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RESUMO 
 

 

Situada a poucos quilômetros de uma das maiores e mais visitadas cidades do 

Brasil, o Rio de Janeiro, encontra-se Niterói, que por vezes não é vista pelos 

cidadãos locais como uma opção de turismo para viajantes no estado do Rio de 

Janeiro. Nesse sentido, esta monografia teve como objetivo analisar Niterói como 

destino turístico para um público específico, os Mochileiros, conhecidos por se 

diferenciarem dos turistas convencionais pela busca de lugares não marcados pelo 

turismo de massa. A princípio são apontados dados que mostram o potencial de 

Niterói como destino indutor, avaliando a localidade para bem receber os visitantes, 

sejam esses excursionistas ou de longa estada. Posteriormente foi feita uma 

definição dos conceitos sobre meios de hospedagem alternativos, e uma análise do 

segmento mochileiro, apontando quais são suas necessidades e desejos ao visitar 

os locais escolhidos, podendo dessa forma analisar a infraestrutura ofertada, 

buscando-se demonstrar a potencialidade do local. Sabendo que o turista a princípio 

visita a cidade do Rio de Janeiro, para depois buscar por outras localidades e que 

este público costuma-se hospedar em albergues, uma pesquisa foi feita com os 

hostels de Copacabana, buscando entender qual o posicionamento desses 

estabelecimentos quando se diz respeito a Niterói como um destino turístico. 

Palavras-chave: Niterói. Mochileiro. Atrativo turístico. Hostel.   
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ABSTRACT 

 

 

Situated a few kilometers from one of the largest and most popular cities of Brazil, 

Rio de Janeiro , is located Niterói , that sometimes is not seen as touristic city for 

travelers in Rio de Janeiro state. This thesis was about to analyze Niterói as tourist 

destination for a specific public, the Backpackers , known about the differentiate 

themselves from conventional tourists, for the reason that they look for  places that is 

not so visited by the mass tourism. At first is shown the potential of Niterói as an 

inductor destination, evaluating the location as a well place to receive excursionist or 

tourists that stay more than one day. Later it was made appraisal of this type of 

tourist , pointing what them need and what them want visiting the chosen place, so is 

possible to analyze the offered infrastructure , seeking to be demonstrated the city 

potential. Knowing that tourists at first visit the city of Rio de Janeiro, and then check 

for other locations, and this segment usually stay in hostels, a survey was made of 

the hostels of Copacabana, seeking to understand the position of these 

establishments when it comes to Niterói as a tourist destination. 

 

 

 

Keywords: Niterói, Backpacker. Tourist Attractions. Hostels. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao contrário do vizinho Rio de Janeiro, Niterói não tem músicas interpretadas 

por grandes cantores populares brasileiros, ou poemas declamados conhecidos a 

nível nacional, porém não se pode negar que quem a conhece já a toma com um 

carinho especial, e se surpreende com a mesma, sejam pelas belas praias, pela 

linda vista de Icaraí, ou o requinte na gastronomia. 

O fato é que quem conhece Niterói, se encanta. Assim, declama Alberto 

Araújo (2011) em a “A CIDADE SORRIDENTE”, poema a cidade de Niterói pela 

passagem de seus 438 anos 

 

 

“Vasto cenário 

que cultiva o encantamento. 
Uma grande paisagem íntima 

aos suntuosos olhos de Deus. 
 

Templo colossal 
espalhando exuberância, 

além das bocas do mar infindo. 
 

És tu, uma Deusa/menina 

com sabor de aragem, 
que me tateia os poros e o coração. 

 

Sob os calcanhares estelares, 
abrigas um aconchegante 

chão de bênçãos e alegrias. 
 

Todos os homens/mulheres 

têm seus sonhos coloridos, 
na arte de viverem somente para ti. 

 

E tu nos entregas: 
o sangue e suor da esperança. 

 

Niterói... Cidade enternecida 

nas ondas da Guanabara. 
 

A cada esquina tua, 
flui-se a poesia a melodia 

de um tempo brilhoso e maravilhoso. 
 

Crê nas palavras do poeta: 
És um lugar bom de viver, 
quem te conhece te ama 

jamais vai te esquecer...”. 
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Niterói que poucas vezes é vista com olhos de turismo pela a população local, 

certamente possui atrativos que são fatores motivacionais para excursionistas e 

viajantes que almejam se hospedar na cidade. 

O estudo em questão analisa o município de Niterói como potencialidade em 

turismo, confirmando através de dados que o mesmo não possui apenas atrativos a 

serem explorados, mas bem como a infraestrutura necessária para melhor receber o 

visitante. Assim, faz se o vínculo entre um destino pouco convencional, e o do turista 

mochileiro, que com disposição para mais do que conhecer uma localidade nova, 

esses viajantes, complementa Krippendorf (2001), desassociam-se do turista de 

massa ao agir diferentemente, ficando fora das veredas batidas pelo turismo, além 

de buscarem uma verdadeira inserção na cultura local, pois visam o 

desenvolvimento pessoal, experiências novas e complementação educacional 

(SORENSEN, 2003; MYERS e HANNAM, 2008; PEARCE e FOSTER, 2007 e 

O’REILLY, 2006). 

A Hostelling International1 enfatiza sua filosofia, a qual visa abranger todos 

seus associados (alberguistas cadastrados) e hostels, que mais do que uma viagem, 

a busca pela experiência de vida e conhecimento de novas culturas são 

fundamentais. 

