 

hospitalidade. 
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Ao chegar a algum lugar o turista deve ser recebido, hospedado, alimentado o que faz 

com que entre em contato com a população local. A idéia de acolhimento, de receber o outro 

que está na origem da hospitalidade hoje assume dimensões que apontam na direção de uma 

nova ética, uma política voltada para o acolhimento, o bem-estar. 

Segundo Cooper (2001, p. 24), para definir a hospitalidade, há um número de 

elementos integrais que são característicos: 

• Hospitalidade é a combinação complexa de benefícios e aspectos tangíveis e intangíveis; 

• Hospitalidade envolve a interação satisfatória entre serviço e prestador, consumidor e 

hóspede; 

• A hospitalidade oferece ao hóspede: segurança, conforto psicológico e fisiológico, com 

alimentação, bebida e acomodação; 

• A hospitalidade pode ser lucrativa ou não. 

A percepção da análise dos conceitos sobre a hospitalidade nos remete a uma nova 

concepção do termo, por ele não estar desvinculado da ação de receber, doar-se, dar alimentos 

e acomodações gratuitamente. Porém o conceito de hospitalidade, no entanto, permaneceu o 

mesmo ao longo da história: satisfazer e servir os hóspedes.  

Para Chon (2003, p. 9), 

 

(...) hospitalidade é uma indústria de bens de serviço. Como qualquer 
indústria, possui suas características próprias de organização e sua finalidade 
principal é o fornecimento de hospedagem, alimentação, segurança, e vários 
outros serviços coligados à atividade de bem receber. 

 

Na esfera comercial a hospitalidade também pode ser vista como um complemento na 

prestação de serviços, sendo analisada de acordo com o modo de atendimento e qualidade dos 

serviços prestados aos visitantes (hóspedes). Trata-se da relação do empreendimento com as 

pessoas que podem ou não ser hospitaleiras. Nesse caso, a hospitalidade pode ser medida de 

acordo com o grau de satisfação do cliente e o retorno que o mesmo poderá estar dando ao 

estabelecimento visitado/utilizado. Outra dimensão é “onde” as pessoas são recebidas, ou 

seja, a hospitalidade no ambiente em que as pessoas são recebidas. Assim, entende-se que 

para que exista a hospitalidade é preciso existir uma somatória de pessoas hospitaleiras e 

lugares hospitaleiros. 
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Na visão de Go e Monachelo (1996, p. 2), o reconhecimento das práticas mais efetivas 

na gerência de necessidades humanas são pré-requisitos para melhorar a qualidade do serviço 

na Indústria do Turismo e Hospitalidade. É baseada em duas explicações chave: 

• Serviços na Indústria do Turismo e Hospitalidade envolve uma transação interpessoal que 

toma lugar entre o cliente e um complexo humano de um sistema de entrega. É a interação 

entre o empregado da linha de frente e o cliente, conhecido como "encontro do serviço de 

manutenção" ou o "momento da verdade", que tem o mais direto impacto no nível de 

satisfação do cliente e uma percepção geral da organização. Em todos os casos, todo 

empregado joga a regra dentro do processo de serviço de entrega. Para ter certeza de um 

constante alto serviço, é importante que esses interesses humanos sejam bem manejados e que 

os talentos dele sejam todos bem utilizados; 

• O gerenciamento dos interesses humanos é a responsabilidade de todo o gerente e não 

apenas a preocupação dos especialistas em interesses humanos. Todo gerente trabalha com 

pessoas dentro de seus departamentos e tem responsabilidade por um grande número dos 

interesses humanos do recurso do seu dia-a-dia. Mesmo porque todo gerente - independente 

se eles trabalham em interesses humanos ou em operações, marketing, contabilidade, 

finanças, engenharia, ou qualquer outro departamento - são "gerentes de interesses humanos". 

Para Fontana (2003), hospitalidade pode ser entendida como o conjunto de ações e 

atividades individuais e coletivas de caráter pessoal ou comercial, público ou privado, 

implicados na recepção das pessoas envolvidas nas relações de acolhimento. 

Segundo Lockwood e Jones (2006), a hospitalidade envolve uma combinação de 

elementos tangíveis e intangíveis, combinados entre si, devendo ainda, haver uma interação 

entre o receptor e o provedor da hospitalidade, para que aconteça plenamente e para que todos 

os envolvidos saiam satisfeitos da experiência realizada. 

O que diferencia fundamentalmente a hospitalidade privada da comercial é o fato de 

que ao falarmos em hospitalidade comercial, estamos nos referindo ao comércio de bens e 

serviços, enquanto que, ao falarmos em hospitalidade privada, estamos tratando do modo 

como recebemos e somos recebidos em “nossas casas”, sem cobrarmos para oferecer tal 

serviço. 

Assim entendeu-se que os conceitos relativos à hospitalidade foram evoluindo com o 

passar do tempo, e os autores apresentam vários conceitos de hospitalidade, que sugerem 

algumas variações entre si no que se refere às variáveis envolvidas, mas no final, acabam 
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convergindo para um conceito geral de que o ato da hospitalidade está relacionado com 

satisfazer e servir o hóspede. 

 

2.4 Análise dos conceitos apresentados sobre hospitalidade 

 

A epistemologia da palavra hospitalidade nos remete a uma reflexão em relação à sua 

profunda ligação com a cultura. Observou-se que não é diferente a análise dos conceitos de 

hospitalidade dos autores tanto nacionais como estrangeiros. Embora alguns autores remetam 

o foco do termo para outras áreas do conhecimento, o conceito de hospitalidade está ligado 

num olhar voltado também para a cultura.  

Tecendo comentários sobre esta primeira reflexão, esta análise se remete ao que 

Derrida (1999, pg. 37) vê sobre a hospitalidade: “uma atitude fundamental do eu em relação 

ao outro”. Em seu livro “Da hospitalidade” começa falando sobre a questão do estrangeiro, e 

afirma que hospedar o estrangeiro ou o estranho torna-se uma questão condicional. 

Dependendo de quem é, qual seu nome, de onde vem, serei capaz ou não de recebê-lo 

O autor deseja, contudo pensar em uma outra espécie de hospitalidade, que denominou 

hospitalidade absoluta, onde se recebe o outro sem lhe perguntar seu nome e, até mesmo, 

exigir reciprocidade. O oposto disso, quando, por exemplo, as pessoas se sentem invadidas ou 

violadas, é um etnocentrismo e nacionalismo ampliado, ambos xenófobos. É construído um 

limiar onde o hospedeiro tenta calcular as chances e riscos que o novo” “chegante” lhe trará 

ao atravessar o mencionado limiar. Isto por sua vez, limita a aplicação da lei da hospitalidade.  