 

Nossa filosofia é que jovens de todo o mundo conheçam, através do 
Hostelling International, países, cidades, culturas e costumes diferentes e 
aprendam a respeitar as peculiaridades de cada povo e a conviver em 
sociedade, contribuindo para a formação do jovem. Os hostels prezam pelo 
espírito de amizade, o sentimento de solidariedade e o desejo de viajar. Ser 
alberguista é sobretudo amar a liberdade, dignificar a convivência humana e 
o respeito. O sucesso do alberguismo repousa na Missão e na Filosofia que 
estão enraizadas no movimento 

 

É de conhecimento que o Rio de Janeiro é um dos locais mais procurados por 

visitantes no Brasil. Eleito em segundo lugar como melhor destino do país pelo 

                                                           
1  A HI é uma organização sem fins lucrativos, sendo única rede global de Associações de 

Albergues da Juventude,  oferecendo 4.000 albergues exclusivos em 90 países em todo o planeta, 

com o objetivo de assegurar padrões de qualidade em todos seus associados. 
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Tripadvisor, perdendo apenas para Gramado-RS, sabe-se que o turista mochileiro 

viaja a principio para a cidade do Rio devido sua popularidade, para depois explorar 

demais localidades. 

Entre os vários atrativos da cidade, encontra-se um dos mais famosos, a 

princesinha do mar. Copacabana, a praia mais conhecida do mundo, localizada na 

Zona Sul do Rio de Janeiro, possui os cartões postais mais belos e cobiçados pelos 

turistas. Na mesma orla que se encontram os hotéis 5 estrelas mais famosos do 

Brasil, é possível encontrar em suas ruas adentro, meios de hospedagem não tão 

luxuosos quanto os da orla, mas tão acolhedores quanto. São os hostels, uma ótima 

opção de hospedagem a um preço acessível em Copacabana, atendendo assim a 

demanda do público mochileiro na localidade. 

Esse estudo então busca entender qual é o suporte dado a esse turista no 

que se refere a Niterói, avaliando se os Hostels localizados em Copacabana 

orientam seus hóspedes realizando a divulgação da cidade vizinha, Niterói. 

A pesquisa foi realizada em um tipo de meio de hospedagem alternativo, os 

hostels, pelo fato do público mochileiro costumeiramente escolher esse tipo de 

acomodação por diversos fatores, como tarifas reduzidas, compartilhamento de 

áreas comuns, além de uma maior interação com todos os hóspedes da casa. 

Visto que Niterói possui potencial turístico, este estudo busca saber se a 

divulgação para o público mochileiro está sendo feita, visando atrair esse segmento 

para a cidade, e se há o conhecimento por parte dos colaboradores dos 

estabelecimentos em questão, a fim de orientar este turista a visitar o município. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O interesse pelo município de Niterói ocorreu desde o primeiro contato com a 

cidade em dezembro de 2010. A partir de então, aliado com a graduação em 

bacharel em Hotelaria, sempre questionei o porquê da cidade não ser mais 

explorada no quesito turismo. Ao conversar sobre minha admiração pelo município, 

percebi que muitas pessoas, mesmo sendo residentes da cidade do Rio de Janeiro, 

não conheciam Niterói, no máximo algumas praias. 

A principio o tema da monografia seria um estudo de viabilidade para a 

instalação de um Hostel no bairro de São Francisco, Niterói-RJ, porém ao decorrer 

do projeto, foi verificado que talvez a demanda para o público em questão, não fosse 

tão efetiva quanto imaginado anteriormente. Observou-se que faltava divulgação 

para este segmento quanto ao que a cidade pode oferecer. Nesse sentido, optei por 

mudar o tema da monografia, fazendo primeiramente um estudo de Niterói em 

dados, a fim de apresentar a cidade ao leitor, posteriormente uma análise dos 

atrativos turísticos, comprovando que a cidade pode oferecer uma estada com 

diferentes tipos de entretenimento, finalizando com a pesquisa nos hostels 

localizados em Copacabana-RJ. 

Sabendo que muitas das indicações feitas para o turista cabe aos próprios 

funcionários do estabelecimento em orientar ou até mesmo induzir, essa pesquisa 

visa saber se os mesmos conhecem Niterói, porque apenas dessa maneira seria 

possível direcionar turistas para o município, incentivando-o a conhecer a cidade. 

Durante a pesquisa bibliográfica, ficou evidente a ausência de estudos sobre 

Niterói, poucos artigos e projetos foram encontrados no que diz respeito ao turismo 

na localidade. Assim, este projeto visa contribuir para ações futuras da Neltur 

(Niterói Empresa de Lazer e Turismo), bem como para próximos estudos na área. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o nível de conhecimento dos recepcionistas dos Hotels em 

Copacabana -RJ, no que diz respeito a Niterói como destino turístico, bem como se 

há a indicação do município como atrativo. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 

● Caracterizar o segmento mochileiro, quanto ao seu perfil, preferências, e 

necessidades; 

● Pesquisar a terminologia Hostel/Albergue, e a caracterização dos mesmos 

como meio de hospedagem; 

● Apresentar Niterói em dados; 

● Conceituar o município como destino turístico 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, serão apresentadas as definições dos termos abordados no 

trabalho para uma maior compreensão, uma vez que o turista mochileiro e 

segmentos de hospedagem alternativos são ainda algo novo no país. 

 

2.1 O TURISTA MOCHILEIRO 

 

“Viajar é a única coisa que compramos e nos deixa mais rico”, essa frase de 

autoria desconhecida, que circula nas redes sociais, é uma forma de expressar o 

significado que viajar trás de um modo geral para todos aqueles que exploram novas 

localidades, abrindo os horizontes, aumentando o nível de compreensão. 

 

O propósito mais elevado do turismo é aproximar pessoas que vivem em 
diferentes locais e países, pois isso aumenta a compreensão e a 
apreciação, que constroem um mundo melhor para todos. (GOELDNERl, 
2002, p.191) 

 

O pensamento do mochileiro soma a essa linha de raciocínio, onde o mesmo 

busca em suas viagens conhecimento, inserção no ambiente local, e novas 

experiências aos olhos do indivíduo daquela comunidade em questão. Esse tipo de 

experiência em viagens soma não só ao desenvolvimento pessoal, mas bem como a 

nível educacional. Aprender com as viagens, retirar bons ensinamentos de 

diferentes culturas, faz para o mochileiro, do mundo uma escola. 

 

Viajar emergiu como uma importante qualificação informal, uma espécie de 
formação educacional paralela, como uma certificação profissional através 
da obtenção de experiência, pois os mochileiros visam o desenvolvimento 
pessoal, a complementação educacional (SORNSEN, 2003; MYERS e 
HANNAM, 2008; PEARCE e FOSTER, 2007 e O’REILLY, 2006). 
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Outra característica marcante é o tempo de estada e itinerário, o qual não é 

obrigatoriamente pré-estabelecido, podendo sofrer alterações durante a viagem, 

aumentando ou diminuindo a permanência. Isso é motivado por costumeiramente 

terem mais tempo do que as férias convencionais de um mês. No que se refere ao 

itinerário, a demanda do mochileiro por atrativos, nem sempre vem de grandes e 

famosos destinos, experiências em localidades não tão exploradas são bem vindas. 

  

Tipo de turista internacional que se aventura em locais distantes das rotas 
tradicionais. Não tem itinerário fixo nem agenda programada e nenhum 
objetivo vem definido de viagem [...] geralmente se hospedam em albergues 
da juventude ou em campings na companhia de amigos, tendem a se 
relacionar com as pessoas da comunidade, utilizam meios de transportes 
coletivos, ferroviários e rodoviários, e em sua maioria são jovens. (Cohen, 
1972) 

 

Quanto a economia, os backpackers2 ainda que sempre visando economizar 

em suas viagens, buscando por meios alternativos, seus gastos são significantes 

para a economia, uma vez que ficam por mais tempo viajando, consequentemente 

usufruem mais do serviços locais, tanto hospedagem, bem como alimentação, 

transporte e entre outros. 

 

Um aspecto relevante, mais do que o mercado turístico considera, é o 
montante que o mochileiro gasta no período da viagem, tanto que, segundo 
a Organização Mundial do Turismo (WTO, 2008), a imagem de viajante sem 
dinheiro está ultrapassada, pois os viajantes jovens ficam mais tempo e 
gastam mais do que o turista de massa. Se por um lado o mochileiro é 
econômico em relação às acomodações e restaurantes, por outro lado, viaja 
por um período de tempo maior, gastando no total mais do que o turista 
convencional(...). (Sawaki; Sawaki; Hack Neto 2010) 

 

Como visto, o mochileiro diverge do turista convencional em dois pontos de 

destaque, o tempo de estada e os interesses durante a viagem. A pesquisa parte de 

premissa de buscar entender o porquê esse segmento não costuma ter Niterói em 

seus roteiros turísticos, uma vez que os mesmo procuram em suas viagens 

conhecer novos lugares, que não sejam tão marcados pelo turismo convencional.  

Figura 1 – O mochileiro. 

                                                           
2
 Backpackers neste trabalho pode ser entendido como tradução para mochileiro em português. 
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Fonte: Guia do Mochileiro. Disponível em < http://guiamochileiro.com/05-filmes-tops-para-
mochileiros-inspiri-se-e-pegue-sua-mochila/> Acesso 06 de maio de 2015 

 

Um público com desejos e necessidades tão divergentes do turista 

convencional, também demanda dessa forma um meio de hospedagem que agregue 

valor e conhecimento para sua viagem, dessa forma surgem os meios de 

hospedagem alternativos, que através de preços mais acessíveis, oferecem uma 

estada diferenciada. 

 

2.2 MEIOS DE HOSPEDAGEM ALTERNATIVOS 

 

A crescente demanda pelo turismo no Brasil tem modificado não só o cenário 

atual de investimentos de grandes redes hoteleiras no país, mas também tem se 

desenvolvido novos investidores de pequenos negócios, que aproveitam esse nicho 

de mercado do cenário atual para investir em meios de hospedagem alternativos. 

 

O crescimento dos meios de hospedagem alternativos é motivado pelo 
engajamento dos pequenos negócios com essa atividade turística. Atualmente, 
são mais de 7 milhões de empreendimentos no país, que oferecem diversas 
opções aos turistas.(RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA SETORIAL SEBRAE, 
2015) 

 

O Ministério do Turismo (MTur) compreende hospedagem alternativa como: 

Albergues, Cama & Café, Campings e Imóveis para lugar. São estabelecimentos 

que fogem da proposta dos estabelecimentos convencionais que oferecem 

http://guiamochileiro.com/05-filmes-tops-para-mochileiros-inspiri-se-e-pegue-sua-mochila/
http://guiamochileiro.com/05-filmes-tops-para-mochileiros-inspiri-se-e-pegue-sua-mochila/
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privacidade, pois um dos principais objetivos desses meios de hospedagem é a 

interação dos hóspedes entre si, bem como a comunidade inserida. 

Figura 2 – Hostel como meio de hospedagem alternativo. 

 
Fonte: Hostel Brasil. Disponível em < http://www.hostelbrasil.tur.br/conheca-pessoas-e-faca-
amizades-se-hospedando-em-um-hostel/> Acesso em 15 de maio de 2015.  

 

Ainda que estes tipos de meios de hospedagem sejam algo novo no Brasil, já 

existem algumas associações que visam fortalecer e unir este segmento, visando 

um crescimento de todos os envolvidos. No estado do Rio de Janeiro encontramos a 

ACCARJ (Associação de Cama & Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro), 

que é caracterizada por ser uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha com dois 

tipos de estabelecimentos que se encaixam como alternativos, tendo por objetivo 

facilitar a comunicação com o poder público, bem como fornecedores e agências de 

turismo, criando uma parceria entre seus associados, uma vez que são empresas de 

pequeno porte, sem grandes recursos. 