Observa-se que um outro aspecto resultante desse entendimento mais amplo é que a 

atual oferta comercial da hospitalidade proporciona apenas um rumo para a sua exploração. O 

domínio social ajuda a situar o estudo da hospitalidade e dos seus elementos num contexto 

social mais abrangente. Para alguns autores, como Derrida (1999) e Lashley (2004) a 

hospitalidade com o passar dos tempos, tem um valor atribuído para aqueles que precisam 

oferecer hospitalidade dentro do sistema de valores de uma sociedade. O relacionamento entre 

hóspede e anfitrião também acontecem em ambientes privados, mas é importante ressaltar que 

a conceituação dos autores, dentro de qualquer área do conhecimento, volta-se a ambientes 

domésticos antigos. A hospitalidade continua a ser um ponto importante entre anfitrião e 

hóspede. 
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Dencker (2003) sugere que se deve diferenciar o Hospitaleiro daquele que recebe por 

prazer e “seqüestra” o hóspede. O hospitaleiro é aquele que recebe mediante remuneração e 

não necessariamente por prazer. Fica claro que o fato de que a hospedagem estar sendo 

cobrada não permita que o hospedeiro sinta prazer em hospedar, para a autora, esse tipo de 

hospedagem é característica das sociedades pós-modernas, onde o anfitrião profissional 

“segue as leis de satisfação do hóspede”.   

Nos tempos modernos, considerado a partir do século XVI, a hospitalidade é 

evidenciada por Chon (2003, p. 3) como “a indústria que compreende uma grande variedade 

de negócios, todos dedicados a prestar serviços a pessoas que estão longe de suas casas”. 

Hoje, como no passado, os principais componentes da indústria da hospitalidade são 

aqueles que satisfazem a necessidade de abrigo e acomodação e aqueles que fornecem 

alimentos e bebidas a seus clientes. Assim constata-se que os conceitos relacionados com 

hospitalidade, disponíveis no material pesquisado, comprovam que houve e continua havendo 

uma evolução em relação à hospitalidade, que nos tempos modernos passou a ter uma 

conotação mais comercial, como pode ser visualizado no quadro 01. 

Autores Conceitos de Hospitalidade 
Dias  
(2002, p. 41) 

Interação satisfatória entre as pessoas estranhas, ao conforto fisiológico e 
psíquico do hóspede, por meio de estruturas físicas, culturais e do espaço. 

Cifuentes 
(1992, p. 30) 

El hombre se siente como en su hogar. 

Gotman 
(1997, p 47) 

A hospitalidade muda e transforma estranhos em familiares, inimigos em 
amigos. 

Herroz  
(1992, p. 97) 

La norma amistosa según la cual un huésped, sea amigo o extraño, es 
agasajado y considerado inviolable durante su visita. 

Camargo 
(2004, p. 15) 

Recepção de pessoas, hospedagem, alimentação e entretenimento. 

Denker  
(2003, p. 21) 

Recebe por prazer o hóspede. 

Lashley 
(2004, p. 05) 

Quando o cliente é recebido com hospitalidade em seu sentido completo ele 
se sentirá bem vindo. 

Filho  
(2004, p. 06) 

Hospitalidade é considerar todos os visitantes bem vindos. 

Goudbout 
(1997, p. 32) 

A hospitalidade é como um dom do espaço da habitação, sendo que suas 
qualidades são a superfície, a acessibilidade, o conforto, a estética, a 
historicidade. 

Baptista 
(2002, p. 40) 

A hospitalidade surge como um acolhimento ético por excelência. 

Cooper  
(2001, p. 24) 

Hospitalidade envolve a interação satisfatória entre serviço e prestador, 
consumidor e hóspede. 

Chon  
(2003, p.09) 

Hospitalidade é uma indústria de bens e serviços. 
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Autores Conceitos de Hospitalidade 
Grinover 
(2002, p. 26) 

Realizam-se trocas de bens e serviços materiais ou simbólicos entre 
receptor e acolhido, anfitrião e hóspede. 

Boella  
(1996, p. 17) 

Fornecer essencial serviço de lazer. 

Collpy  
(2002, p. 80) 

Hospitalidade tradicional: arte do bem receber; 

Hospitalidade comercial: comercializar unidade habitacional. 

Abbey  
(1993, p. 5) 

Hospitalidade depende de se manter lado a lado as tendências atuais e de 
agir  antes que a competição faz .   

Gray  
(1996, p. 01) 

 O sucesso de uma operação da hospitalidade não depende do custo ou da 
qualidade do serviço, mas da percepção do cliente dos serviços. 

Go e 
Monachello 
(1996, p. 2) 

Envolve uma transação interpessoal que toma lugar entre o cliente e um 
complexo humano de um sistema de entrega. 

Fontana 
(2003, p. 14) 

Recepção das pessoas envolvidas nas relações de acolhimento. 

Lockwood e 
Jones  
(2006, p. 37) 

Interação entre o receptor e o provedor da hospitalidade. 

Quadro 01 – Síntese dos conceitos de hospitalidade 
Elaborado pela pesquisadora 

Pode-se compreender, que os autores baseiam suas concepções sobre hospitalidade em 

itens variados, os quais podem destacar-se: a interação entre as pessoas, seja na relação 

cliente/empregado e cliente/cliente; conforto fisiológico e psicológico, a partir da visão do 

cliente; estrutura física, que engloba a superfície, a acessibilidade, o conforto e a estética; a 

história e a cultura; a hospedagem baseada na recepção, alimentação e entretenimento; 

satisfação na acolhida, no prazer em receber; e ainda, a ética por excelência no atendimento; a 

indústria de bens e serviços; e finalmente estar atualizado com o mercado. 

Porém observou-se também, que os diferentes conceitos sobre a hospitalidade estão 

sempre estabelecendo a relação do bem receber, mesmo que comercialmente. Com o passar 

dos anos o termo referente à hospitalidade mudou; houve uma adequação da hospitalidade aos 

tempos modernos que também está relacionada ao “como receber”, mas sempre voltada ao 

seu referencial primeiro do “bem receber”. O quadro 02 apresenta a identidade de pensamento 

e compreensão entre os autores, na medida em que suas idéias se assemelham ou discordam. 

 

 



 35 

Percepções sobre Hospitalidade 
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Dias (2002, pg. 41)          
Cifuentes  
(1992, pg. 30) 

         

Gotman  
(1997, pg 47) 

         

Herroz  
(1992, pg. 97) 

         

Camargo  
(2004, pg. 15,16) 

         

Denker  
(2003, pg. 21) 

         

Lashley e Morrison 
(2004, pg. 05) 

         

Filho 
(2004, pg. 06) 

         

Goudbout  
(1997, pg. 32) 

         

Baptista  
(2002, pg. 40) 

         

Cooper  
(2001, pg. 24) 

         

Chon e Sparrowe 
(2003, pg.09)  

         

Grinover  
(2002, pg. 26) 

         

Boella  
(1996, pg. 17) 

         

Collpy (2002, pg. 80)          
Abbey  
(1993, pg. 05) 

         

Gray (1996, pg. 01)          
Go e Monachello 
(1996, p. 2) 

         

Fontana  
(2003, pg. 14) 

         

Lockwood e Jones 
(2006, pg. 37) 

         

Quadro 02 – Comparativo entre os conceitos de hospitalidade 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Analisando o quadro 03, ao se comparar Dias (2002), Gotman (1997), Herroz (1992), 

Cooper, Shepherd e Westlake (2001), Grinover (2002), Monachello e Baum (1996) e 

Lockwood e Jones (2003), pode-se compreender que estes autores percebem a hospitalidade 

como viabilizadora da interação entre as pessoas, seja na relação cliente/provedor de serviços 

ou cliente/cliente. 

Observou-se também concordância no pensamento de Dias (2002), Cifuentes (1992), 

Herroz (1992), Lashley e Morrison (2004) e Gray (1996) quando se referem no conforto do 

cliente, sendo que este conforto pode ser de natureza fisiológica ou psicológica. 

Em se tratando de estrutura física, Dias (2002) e Goudbout (1997) parecem concordar 

ao compreender que um dos princípios da hospitalidade é oferecer ao hóspede, qualidade em 

se tratando de superfície, acessibilidade, conforto e estética. Ainda pode-se salientar a 

percepção de Dias (2002) e Goudbout (1997) que atrelar o conceito de hospitalidade à história 

e a cultura local.  

Já Camargo (2004) e Boella (1996) limitam-se a pensar na hospitalidade na 

preocupção com a hospedagem, enquanto recepção, alimentação e entretenimento. 

Corroborado por Chon e Sparrowe (2003) e Collpy (2002) percebem a hospitalidade enquanto 

uma indústria de bens e serviços.  

Enquanto que Denker e Bueno (2003), Lashley e Morrison (2004), Filho (2004), 

Collpy (2002) e Fontana (2003) salientam na hospitalidade a satisfação em receber, o prazer 

na acolhida e Baptista (2002) vinculam a hospitalidade à ética por excelência no atendimento. 

Já Abbey (1996) compreende que para haver hospitalidade faz-se necessário estar 

atualizado com o mercado. 

Pode-se compreender, a partir dos conceitos correlacionados, que a hospitalidade pode 

envolver diversas variáveis, tais como interação das pessoas, conforto fisiológico e 

psicológico, estrutura física, história e cultura ética, atualização, mas que essencialmente 

todas as variáveis estão atreladas ao bem receber, oferecendo tais variáveis como diferencial 

na satisfação da acolhida. 



 

3 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

3.1 A cidade de Balneário Camboriú/SC 

 

Em Santa Catarina, o turismo chegou pela região costeira, mais precisamente pelo 

litoral norte, tendo em Camboriú seu início. Até 1925, a praia permanecia quase deserta. No 

entanto, a partir de 1926, quando foi construída a primeira casa de veraneio alemã, trazida 

desmontada, mais famílias teuto-brasileiras, provenientes do Vale do Itajaí, principalmente de 

Blumenau, descobriram esta praia como excelente ponto de lazer e transformaram Camboriú 

num verdadeiro paraíso de férias.  Iniciava-se a vocação turística de Camboriú, determinando 

sua tendência econômica e seu futuro como uma das maiores destinações turísticas do Brasil. 

Balneário Camboriú torna-se município em 20 de julho de 1964. Com a emancipação 

político-administrativa definida, a cidade ganha impulso para iniciar uma eufórica 

implantação de negócios e empreendimentos no setor de turismo. A partir da década de 1970 

uma verdadeira explosão ocorreu, proporcionando um crescimento desordenado, mas 

extremamente importante para toda a região. Considerado um balneário bem situado, 

agradável, bonito e com boa balneabilidade, atraiu milhares de visitantes entre os anos de 60 e 

80. Nessa época possuir um imóvel em Balneário Camboriú era símbolo de “status” 

(MINELLA, 1998, p.24), entretanto sabe-se que a região litorânea é ocupada velozmente, 

num processo onde o turismo é um fator importante para sua ocupação.  

As fotos a seguir mostram um comparativo da praia central de Balneário Camboriú na 

década de 1970 (figura 01) e atualmente (figura 02), onde se percebe claramente a evolução 

urbana  deste destino turístico. 
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Figura 01 – Vista parcial aérea da praia central em Balneário Camboriú na década de 1970 
Fonte: www.camboriu.sc.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Vista parcial aérea da praia central de Balneário Camboriú/2006 
Fonte: www.camboriu.sc.gov.br 
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Os primeiros habitantes, assim como em todo o litoral brasileiro, foram os índios que 

aqui encontraram lugar ideal para a moradia, especialmente no local onde hoje é a praia de 

Laranjeiras. Relatos contam da colonização desde 1758, com famílias que habitavam à 

margem esquerda do rio. No entanto só em 1826 o Governo da Província de Santa Catarina 

doou uma área de terra para cultivo e moradia ao colono Baltazar Pinto Corrêa na localidade 

que hoje se chama Bairro dos Pioneiros. Logo depois se dá a colonização da barra, conforme 

relata o texto extraído do Histórico do município: por volta de 1840 foi autorizada pela 

Arquidiocese de Florianópolis a construção de uma Igreja (tombada pelo Patrimônio Histórico 

Municipal) e, assim criou-se o arraial do Bom Sucesso. Paralelamente o Governo elevou o 

local a Distrito do Arraial do Bom Sucesso na localidade da Barra do Rio Camboriú e em 

1884 criou-se o município de Camboriú (BCONLINE, 2003). 

O município de Camboriú tinha sua economia voltada para a agricultura, 

principalmente do café. Além do café, na exploração das jazidas de mármore, granito e 

calcário. Nesse tempo a sede do município foi transferida para o Arraial dos Garcias, atual 

cidade de Camboriú.  

Com a implantação de um novo modelo desenvolvimentista na segunda metade do 

século passado no Brasil, ganha impulso o desenvolvimento econômico de algumas cidades 

do Vale do Itajaí, principalmente Blumenau e Brusque. Camboriú tinha sua economia 

totalmente agrícola, e com o mau uso do solo, e a industrialização da economia, começou a 

sentir os efeitos: terras esgotadas e uma grande faixa litorânea imprópria para o cultivo. 

Iniciava-se a ocupação da faixa litorânea de Camboriú pelos veranistas, famílias de mais 

posses que passaram a construir suas segundas residências na praia. A maioria vindas de 

Blumenau e Brusque. O desenvolvimento da orla marítima é crescente e a construção cada 

vez maior de casas de veraneio dá origem a um novo povoado. Com o crescimento, iniciam-se 

as manifestações para a emancipação. A praia de Camboriú passa a ser município em 20 de 

julho de 1964, tendo como prefeito o senhor Ewaldo Schaefer. Em 1928 surge o primeiro 

hotel e, seis anos após, o segundo empreendimento hoteleiro. Nas décadas seguintes, o 

processo de crescimento se acentua, fazendo de Balneário Camboriú um dos principais 

municípios em densidade populacional do estado de Santa Catarina e um dos destinos 

turísticos mais importantes do país. 

Após sua emancipação política em 1964, a cidade voltou-se para o turismo, passando 

este a ser a principal atividade econômica. A partir daí, Balneário Camboriú cresceu 

vertiginosamente em infra-estrutura para atender ao turista (hotéis, restaurantes, comércio). 

Com isso, atraiu moradores fixos, sendo esses na maioria turistas que viram na 



 40 

cidade um ótimo lugar para viver. Atualmente são 3.894 empresas cadastradas exercendo suas 

atividades, sendo que 99,21% compõem o setor terciário da economia. Entre esse total 

destaca-se a existência de mais de 200 hotéis em toda cidade, conforme dados fornecidos pela 

Secretária de Turismo de Balneário Camboriú. 

Percebe-se que na primeira fase histórica de Balneário Camboriú a faixa litorânea era 

desprezada. Não demorou muito para o turismo começar a despontar como atividade 

econômica, e no final da década de 1920, tem início o seu processo de desenvolvimento. 