Esta associação possui como visão “Reconhecimento do setor, como meio de 

hospedagem legítimo, profissional e seguro, com representatividade junto ao poder 

público, agências e operadoras de turismo”, e missão: 

 

 Fortalecer o setor de Cama e Café e Albergues, oferecendo hospedagem e 
qualidade e preços acessíveis,em ambiente descontraído e acolhedor, 
contribuindo e fortalecendo a boa imagem do setor e do turismo no Estado 

do Rio de Janeiro. (ACCARJ) 

 

http://www.hostelbrasil.tur.br/conheca-pessoas-e-faca-amizades-se-hospedando-em-um-hostel/
http://www.hostelbrasil.tur.br/conheca-pessoas-e-faca-amizades-se-hospedando-em-um-hostel/
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  Nesse sentido, há um esforço para a expansão deste segmento, com intuito 

de disseminar sua proposta para que mais pessoas se interessem pelo serviços 

oferecidos, uma vez que o termo “hostel/albergue” devido ao desconhecimento 

possa causar estranheza. 

 

2.2.1 Conceito de Albergue/ Hostel 

O conceito de Albergue da Juventude ou Hostel não é algo recente, segundo 

WILTGEN, 2011 o primeiro albergue foi aberto na Alemanha em 1912, chegando 

aos Estados Unidos em 1934 e no Brasil na década de 60, ganhando força com o 

movimento Hippie, porém só em 71 se associou ao Hostelling International, criando 

no mesmo ano a Federação Brasileira de Albergues. 

Figura 3 – Hostelling International 

 
Fonte: Gogobot. Disponível em < http://www.gogobot.com/hostelling-international-san-f-san-

francisco-hotel> Acesso em 15 de maio de 2015. 
 

Em 2003 foi introduzido no Brasil o termo Hostel, com o intuito de diferenciar 

os albergues da juventude com os albergues para moradores de rua (Wilgen, 2011 

p.21). 

http://www.gogobot.com/hostelling-international-san-f-san-francisco-hotel
http://www.gogobot.com/hostelling-international-san-f-san-francisco-hotel
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Conhecidos popularmente como meios de hospedagem baratos com alta 

interação entre os hóspedes, os hostels são uma ótimo alternativa para turistas que 

buscam economizar em suas viagens. 

 

Os hostels em geral são meios de hospedagem econômicos, voltados 
inicialmente para um público jovem, oferecem quartos coletivos e 
individuais. Em alguns hostels há a distinção entre quarto coletivo feminino 
e masculino, em outros há apenas quartos coletivos mistos e quartos 
individuais e os banheiros são também coletivos. Dispõem de aéreas de 
convívio social.  (FEDERMAN, 2009. P.26) 

 

Caracterizados pelo quartos coletivos, os hostels proporcionam um alto nível 

de convívio entre seus hóspedes. Além da UH (Unidade Habitacional) 

compartilhada, esses estabelecimentos costumam possuir cozinha e lavanderia de 

uso comum. O compartilhamento dessas áreas se torna uma oportunidade para 

conhecer novas pessoas de diferentes nacionalidades, enriquecendo ainda a mais a 

experiência durante a viagem. 

 

A principal diferença entre um albergue e os demais tipos de meios de 
hospedagem (hotel, pousada, flat, etc.) é o uso coletivo dos  quartos. No 
hostel o hóspede “aluga” a cama, e compartilha o quarto com outras 
pessoas. Nos demais meios de hospedagem o hóspede aluga e tem  direito  
exclusivo  sobre  o quarto/unidade habitacional.  Esta diferença está 
associada ao objetivo de proporcionar interação e convívio entre os 
hóspedes. (FISCHMANN; ANDRADE; KIM, 2014) 

 

Esse “espírito” de interação é tão enraizado nesse tipo de estabelecimento 

que em 2003 a UNESCO3 e a HI reconheceram os hostels como “Centros de Cultura 

de Paz” (FBAJ4,s/d; HI, s/d). 

 

Além da missão, é destacada a filosofia dos hostels e das pessoas  que 
buscam este meio de hospedagem, assim, sua vocação não é apenas 
oferecer uma hospedagem  econômica,  mas  proporcionar  a  possibilidade  

                                                           
3
 UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura: objetivo é auxiliar a 

formulação e operacionalização de políticas públicas que estejam em sintonia com as estratégias acordadas 
entre os Estados Membros. 
4
 FBAJ – Federação Brasileira dos Albergues da Juventude: trabalha em parceria com HI para cadastrar os 

hostels do Brasil. 
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de  enriquecimento cultural  para  as  pessoas,  com  as  viagens  e  a  
interação  entre  os  hóspedes. (FISCHMANN; ANDRADE; KIM, 2014) 

 

Esse meio de hospedagem alternativo, demanda também hóspedes 

alternativos, os quais diferentemente dos turistas convencionais, possuem outros 

objetivos para sua experiência em determinada localidade.  

 

Cohen (1973) aponta que há dois tipos de turistas, os institucionalizados, 

que são os que precisam sentir segurança, organizam suas viagens por 

intermédio de agências, reservam acomodação e transporte, evitam riscos e 

procuram situações familiares, e os turistas não-institucionalizados, ou seja, 

aqueles que desejam novidades, são independentes na organização, estão 

dispostos a correr riscos e tem o orçamento limitado, do qual o grupo dos 

mochileiros faz parte. (Douglas Eigi Sawaki, Júlia Flores Hüller Sawaki, 

MSc. Eduardo Hack Neto 2010) 

 

O termo backpacker define os turistas não institucionalizados, o qual segundo 

AOQUI, 2005, não demandam luxo, utilizam de poucos recursos, e visam uma 

viagem barata, porém de longa duração, onde será possível conhecer o destino 

através de uma imersão cultural. 

Figura 4 – Hostel: espaços compartilhados. 

 
Fonte: Hostel Club. Disponível em < http://www.hostelsclub.com/hostel-pg-24281.html> Acesso em 
15 de maio de 2915 

 

O hostel vem conciliar essa demanda de uma imersão cultural, a um baixo 

custo, oferecendo uma estada de qualidade, rica em experiências culturais. 

 

http://www.hostelsclub.com/hostel-pg-24281.html
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2.2.2. Classificação pelo Ministério do Turismo 

 

A portaria nº 100, de 16 de junho de 2011, institui o SBClass (Sistema 

Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem)  como estabelecedor de 

critérios para classificação dos meios de hospedagem, e cria o CTClass (Conselho 

Técnico Nacional de Classificação dos Meios de Hospedagem)  como conselho 

técnico da classificação. 

O SBClass tem com  o  objetivo  informar  e  orientar  o mercado turístico e os 

consumidores através da avaliação dos serviços, infraestrutura e sustentabilidade 

dos estabelecimentos hoteleiros, por meio da classificação de estrelas. Importante 

ressaltar que a utilização do símbolo estrela associado à classificação só pode ser 

feita mediante a concessão do MTur. 

No Art. 6º, é exemplificado os princípios que o SBClass adota: 

 

I - legalidade: dispositivos legais e regulamentares a serem 
satisfatoriamente cumpridos; 

II - consistência: firmeza, coerência e adequação de ações e 
procedimentos; 

III - transparência: informações precisas, inequívocas e públicas; 

IV - simplicidade: linguagem simples, inteligível e acessível a todos; 

V - agregação de valor: ganhos progressivos de qualidade e 
competitividade; 

VI - melhoria contínua: identificação e solução de problemas de forma 
permanente; 

VII - imparcialidade: decisões fundamentadas em avaliações objetivas e 
equânimes; 

VIII - flexibilidade: critérios baseados na diversidade e peculiaridade do 
setor. (SBClass) 

 

É de conhecimento que existem diferentes tipos de meio de hospedagem, 

porém são sete categorias as quais podem ser classificadas pela SBClass, e dentre 

elas o número máximo e mínimo de “estrelas” que podem atingir na avaliação. 
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1) Hotel - 1 a 5 estrelas:  Estabelecimentos que dispõe de serviço de 

recepção e alojamento em caráter temporário, que pode incluir ou não o serviço de 

alimentação, ofertando unidades habitacionais individuais que serão de uso 

exclusivo do hóspede durante sua estada mediante cobrança de diária. 

2) Resort - 4 e 5 estrelas: Um hotel com uma infraestrutura voltada para o 

lazer e entretenimento, onde disponha de recreação, convívio com a natureza, 

serviços de estética e atividades físicas. 

3) Hotel Fazenda - 1 a 5 estrelas: Hotel localizado em ambiente rural, dotado 

de exploração agropecuária, oferecendo aos hóspedes entretenimento no campo e 

contato com a natureza. 

4) Cama e Café - 1 a 4 estrelas: Tipo de hospedagem feita em residências, 

as quais o próprio morador oferta os serviços de hospedagem em sua própria casa e 

oferece ao visitante o serviço de café da manhã.  

5) Hotel Histórico - 3 a 5 estrelas: Caracterizado por ser instalado em 

edificação preservada em sua forma original ou restaurado, ou que tenha sido palco 

de fatos históricos e culturais de importância reconhecida pela sociedade. 

6) Pousada - 1 a 5 estrelas: Composto no máximo de 30 UH’se 90 leitos, 

dispondo de serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, podem se 

estabelecer em edifícios de até três pavimentos ou estruturadas em chalés e 

bangalôs. 

7) Flat/Apart-hotel - 3 a 5 estrelas: Constituem de unidades habitacionais 

com dormitório, banheiro, cozinha equipada e sala, em edifício onde haja 

comercialização integrada, dispondo de serviços de recepção, limpeza e arrumação. 

Para cada tipo de meio de hospedagem, há uma cartilha a qual orienta quanto 

aos critérios avaliados na categoria. Nesse sentido, cabe ao proprietário solicitar a 

classificação e seguir os parâmetros determinados. 

Analisando as diferentes categorias cada uma em sua particularidade, fica 

evidente que o hostel/albergue não se encaixa em nenhum dos tipos de meio de 

hospedagem apresentados para classificação da SBclass, ficando assim, vetado o 

uso de estrelas para albergues e a classificação por essa matriz. 
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Quando se trata de classificação pela Mtur de hostels, não há um documento 

com parâmetros a serem seguidos para regulamentação, porém é necessário ainda 

assim o cadastro, que deve ser feito através de um formulário eletrônico solicitado 

pelo site www.cadastur.turismo.gov.br, preenchendo os seguintes documentos: 

termo de compromisso, declaração do fornecedor e autoavaliação. 

Este cadastro tem como objetivo promover o ordenamento, a formalização e 

legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, uma vez que também 

recebe o cadastro de diferentes profissionais e empresas do setor, tais como 

agências de turismo, organizadora de eventos, parques temáticos, guias de turismo, 

entre outros.  

O Ministério o Turismo, através da Cadastur (Sistema de Cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, cadastra todos os tipos de 

meio de hospedagem de acordo com a Lei do Turismo (11.771/08), sendo este 

obrigatório. Através desse cadastramento, pessoas jurídicas tem acesso a linhas de 

financiamento diferenciadas, participação de programas de qualificação profissionais 

e em campanhas de promoção e publicidade do MTur. 

Ainda que não haja uma classificação vinda do governo, há um esforço entre 

associações interessadas em padronizar para seguir níveis de qualidade no que se 

refere a infraestrutura e serviços. A hostelling international é a maior delas, a qual 

tem por objetivo com que todos os hostels associados cumpram com os padrões 

estabelecidos. 

Uma outra forma de padronizar e classificar esse segmento, são as franquias. 