Em 1970 a população de Balneário Camboriú era de 10.180 habitantes. Hoje, a 

população fixa é de cerca de 93 mil habitantes, conforme pesquisa do IBGE de 2004 (IBGE, 

2004), espalhados em 14 áreas. São elas: Centro, Bairro Ariribá, Bairro da Barra, Bairro dos 

Estados, Bairro Jardim Iate Clube, Bairro dos Municípios, Bairro das Nações, Bairro Nova 

Esperança, Bairro dos Pioneiros, Bairro Praia dos Amores, Bairro São Judas Tadeu, Várzea 

do Ranchinho e Bairro Vila Real. A figura 03 identifica as principais vias de acesso e bairros 

no município de Balneário Camboriú. 

 

 
Figura 03 – Figura ilustrativa da localização das ruas e bairros de Balneário Camboriú 
Fonte: BConline, 2003. 
 

No entanto, todo esse crescimento populacional, mesmo com uma forte infra-

estrutura, acarretou alguns problemas principalmente no que diz respeito ao saneamento 

básico, além, é claro, de outros inerentes a uma cidade em desenvolvimento. Quando se 
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analisa a demanda turística, especialmente a temporada 2001/2002 em relação aos anos 

anteriores, pode-se verificar uma queda no número de turistas e, consequentemente uma 

diminuição na renda gerada por eles. Essa informação pode ser comprovada pelos números 

obtidos através de pesquisa realizada pelo setor de planejamento da Secretaria de Turismo de 

Balneário Camboriú. Enquanto na temporada3 1999/2000 o número de turistas que entraram 

na cidade foi de 1.583.479, em 2000/2001 foi de 1.659.049 e em 2001/2002 caiu para apenas 

1.083.711 turistas. 

Esta queda deu-se principalmente pela redução significativa de turistas argentinos, já 

que dos 489.918 estrangeiros que vieram para cidade na temporada 2000/2001, em 2001/2002 

apenas foram registrados 116.607. Uma das causas mais explícitas para essa redução 

encontra-se na crise econômica que se instalou na Argentina e que culminou no segundo 

semestre de 2001, comprometendo a temporada de uma das principais destinações de 

recepção de turistas argentinos do país.  

É preciso deixar claro que durante mais de 20 anos, o turismo argentino representou 

para Balneário Camboriú uma das suas maiores fontes de renda, e que isso desenvolveu 

negócios e investimentos na cidade e na região. Até a última temporada (2001/2002), toda a 

cidade estava centrada no turismo argentino, pois esse era mais lucrativo em vista de se ter o 

dólar como moeda. Outro fator agravante é que a cidade valorizava excessivamente o turista 

argentino e desprezava o turista nacional. Gaúchos, paranaenses, paulistas e turistas de outras 

partes do país que vinham durante este período, tinham em Balneário Camboriú, uma ótima 

opção de turismo nacional, porém inviável devido a exploração e a desconsideração no 

atendimento, tanto no comércio como nos hotéis, dispensado a eles, avaliação feita a partir de 

conversas informais com turistas e moradores. 

Com a crise na Argentina (2001/2002), o contingente de argentinos que visitavam 

Balneário Camboriú para passar férias, deixou de vir. A cidade passou a depender do turista 

nacional, que em função dos fatores anteriormente citados, passou a preferir outras 

destinações.  

O resultado disso foi uma queda vertiginosa na demanda turística de Balneário 

Camboriú, resultando numa desaceleração da economia local e queda dos investimentos, tanto 

do poder público como privado no turismo da cidade. 

Segundo o secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Sr. Osmar Nunes Filho4, “o 

que se vende não é o que se vê”, Balneário Camboriú, segundo o secretário, apresenta hoje 
                                                

3 Temporada: período que compreende os meses de dezembro a março) 
4 Em depoimento colhido em 17/03/2006 
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uma infra-estrutura completa para o turismo nacional e internacional e a imagem que o 

mercado e o trade turístico têm da destinação em nada representa a realidade. A solução 

encontrada pelos órgãos de turismo da cidade está na reconquista do turismo doméstico. 

Por suas condições privilegiadas (figura 04), dois metros acima do nível do mar, uma 

área de 50 km2, com águas claras e mornas na praia central e mais 06 praias agrestes ao sul, a 

partir de 1970 iniciou-se em Balneário Camboriú a invasão de turistas advindos 

principalmente dos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande do Sul, e posteriormente de países 

da América do Sul como Argentina, Uruguai e Paraguai. 

 

 

Figura 04 – Ilustração da localização das praias de Balneário Camboriú 
Fonte: Embratur, 2003. 

 

Balneário Camboriú tem hoje uma completa infra-estrutura para receber os turistas, 

sendo considerado pelas pesquisas da Embratur (2003), o quinto destino turístico nacional e a 

cidade brasileira que mais recebe turistas, proporcionalmente, por ano. A atual população fixa 

chega a 93 mil habitantes e tem no turismo sua principal fonte de renda. Durante o verão sua 

população sobe para cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas, sobretudo nos meses de 

janeiro e fevereiro (SECTURBC, 2003). 

O que se diz é que “Balneário Camboriú é uma destinação decadente. Esta imagem foi 
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criada, principalmente, em função da divulgação dos dados de poluição das águas da praia 

que começou a ser feita em 1982” (MINELLA, 1998, p. 25), além de outros fatores 

importantes como a urbanização descontrolada, um desenho viário irracional, falta de espaços 

livres para o lazer (incluindo ciclovias), falta de arborização e áreas verdes. Em conseqüência 

disso o público de maior poder aquisitivo deixou de freqüentar o balneário, os imóveis foram 

desvalorizados, originando um achatamento dos preços dos meios de hospedagem, a clientela 

massificou-se e a destinação perdeu seu “status”. Mas muitas melhorias foram feitas na 

destinação de Balneário Camboriú nos últimos anos, a imagem de praia poluída que se 

instalou no balneário, foi em função do lixo jogado na cidade e os esgotos que desembocavam 

no mar, sendo esses diretos ou através do rio Camboriú. 

Segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú, os órgãos responsáveis buscaram 

resolver a situação e atualmente apenas 15,4% dos esgotos da cidade não têm tratamento, os 

outros quase 80% são tratados pelo sistema de tratamento da CASAN5. Conforme a FATMA6 

o maior poluidor do mar tem sido os rios, principalmente o rio Camboriú, que trazem os 

poluentes das cidades vizinhas. Supõe-se que a questão da poluição é um dos fatores mais 

sérios em relação à imagem da cidade, e ainda hoje trás conseqüências negativas para o 

turismo de Balneário Camboriú, pois apesar de todo o trabalho desenvolvido para erradicar a 

poluição, acredita-se que a destinação ainda tem a imagem de praia poluída. 

Apesar disso, e em função do que tem sido feito Balneário Camboriú recebeu 

recentemente o título de cidade com melhor qualidade de vida de Santa Catarina, através da 

pesquisa realizada pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente, onde os dados foram recolhidos do Censo de 2000 junto a 17 itens 

relacionados ao rendimento mensal, nível de alfabetização da comunidade de 5 a 60 anos, 

abastecimento de água, banheiros, destino final do lixo e esgoto sanitário (OMT, 1998 e 

1999). 