As mesmas trabalham em cima de padrões e parâmetros tanto de serviços, bem 

como de infraestrutura, a fim de que o cliente saiba o que esperar daquela 

determinada marca.  O Grupo Che Lagarto, tem duas marcas como opção de 

franquia: Che Lagarto Hostels e Che Lagarto Suites, sendo uma empresa 

internacional presente em 5 países, operando com 29 unidades. O apoio ao 

franqueado vem desde a escolha o local, bem como a concepção e construção, para 

que seja garantido o padrão do grupo CLH5 no que se refere a infraestrutura. Quanto 

aos serviços prestados, há padrões operativos que garantem o bom funcionamento 

das instalações.  

                                                           
5
 Grupo Che Largarto Hostels 
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3 AVALIAÇÃO DO LOCAL 

 

 

Avaliação de Niterói em dados se faz necessária para apresentar a cidade no 

que se refere a questões socioeconômicas, infraestrutura, legislação sobre 

zoneamento, uso e ocupação do solo, além de acesso e visibilidade, pois esta 

análise parte da premissa que uma cidade antes de ser boa para o turista, ela tem 

que ser boa para o cidadão. 

Ainda que sendo um dos municípios da região metropolitana do estado, onde 

tem se colocado em ótimo posicionamento à nível nacional tratando-se de 

desenvolvimento, poucos tem conhecimento desse tipo de informação. A fim de 

apresentar a cidade, os dados abaixo representam o quão bem preparada está para 

melhor receber o turista.  

 

3.1 INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS 

 

Localizado apenas a 11 km de distância da capital Rio de Janeiro, Niterói 

ocupa uma área territorial de 133,916km², possuindo uma população prevista para 

esse ano de 495.470 mil habitantes (IBGE6,2010). Segundo o SEBRAE7, 2011 o 

município está localizado na Região Metropolitana do estado, correspondendo a 

4,11% de toda sua população. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Instituto de Brasileira Geografia e Estatística.  

7
 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
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Figura 5 – Ponte Presidente Costa e Silva. 

 
Fonte: Transportes. Disponível em < http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/2915-modelo-de-
concess%C3%A3o-para-trecho-da-br-101-rj-%C3%A9-aprovado-pelo-governo.html> Acesso em 16 
de março de 2015. 

 

Conhecida como “cidade-dormitório”, devido à sua população residente por 

vezes trabalhar em outros municípios, é possível explicar qual a razão dessas 

pessoas escolherem como domicílio esta cidade analisando os dados referentes ao 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Esse índice segundo o SEBRAE, 2011, permite medir o desenvolvimento de 

uma população além da dimensão econômica, avaliando por uma nota, onde quanto 

mais próxima de um, melhor foram seus desempenhos nos itens avaliados. Este 

cálculo é feito através de três bases: 

● Renda familiar per capita (soma dos rendimentos dividido pelo número 

de habitantes); 

● Expectativa de vida dos moradores (esperança de vida ao nascer); 

● Taxa de alfabetização de maiores de 15 anos (número médio de anos 

de estudos da população local). 

Niterói em 2010 obteve um IDHM de 0,837, classificando-se no topo do 

ranking do estado, e 7º posição a nível nacional, ficando colocações atrás apenas 

para São Caetano do Sul (SP), Águas de São Pedro (SP), Florianópolis (SC), 

Balneário Comburiu (SC), Vitória (ES) e Santos (SP), de acordo com uma análise 

feita pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, 2013. 

No que se refere ao PIB (Produto Interno Bruto) de Niterói em comparação a 

outros municípios da região metropolitana, o SEBRAE,2011, analisou os dados do 

IBGE, 2008, identificando o município como terceiro colocado da região. O PIB 

identifica a capacidade de geração de riqueza do município, que no caso de Niterói 

http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/2915-modelo-de-concess%C3%A3o-para-trecho-da-br-101-rj-%C3%A9-aprovado-pelo-governo.html
http://www.transportes.gov.br/ultimas-noticias/2915-modelo-de-concess%C3%A3o-para-trecho-da-br-101-rj-%C3%A9-aprovado-pelo-governo.html
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representa 3,96% do PIB, onde foram avaliados os setores da agropecuária, 

indústria e serviços. 

 

Tabela 1 - Produto Interno Bruto: Produto Interno Bruto, em valores correntes – Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro – 2008 (R$ mil) 

 

Fonte: Sebrae, 2011.INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. Pg.7 

 

Em uma avaliação sobre a atuação de cada setor da economia em Niterói, o 

SEBRAE, 2011, em análise com dados extraídos da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (questionário anual, 

preenchido obrigatoriamente por todas as empresas registradas no país), observou-

se que as microempresas representam 87,7% do total dos estabelecimentos formais 

existentes em Niterói em 2010, sendo notório a concentração no segmento de 

Serviços (58,28%), seguido pelo Comércio (33,19%), Indústria (8,18%) e 

Agropecuária (0,32%). 
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Tabela 2 – Estabelecimentos por porte e setor da economia:Número de estabelecimentos por porte e 

setor do município de Niterói. 

 

Fonte: Sebrae, 2011.INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. Pg.8 

 

 

Referente à renda da população local, fica evidente o poder aquisitivo dos 

munícipes, segundo a avaliação do Atlas de Desenvolvimento do Brasil, em 2013. 

 

A renda per capita média de Niterói cresceu 83,36% nas últimas duas 
décadas, passando de R$1.090,93 em 1991 para R$1.596,51 em 2000 e 
R$2.000,29 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 46,34% no 
primeiro período e 25,29% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, 
em reais de agosto de 2010) passou de 2,99% em 1991 para 1,53% em 
2000 e para 0,80% em 2010. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO DO 
BRASIL, 2013). 