 

 

 

                                                
5 CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – criada em 1970, tem como objetivo coordenar o 

planejamento e executar, operar e explorar os serviços públicos de esgoto e abastecimento de água potável, bem como 

realizar obras de saneamento básico nos municípios do estado de SC. 
6 FATMA – Fundação do Meio Ambiente – é órgão ambiental na esfera estadual de SC. Criada em 1975, tem como 

missão garantir a preservação dos recursos naturais do estado. Tem como uma de suas funções a pesquisa de balneabilidade 

das praias do litoral catarinense (semanalmente na temporada de verão e mensalmente no restante do ano). 
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Figura 05 – Ilustração da posição geográfica de Balneário Camboriú em SC 
Fonte: BConline, 2003 
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Camboriú 3 km 

Itapema 10 km 

Itajaí 12 km 

Navegantes 17 km 

Porto Belo 28 km 

Penha 30 km 

Bombinhas 35 km 

Brusque 45 km 

Blumenau 62 km 

Florianópolis 80 km 

Curitiba 220 km 

Porto Alegre 560 km 

São Paulo 625 km 

Rio de Janeiro 1.066 km 

Campo Grande 1.210 km 

Belo Horizonte 1.216 km 

Brasília 1.637 km 

Cuiabá 1.998 km 

Assunção 1.256 km 

Montevidéo 1.459 km 

Buenos Aires 2.200 km 

Santiago 3.883 km 

Quadro 03 – Principais distâncias de Balneário Camboriú 
Fonte: BConline, 2003 

 

Além das belezas naturais, oferece aos turistas muitas atrações e entretenimento, 

durante todo o ano a cidade é pólo de muita diversão diurna ou noturna. Considerada a melhor 

vida noturna do Estado, cervejarias, danceterias, bares com música ao vivo, shows e eventos 

marcam as noites de Balneário Camboriú atraindo jovens de todas as partes de Santa Catarina 

e de outros Estados. O banho de sol ou mar na praia central ou nas praias mais agrestes, 

caminhadas, prática de esportes ou simplesmente apreciar a Ilha das Cabras na Avenida 

Atlântica é um bom programa para turistas de todas as idades. Conforme a figura 06 pode-se 

observar alguns dos pontos turísticos do município e sua localização. 
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Figura 06 – Ilustração da localização dos principais pontos turísticos de Balneário Camboriú 
Fonte: Folder do Município de Balneário Camboriú, 2003. 

 

 

3.2 A hotelaria de Balneário Camboriú/SC 

 

 A hotelaria de Balneário Camboriú a ser trabalhada neste estudo se refere aos 

hotéis considerados mais antigos da cidade e por assim dizer, elementos importantes na 

composição do destino turístico que este município tem se tornado ao longo dos anos. Da 

mesma forma, aos hotéis mais recentemente criados, que de certa forma vêm contribuindo 

para a inovação e incremento do parque hoteleiro e sua importância. Acredita-se que os mais 

antigos tenham uma maior contribuição no sentido da caracterização da hospitalidade no 

município, construindo dia a dia os alicerces do desenvolvimento da atividade turística local. 

Sendo assim, destacam-se nas fotos a seguir alguns dos hotéis utilizados como objetos deste 

estudo. 

 O Hotel Miramar (1934), localizado ao calçadão da Avenida Central foi o primeiro 

hotel a se instalar na cidade, em 1928 denominado Hotel do Jacó, tendo por fundador Sr. 

Jacob Schmidt. Atualmente, caracteriza-se dentro da categoria turística (3 estrelas). 

Apresentado pelas figuras 07 e 08. 
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Figura 07 – Hotel do Jacó em 1928 
Fonte: www.camboriu.sc.gov.br 

 

Figura 08 – Hotel Miramar na atualidade 
Fonte: www.hotelmiramar.com.br 

 

 

 O atual Fischer Hotel & Convenções situado à Avenida Atlântica e igualmente dentre 

os mais antigos e historicamente importantes do município, tem data de fundação de 1957, 

possui 125 unidades habitacionais e estrutura compatível à categoria superior de classificação. 

Apresentado pelas figuras 09 e 10. 
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Figura 09 – Hotel Fischer 

Fonte: Acervo histórico do hotel Fischer 

 

 

Figura 10 – Fischer Hotel & Convenções na atualidade 
Fonte: www.fischerhotel.com.br 

 

 

 O Marambaia Cassino Hotel e Convenções situado à Avenida Atlântica, fundado no 

ano de 1964, atua com 125 unidades habitacionais e categoriza-se como superior, apresentado 

pelas figuras 11 e 12. 
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Figura 11 – Hotel Marambaia 
Fonte: www.camboriu.sc.gov.br 

 

 

 
Figura 12 – Marambaia Cassino Hotel e Converções 
Fonte: www.shrbs.com.br 

 

 

A rede Sagre’s de hotéis uma das pioneiras redes e mais tradicionais em atuação na 

cidade, possui um total de cinco hotéis localizados na região central do município. Seus hotéis 

caracterizam-se da seguinte forma: Sagre’s Praia Hotel (categoria turística com 30 UH’s), 

Hotel dos Açores (categoria turística com 168 UH’s), Hotel Ilha da Madeira (categoria 

turística com 186 UH’s), Catamarã Hotel (categoria turística com 107 UH’s) e D’Sintra Hotel 

(categoria superior com 195 UH’s). Os hotéis da rede estão apresentados através das figuras 

13, 14, 15, 16 e 17. 
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Figura 13 – Sagre’s Praia Hotel     Figura 14 – Hotel dos Açores 
Fonte: www.sagreshoteis.com.br    Fonte: www.sagreshoteis.com.br 

Figura 15 – Hotel Ilha da Madeira 
Fonte: www.sagreshoteis.com.br 

Figura 16 – D’Sintra Hotel   Figura 17 – Catamarã Hotel 
Fonte: www.sagreshoteis.com.br    Fonte: www.sagreshoteis.com.br  
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 A rede de hotéis Pires, igualmente tradicional e pioneira na cidade como rede. É 

atualmente composta por quatro hotéis, estando estes localizados na região central de 

Balneário Camboriú, bem como aos da rede anteriormente apresentada. São eles: Hotel Pires 

(categoria luxo com 170 UH’s), Atobá Praia Hotel (categoria luxo com 120 UH’s), Hotel 

Costa do Marfim (categoria superior com 111 UH’s) e Hotel Ryan (categoria superior com 64 

UH’s). 

 Dentre os hotéis mais recentemente inaugurados na cidade, procurou-se pontuar os 

seguintes para objetos deste estudo: 

• Royal Atlantic Hotel – Inaugurado em 1999, situado à Avenida Central, possui 77 

unidades habitacionais e caracteriza-se dentro da categoria superior. 

 
Figura 18 – Royal Atlantic Hotel 
Fonte:  http://www.royalatlantic.com.br/ 

 

• Bhally Hotel – Inaugurado em 2000, situado à Avenida Atlântica, compõe-se de 96 

unidades habitacionais, adequando-se à categoria superior. 

 
Figura 19 – Hotel Bally 
Fonte:  http://www.hotelbhally.com.br/ 



 52 

 
• Recanto das Águas Resort e Spa – Inaugurado em 2001, situa-se à Estrada da Rainha e 

caracteriza-se como super luxo, atuando com 118 unidades habitacionais. 

 
Figura 20 – Hotel e SPA Recanto das Águas 
Fonte:  http://www.hotelrecantodasaguas.com.br 

 

• Pousada Estaleiro Village – Inaugurado no ano de 2005, está localizado à Rodovia 

Interpraias e compõe-se de 14 unidades habitacionais, estabelecendo-se como superior. A 

figura 18 ilustra uma vista aérea do empreendimento. 

 

 
Figura 21 – Pousada Estaleiro Village 
Fonte: www.estaleirovillage.com.br 

 

• Hotel Bella Camboriú – Inaugurado em 2005, localiza-se à rua 501, possui 56 unidades 

habitacionais e caracteriza-se como turístico. 
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Figura 22 – Hotel Bella Camboriú 
Fonte: www.bellacamboriu.com.br 



 

4 O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

4.1 Definição da Amostra 

 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativa, a coleta de dados se 

deu através da técnica de entrevista de profundidade utilizando um roteiro semi-estruturado 

(Apêndice A). Isso permite que os entrevistados discorram livremente sobre os temas 

apresentados. Para Dencker (1998), trata-se de uma comunicação verbal entre duas pessoas, 

com um grau de estruturação previamente definido, cuja finalidade é obtenção de informações 

de pesquisa. O quadro 04 apresenta a relação dos hotéis. 

HOTEL 
Marambaia Cassino Hotel 

Hotel Miramar 
Fischer Hotel & Convenções 

Rede Sagre’s de Hotéis 
Rede Pires de Hotéis 

Hotel Recanto das Águas 
Hotel Bella Camboriú 

Hotel Bhally 
Estaleiro Village 

Royal Atlantic Hotel 
Quadro 04 – Relação de Hotéis participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

4.2 Coleta de Dados  

 

Nesta etapa do projeto foi apurada a percepção dos hoteleiros de Balneário Camboriú 

em relação ao significado e sentido da hospitalidade atendendo a um dos objetivos específicos 

propostos.   

A entrevista realizada foi com um representante (o proprietário ou responsável da área 

gerencial) de cada hotel, por meio do roteiro de pesquisa anteriormente citado e 

posteriormente avaliados, permitindo a análise de seu conteúdo.  

Os entrevistados não foram nomeados por questões éticas, agregando-se a cada um 

deles um número. As entrevistas serão analisadas na ordem em que foram distribuídas.  
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4.3 Critérios de Análise dos Dados 

 

Após as entrevistas para a coleta de dados foi realizada a análise das entrevistas, 

procurando-se elementos que evidenciem as percepções de hospitalidade dos hoteleiros e 

gerentes dos hotéis da amostragem, de Balneário Camboriú. Na análise desta etapa do 

trabalho elencam-se todas as respostas dos entrevistados fazendo-se um viés com os autores 

da fundamentação teórica que tratam dos conceitos de hospitalidade, turismo e com a 

prestação de serviços na hotelaria. Os dados foram analisados descritivamente, numa 

abordagem qualitativa, sustentada pelos princípios da análise de conteúdo.  Optou-se por esta 

técnica por sua adequabilidade e oportunizarão a verificação de características implícitas, 

como compreensão e expressão de emoções, significados, motivos, valores, atitudes e 

situações inusitadas do fenômeno pesquisado. 

Segundo Roesch (1999), qualquer tipo de projeto pode ser analisado em perspectiva 

quantitativa e qualitativa sendo que a primeira seria mais utilizada na avaliação de resultados, 

e a segunda na avaliação formativa. Ainda, segundo a autora, a pesquisa qualitativa é uma 

alternativa metodológica de pesquisa que pode ser apropriada para qualquer tipo de projeto. 

As categorias de análise foram selecionadas segundo a metodologia proposta por 

Lakatos (1985) e classificadas por método de listagem (check-list), passíveis de alterações no 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa, conforme o andamento da mesma. As categorias 

apresentadas são as seguintes, identificando-se:  

• O discurso que os hoteleiros de Balneário Camboriú adotam em relação à 

hospitalidade;  

• A intenção de desenvolver por meio da hospitalidade, competências administrativas;  

• O conceito de hospitalidade aplicada ao dia-a-dia das empresas hoteleiras de Balneário 

Camboriú; 

• As formas de hospitalidade reconhecidas pelos hoteleiros entrevistados. 

Os critérios de análise da pesquisa realizados para elaboração da dissertação, 

compuseram-se de: 

A) Síntese dos conceitos dos autores acerca da hospitalidade; 

B) Identidade de pensamento e compreensão entre os autores, numa análise 

comparativa dos conceitos dos autores para verificar em que medida suas idéias se 

assemelham ou discordam; 
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C) Para se obter os resultados que levem à consecução do objetivo proposto, foi 

realizado um estudo comparativo de forma qualitativa entre a visão dos hoteleiros 

e gerentes entrevistados e as percepções dos autores cujos conceitos foram 

levantados na fundamentação teórica e comparados com a teoria existente 

presentes na análise dos resultados. 



 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Obedecendo ao roteiro da entrevista, analisou-se as questões na ordem em que foram 

apresentadas, conforme segue: 

 

Pergunta 1 - “Hospitalidade pode ser entendida como o conjunto de ações e 

atividades individuais e coletivas de caráter pessoal ou comercial, público ou privado, 

implicados na recepção das pessoas envolvidas nas relações de acolhimento”. (FONTANA, 

2003). Refletindo sobre este conceito, acredita que esteja relacionado à prática de sua 

empresa. 

Resposta: Os entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 concordam com os autores no que 

afirmam sobre o conceito de hospitalidade. O entrevistado de número 6 se omite em 

responder essa pergunta.  Na visão dos entrevistados, o hotel trabalha de uma forma em que o 

cliente possa sentir-se bem acolhido. Isso significa, prestar serviços de qualidade para com o 

público externo, o que compete: ter informações corretas, estar atento à satisfação do cliente, 

estar sempre disponível e disposto a ter um ambiente limpo e equipado bem como 

profissionais bem informados. Sem uma excelente hospitalidade não existem bons serviços. 

Na concepção dos entrevistados a hospitalidade é um conjunto de ações positivas que 

faz os serviços na hotelaria acontecerem. Esta visão do que é hospitalidade nos remete ao que 

os autores como: Cifuentes, Dencker, Lashley, Filho, Baptista e Cooper conceituam sobre 

hospitalidade como o bom acolhimento do cliente, ou seja, o hóspede se sentir em seu próprio 

lugar. Analisando-se as respostas obtidas sobre o conceito de hospitalidade que foi elencada 

nesta pergunta para os cinco hotéis mais antigos e os cinco mais novos percebeu-se que os 

mesmos têm uma percepção do que vem a ser hospitalidade. Entende-se que aos hotéis não 

importa a distância de tempo e que estão atentos a questão que envolve a interação satisfatória 

entre serviço e prestador, consumidor e hóspede como afirma Cooper. 

 

Pergunta 2 - Em sua opinião existe relação entre os conceitos de turismo e 

hospitalidade? Comente. 
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Autores Síntese dos conceitos de turismo 
Costa  
(2001, p. 40) 

Turismo é uma atividade multidimensional e multifacetada. 

Andrade  
(1998, p. 12) 

Propiciam ocasiões de conhecimento e contato com novas 
pessoas, novas idéias e novas culturas. 

Lickorish e Jenkins 
(2002, p 25) 

Soma de fenômenos e relacionamentos. 

Barbosa   
(2002, p. 14) 

Movimento físico e de idéias. 