 

 

Tabela 3 – Renda, pobreza e desigualdade - Niterói, RJ. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj> 

 

 

 

 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj
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Tabela 4 -Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Niterói, RJ. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj> 

 

O potencial de consumo também é demonstrado no estudo do SEBRAE,2011, 

sobre informações socioeconômicas do município, onde de 164.725 domicílios, 

25,3% deles são de famílias pertencentes à Classe Econômica “B2”, possuindo 

renda familiar mensal em torno de R$ 2.300,00. 

Tabela 5- Número de Domicílios Urbanos/ Classes Econômicas do Município de Niterói. 

 

Fonte: Sebrae, 2011.INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. Pg.12 

Ainda sobre a renda da população local, a revista EXAME em 2011, divulgou 

uma matéria utilizando a renda e consumo do niteroiense como parâmetro, através 
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de uma pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas), onde aponta que em Niterói 

possui a maior concentração relativa de pessoas do “top social”, onde em cada 

centena, 30,7 de habitantes pertencem a classe A, sendo assim, a cidade que abriga 

a maior quantidade de ricos no Brasil. 

Ao analisar os demais fatores que influenciam diretamente na avaliação do 

IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), como a longevidade, 

mortalidade e fecundidade, o Atlas do Desenvolvimento do Brasil, 2013, destaca que 

a taxa de envelhecimento8 evoluiu de 9,83% entre 2000 e 2010, sendo que no 

mesmo período a taxa de mortalidade infantil9 reduziu em 8% e a esperança de vida 

ao nascer aumentou 8,2 anos, passando de 68,0 anos em 1991 para 72,3 anos em 

2000, e para 76,2 anos em 2010. Índices que refletem diretamente na qualidade dos 

serviços oferecidos pelo município, e a qualidade de vida que os cidadãos levam. 

No que se refere à taxa de alfabetização, o Altas do Desenvolvimento 

Humano, 2013, juntamente com dados do PNUD10, IPEA11 e FJP12, avalia que a 

escolaridade dentre os maiores de 25 anos em 2010 33,7% possuem superior 

completo, 32,2% ensino médio completo, 19,4% possuem outros tipos de formação, 

12,2% ensino fundamental completo e apenas 2,6% da população dessa faixa etária 

representam os analfabetos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população Total. 

9
 Mortalidade de Crianças com menos de um ano. 

10
 Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento. 

11
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

12
 Fundação João Pinheiro. 
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Gráfico 1 -  População Adulta:Taxa de Analfabetismo da população de 18 anos ou mais. 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. Disponível em < 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj> Acesso em 15 de Outubro de 2014. 

 

Na tabela 7, é possível analisar dados sobre o fluxo escolar por faixa etária, 

comparando o nível municipal ao estadual e nacional. Nesta tabela com dados de 

2010 do Altas de Desenvolvimento Humano, 2013, é evidente que em todas as 

faixas Niterói se destaca pelo maior percentual da população frequentando ou tendo 

completado os estudos. Os dados se tornam mais divergentes ao analisar a faixa 

etária de 18 a 20 anos com médio completo, onde os niteroienses ultrapassam 55% 

enquanto a porcentagem estadual e nacional ultrapassa pouco mais de 40%. 

Gráfico 2- Fluxo Escolar por Faixa Etária – Niterói,RJ 2010. 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. Disponível em < 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj> Acesso em 15 de Outubro de 2014. 

 

A avaliação do IDHM é o reflexo do bom desempenho em diferentes fatores 

socioeconômicos do município, o que o caracteriza como um local de interesse para 

domicilio, que proporciona ao seu residente qualidade de vida. 

 

3.2 INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Juntamente aos dados apresentados acima, a infraestrutura do município 

contribui diretamente para a qualidade de vida dos munícipes, bem como para uma 

melhor estada do turista. O Ministério do Turismo sugere uma infraestrutura 

adequada pressupondo prover os municípios para expansão da atividade e melhoria 

dos produtos ofertados, essa se torna uma condição fundamental para oferecer ao 

turista uma experiência com facilidades de acesso, conforto e segurança.  

 

A satisfação do cliente viabiliza um negócio, e o retorno ou recomendações 
deste trará outros. Para viabilizar seu negócio, o empreendedor precisa 
atuar no mercado, atento à percepção dos visitantes quanto a três aspectos 
da localidade: imagem, segurança e meio ambiente. (Oliveira & Spena, 
2012) 

 

Quanto à saúde pública, existem cinco hospitais à disposição dos cidadãos 

sendo eles, Hospital Municipal Carlos Tortelly no Centro, Hospital Getúlio Vargas no 

Fonseca, Hospital Orêncio de Freitas no Barreto, Hospital Psiquiátrico Jurujuba em 

Charitas, a Maternidade Alzira Reis em Jurujuba e a Unidade de Emergência Mário 

Monteiro em Itaipú, e entre as UBS (Unidade Básica de Saúde), são encontradas 8 

no município. 

Outro item em destaque no município é o fornecimento de água tratada, que 

segundo a Neltur atende 100% da localidade, e 75% dos dejetos coletados são 

tratados em uma ampla rede de esgoto e tratamento. 

O Instituto Trata Brasil realizou um ranking em 2014, diagnosticando os 

principais indicadores de saneamento básico (abastecimento de água; coleta e 

tratamento de esgotos; perdas; investimentos/arrecadação) dos 100 maiores 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/niteroi_rj
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municípios brasileiros. Niterói se destaca por ocupar a 14º posição, sendo o primeiro 

do estado. 

A mobilidade e o transporte público dentro do município só pode ser feita 

através dos serviços de ônibus urbanos, e como qualquer outra grande cidade no 

Brasil, sofre com problemas no trânsito. São mais de 50 linhas que percorrem a 

cidade segundo o Fórum da Agenda 21 Local, em alguns bairros contando com faixa 

exclusiva para ônibus como na Alameda São Boaventura, as quais tem por objetivo 

otimizar o tempo de viagem.  