Rejowski  
(1996, p 09) 

Envolve aspectos tanto econômicos, quanto sociais, naturais, 
culturais e políticos. 

OMT  
(2001) 

Turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas 
durante suas viagens. 

De La Torre  
(1992, p. 36) 

Gera múltiplas inter-relações de importância social, econômica 
e cultural. 

Quadro 05 – Síntese dos conceitos de turismo 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

 

Resposta: Para os entrevistados não adianta oferecer serviços turísticos robotizados 

sem ter o mínimo de hospitalidade. Concordam que se tratando de turismo como conjunto de 

atividades profissionais relacionadas com o transporte, alojamento e assistência ao turista, 

devem também incluir a hospitalidade. A resposta dos entrevistados referem-se a conceitos 

estabelecidos por Andrade que define turismo como conjunto de serviços prestados. As 

respostas dos entrevistados com relação à hospitalidade são comungadas com Dias, Camargo, 

Cooper, Chon e Grinover que conceituam como uma troca de bens e serviços.  Os 

entrevistados 1, 3, 5, 9 e 10 são unânimes em afirmar que o turismo está intimamente ligado a 

hospitalidade. 

Para os entrevistados a concepção de turismo e hospitalidade são conceitos 

interligados porque para o bom andamento do turismo a hospitalidade tem que estar presente. 

O termo “robotizado” utilizado pelo entrevistado de número 8 diz claramente que não 

há turismo se não existir hospitalidade. A relação existente entre os dois aspectos em 

discussão turismo e hospitalidade está bem definida na visão dos entrevistados.   
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Pergunta 3 - Em sua opinião, no que a Hospitalidade pode contribuir para o 

desenvolvimento da imagem positiva de um destino turístico como Balneário Camboriú? 

Comente. 

 

Resposta: Para os entrevistados de número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, sempre que as pessoas 

são bem atendidas, principalmente quando não são frustradas suas expectativas, elas 

normalmente comentam para parentes e amigos, de forma positiva os fatos acontecidos. 

Ainda na concepção dos entrevistados, mesmo atingindo um pequeno universo de pessoas, 

com certeza essa possibilidade contribui para o desenvolvimento da imagem positiva de 

Balneário Camboriú. 

Já para o entrevistado de número 5, a hospitalidade poderia ajudar muito, porém 

deveríamos aprimorar a hospitalidade dos hotéis no geral para que viesse a dar uma imagem 

positiva ao destino turístico. Para ele, nem todos os hotéis hoje em Balneário Camboriú dão 

ênfase à hospitalidade. Na concepção do entrevistado de número 8, a hospitalidade pode 

contribuir para o desenvolvimento da imagem positiva tendo uma campanha de 

conscientização da população do quanto é importante a vinda do turista, não pensando no 

lucro, mas sim na finalidade, honestidade, presteza, segurança, limpeza, organização entre 

outros fatores.  

Na visão do entrevistado de número 9, o turista gosta de ser tratado como uma pessoa 

com sua identidade. Para ele, não pode ser considerado apenas como um “número” que faz 

parte de uma estatística. Para a maioria dos entrevistados as pessoas gostam de se sentir bem 

atendidas, sentir-se como nos conceitua Cifuentes, Denker, Lashley, Filho e Baptista, bem 

acolhidas que é um dos preceitos da hospitalidade.  Pode-se observar na fala dos entrevistados 

que a hospitalidade contribui e muito para uma imagem positiva de um destino turístico.  

 

Pergunta 4 - Em sua opinião, Balneário Camboriú é um destino hospitaleiro? Por 

quê? Quais seriam suas sugestões? 

 

Resposta: Na visão do entrevistado de número 1, 2, 4, 7, Balneário Camboriú é um 

destino hospitaleiro porque além das belezas naturais, da imagem positiva grandemente 

definida, oferece um amplo espaço para acolher muitas pessoas, uma gama generosa de 

opções de lazer, gastronomia, diversão, além de segurança, preços compatíveis com os 

serviços oferecidos, um povo voltado para a atividade e consciente desta situação e uma 
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administração municipal preocupada em melhorar continuamente todos os aspectos com o 

objetivo de garantir uma excelente qualidade de vida para turistas e moradores.  

Os entrevistados não apresentam sugestões.  Já para os entrevistados de número 3, 6, 9 

e 10 concordam que Balneário Camboriú é um destino turístico e não dizem o porquê, mas 

dão as suas sugestões como: o que falta seja de os próprios profissionais conhecerem todos os 

pontos turísticos bem como a cidade em si, para que desta forma possa passar informações 

corretas ao turista; mais treinamento para colaboradores de hotéis, pousadas, restaurantes; 

maior conscientização sobre a importância da atividade turística, maior respeito pela natureza, 

qualidade da água, espaços verdes, limpeza são fundamentais e no futuro serão cada vez mais 

valorizados. 

Na visão dos entrevistados de número 5 e 8 Balneário Camboriú é um destino 

hospitaleiro em termos, tem muito a melhorar, mas não dispõe de locais de serviço de ajuda 

ao turista em nível amplo, só pontos turísticos. O entrevistado de número 5 argumenta que 

poderia ser melhor em vários aspectos como lojas, bares, restaurantes, por termos um 

mercado de alta temporada de aproximadamente 80% do MERCOSUL, grande parte de 

funcionários de comércio em geral não tem conhecimento de espanhol e hoje atendemos não 

somente argentinos, mas também paraguaios, bolivianos, uruguaios, peruanos e chilenos.  

No que tange a hospitalidade, a maioria dos entrevistados entendem que Balneário 

Camboriú é um destino hospitaleiro por estar sempre preocupado em agradar o hóspede como 

conceitua Dias, Camargo, Lashley, Goudbout e Baptista.  

Observa-se que a grande preocupação dos entrevistados é realmente no que tange a 

hospitalidade. Na visão deles o sucesso de um destino turístico depende e muito do fator 

hospitalidade. De nada adianta, para eles, ter uma estrutura de grande porte para receber o 

turista se a cidade não está preparada para tal.   

 

Pergunta 5 - Para alguns autores, a hospitalidade está presente nos pequenos detalhes 

do relacionamento. No seu hotel, de que detalhes se compõem a Hospitalidade? 

 

Resposta: Os entrevistados foram unânimes em afirmar que um bom relacionamento 

entre hóspede e anfitrião faz a diferença em seus estabelecimentos. Para eles uma relação 

amistosa faz o hóspede se sentir em sua própria casa. Cifuentes ao conceituar hospitalidade 

afirma que: el hombre se sienta como em su hogar. Percebe-se que não importa os detalhes do 

ato do bem receber para os entrevistados dos cinco hotéis mais novos e os cinco mais antigos 
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porque eles têm uma visão muito ampla de que a relação amistosa é um detalhe em seu 

empreendimento que faz a diferença.   

 

Pergunta 6 - Em sua opinião, a hospitalidade ou a falta dela pode ser determinante 

para o sucesso ou fracasso de um destino e de um empreendimento turístico? Por quê? 

Destino – sim ou não e por quê? Empreendimento – sim ou não e por quê? 

 

Resposta: Com exceção do entrevistado de número 10 que se omitiu em responder a 

pergunta, os demais foram categóricos em afirmar que a hospitalidade é determinante para o 

destino e empreendimento. Para os entrevistados, a cada ano surgem cada vez mais opções de 

empreendimentos e destinos turísticos tendo em vista que é uma atividade altamente 

competitiva, que cresce e se desenvolve cada vez mais rápido, o grande diferencial e a melhor 

forma de fidelizar clientes é focar no seu melhor atendimento, buscando atender, ou melhor, 

superar suas expectativas. No entender dos entrevistados, o conceito de hospitalidade 

apresentado na questão número um, é o grande diferencial para o destino e o 

empreendimento. Observa-se que os entrevistados entendem o que vem a ser hospitalidade e 

concordam com os autores apresentados na questão número um, onde se apresenta a síntese 

dos autores. 

 

A avaliação que os entrevistados têm em relação à hospitalidade está sempre voltada à 

satisfação dos clientes. Segundo os entrevistados, a avaliação que o cliente faz do serviço 

recebido muitas vezes é difícil de ser medida. A avaliação do cliente decorre da satisfação que 

o serviço propicia e resulta da comparação entre suas expectativas e suas percepções a 

respeito do próprio serviço. Como as expectativas e as percepções variam de cliente a cliente, 

e em cada situação, a satisfação do cliente em relação ao serviço recebido é um conceito 

subjetivo.  

Como enfatiza Gray, o sucesso de uma operação da hospitalidade não depende do 

custo ou da qualidade do serviço, mas da percepção do cliente dos serviços. Para os 

entrevistados, no que concerne à hospitalidade, a medida de satisfação do cliente é na verdade 

um tipo particular de estudo de mercado em que os clientes são consultados por meio de 

algum instrumento como a caixa de sugestões, por exemplo, que é deixada no balcão do hotel 

e cujo objetivo é identificar pontos de insatisfação.  

Um parâmetro para medir o grau de satisfação do cliente é o que enfatiza Dias quando 

diz que a hospitalidade é a interação satisfatória entre as pessoas estranhas, ao conforto 
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fisiológico e psíquico do hóspede, por meio de estruturas físicas, culturais e do espaço. A 

questão da hospitalidade está muito presente nas respostas dos entrevistados, pois como todo 

prestador de serviços sua maior preocupação é com a satisfação do cliente. Para Cooper 

hospitalidade envolve a interação satisfatória entre serviço e prestador, consumidor e hóspede. 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A escolha do tema hospitalidade: conceitos e reflexões sobre sua percepção prática 

dentre os hoteleiros do destino turístico Balneário Camboriú – SC objetivou responder ao 

questionamento inicial deste trabalho, que consistia em compreender de que forma a 

hospitalidade no âmbito da sua conceituação teórica e sua percepção prática era entendida 

entre os hoteleiros do município turístico de Balneário Camboriú.  

Dentre as concepções de hospitalidade apresentadas durante o trabalho, pôde-se 

destacar, de forma sintética, algumas que afirmam basicamente que este é o ato de 

recepcionar bem aos hóspedes com a prestação ou não de serviços, ou ainda, como o 

acolhimento por sua excelência. Outras diriam que a hospitalidade é como uma “indústria de 

bens de serviço”, constituindo ainda uma troca de comportamentos e delicadezas idealizada 

para aumentar a reciprocidade entre os envolvidos. 

Identificou-se que há algumas variações entre os conceitos dos vários autores, porém 

todos eles remetem a uma idéia geral de que a hospitalidade está ligada ao ato do bem 

receber. A hospitalidade em si é muito mais abrangente que a indústria da hospitalidade, pois 

vai muito além da oferta de serviços aos clientes, em seu sentido completo a hospitalidade 

acolhe o hóspede de forma que ele se sinta querido.  

A entrevista analisou os discursos dos cinco hotéis mais antigos e os cinco mais novos  

para levantar as afinidades do termo hospitalidade e sua aplicabilidade dentro do 

empreendimento. Observou-se que a diferença de idade dos hotéis pesquisados não interferiu 

na resposta dos entrevistados porque a grande preocupação deles é com o bem receber. Como 

se pôde observar, pelas respostas dos entrevistados, Balneário Camboriú é um destino 

turístico muito procurado e o poder público também deverá ter suas preocupações no que 

tange ao bem receber.  

Cabe mencionar que o processo de desenvolvimento do turismo e da hospitalidade 

requer a atuação e interação do setor público, da iniciativa privada, de Organizações não 

governamentais (ONG’s), da comunidade local e do consumidor. Sem a interação destes 

atores o turismo fica seriamente limitado. O poder público, os organizadores e estimuladores 

do desenvolvimento desta atividade devem promover e incentivar maior aproximação da 

comunidade, conhecendo seus objetivos e suas necessidades, buscando a participação e 
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envolvimento da mesma em todas as fases de projetos e ações turísticas. Assim sendo, o 

turismo necessita de profissionalismo, de infra-estrutura adequada, de mão-de-obra 

qualificada e da comunidade preparada para o melhor aproveitamento da atividade como 

ferramenta do desenvolvimento. 

São os profissionais do turismo os responsáveis pelo planejamento das atividades e 

pelo acompanhamento de sua evolução. Esses profissionais devem considerar todos os 

aspectos envolvidos em seu meio de trabalho, para conseguirem conquistar o cliente pela 

qualidade dos serviços prestados.  

No caso do turismo, pode-se falar em necessidade, quando estamos tratando 

obviamente de viagens por obrigação, mas também quando estamos tratando de viagens de 

lazer. É sabido que o mercado consiste no conjunto de consumidores potenciais que 

compartilham necessidades e desejos específicos, dispostos e capacitados para fazer uma 

troca.  

Da mesma forma não é possível produzir turismo sem que haja direta ou indiretamente 

uma participação do poder público. Dessa forma, o desenvolvimento do setor turístico tem na 

ação governamental um elemento estratégico para o seu desenvolvimento. 

Acredita-se que, a partir do momento em que os esforços relativos ao turismo forem 

direcionados para uma educação voltada para a cultura da hospitalidade, como também na 

formação dos profissionais, o Brasil estará mais apto a enfrentar as incertezas existentes no 

mercado do turismo atual. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE SEMI-ENTRUTURADA. 

 

 

1. “Hospitalidade pode ser entendida como o conjunto de ações e atividades individuais e 

coletivas de caráter pessoal ou comercial, público ou privado, implicados na recepção das 

pessoas envolvidas nas relações de acolhimento” (FONTANA, 2003). Relacionando este 

conceito com a prática de sua empresa, quais seus comentários a respeito? 

 

2. Em sua opinião existe relação entre os conceitos de turismo e hospitalidade? Comente. 

 

3. Em sua opinião, no que a hospitalidade pode contribuir para o desenvolvimento da 

imagem positiva de um destino turístico como Balneário Camboriú? Como? 

 

4. Em sua opinião, Balneário Camboriú é um destino hospitaleiro? Por quê? Quais suas 

sugestões a respeito? 

 

5. Para alguns autores, a hospitalidade está presente nos pequenos detalhes do 

relacionamento. No seu hotel, de que detalhes se compõem a Hospitalidade? 

 

6. Em sua opinião, a hospitalidade ou a falta dela pode ser determinante para o sucesso 

ou fracasso de um destino ou empreendimento turístico?Por quê? 

Destino – sim ou não – comente 

Empreendimento – sim ou não - comente 

 

 

 

 