Em relação ao deslocamento Rio x Niterói, encontra-se outro tipo de modal 

em destaque, que evita a utilização da Ponte Presidente Costa e Silva, que é o 

transporte hidroviário. As barcas, administradas pela CCR, contam com dois 

itinerários realizados no município: Praça XV – Praça Araribóia / Praça XV – 

Charitas. Um transporte alternativo que mesmo em horários de tráfico intenso não 

sofre quaisquer interferência em seu tempo de trajeto, que é em média 20 minutos 

de acordo com o Grupo CCR, ligando o centro de Niterói ao Centro do Rio. Vale 

ressaltar que na Praça Araribóia fica localizado o terminal rodoviário de Niterói, o 

qual tem saída de ônibus para todos os bairros de Município.   

Existem projetos em andamento o qual objetivam reduzir o tempo gasto em 

deslocamento, reestruturando a mobilidade urbana. A transoceânica é o maior deles, 

que segundo informações do PAC13, 2014, integrará ônibus, bicicletas e estação 

hidroviária. 

A obra integrada está avaliada em R$ 310 milhões e será realizada em 
parceria entre o governo federal e a prefeitura de Niterói. São 9,3 
quilômetros de extensão com 13 estações, dois túneis e capacidade de 
transportar 80 mil passageiros por dia. Inicialmente são 700 trabalhadores 
na obra, mas no auge dos trabalhos, esse número chegará a 1.036. O prazo 
de execução é de 24 meses. (PAC, 2014) 

 

É uma medida que além de aumentar a fluidez na região, significará maior 

segurança, segundo a secretária de Urbanismo e Mobilidade, Verena Andreatta em 

reportagem para o jornal O Globo, 2014. 

 

                                                           
13

 Programa de Aceleração do Crescimento 
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3.3 LEGISLAÇÕES REFERENTES A ZONEAMENTO E USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

 

Niterói possui um Plano Diretor do município o qual tem por objetivo 

justamente orientar o plano de desenvolvimento das diversas funções sociais, 

garantindo o resgate da dignidade urbana, o bem estar e a melhoria da qualidade de 

vida de seus habitantes, levando em consideração sempre critérios ecológicos e a 

justiça social. 

No Art. 25 do Desenvolvimento Econômico, ficam estabelecidas as seguintes 

diretrizes  

 
I - integração do Município de Niterói no processo de desenvolvimento 
econômico da Região Metropolitana e do Estado do Rio de Janeiro; 
II - compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção do 
meio ambiente; 
III - estímulo a empreendimentos absorvedores de mão-de-obra, em 
especial junto aos bairros populares; 
IV - estabelecimento de mecanismos de cooperação com a Universidade 
Federal Fluminense - UFF - nas áreas de desenvolvimento econômico, 
científico e tecnológico; 
V - estímulo à legalização das atividades econômicas informais com a 

simplificação dos procedimentos de licenciamento. 
 

Um dos aspectos que se destaca nesse Plano Diretor, é a atenção dado para 

promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento econômico e social, 

de uma forma organizada, respeitando e valorizando o patrimônio cultural e natural, 

sempre destacando a peculiaridade das diferentes áreas de zoneamento.  

No Art. 26 Das Atividades Industriais, Comerciais e de Serviços ficam 

evidentes esses aspectos: 

 
Art. 26 - Com o objetivo de orientar o desenvolvimento e o ordenamento no 
território municipal, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para as 
atividades industriais, comerciais e de serviços: 
I - distribuição e localização do comércio e serviços em centros 
estrategicamente situados nas áreas residenciais, visando orientar e 
disciplinar os fluxos de pedestres e veículos, de acordo com a estrutura 
urbana local, e evitar incômodos à vizinhança; 
II - descentralização das atividades econômicas, com a coexistência do uso 
residencial com os de comércio, serviços e de industrias de pequeno porte; 
III - gestão junto ao Governo Federal para otimização do parque industrial 
naval instalado; 
IV - estímulo à criação de micropolos para indústrias selecionadas cuja 
proximidade possa trazer benefícios à produtividade e ao aproveitamento de 
serviços comuns; 
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V - estímulo à atividade comercial e de serviços no centro da cidade, com 
vistas à sua revitalização. 

 

 

Como forma de incentivar o investimento no turismo local, o município 

concede 5 anos de isenção de impostos para meios de hospedagem com no mínimo 

duas estrelas situados nas áreas de Especial Interesse Turístico.  

 

Art. 30 - Ficam isentos de pagamento de alvará e imposto sobre serviços 
durante 05 (cinco) anos, os meios de hospedagem - Hotéis, Hotéis de lazer, 
Pousadas e Hospedarias de Turismo -nas Áreas de Especial Interesse 
Turístico, que possam ser classificados com um mínimo de 02 (duas) 
estrelas, de acordo com parâmetros da EMBRATUR, e tenham seus 
projetos de construção aprovados e licenciados após a data de publicação 
desta lei. 
 

 

 

O Capítulo V deste plano trata da Promoção das Atividades turísticas, sendo 

o Art.34A o qual aborda quais são áreas de especial interesse Turístico, resumindo-

se a quatro localidades.  

 

I - Porto de Niterói; 

 

II - Caminho Niemeyer; 

 

III - Orla das Praias da Baía; 

 

IV - da Ponta d`Armação. 

Ainda neste mesmo capítulo, no Art. 35, os parâmetros urbanísticos para 

meios de hospedagem são citados, onde fica evidente uma liberdade maior para 

projetos de meios de hospedagem, mas não deixando de ser necessária a análise 

pelo órgão municipal, 

 
 
Art. 35. Os hotéis e pousadas poderão ter parâmetros urbanísticos 
independentes daqueles estabelecidos para a fração urbana em que se 
localizam, sendo neste caso, analisados pelo órgão municipal competente, 
consideradas as características arquitetônicas, a legislação de turismo 
pertinente e o interesse público municipal, submetidos a Estudo de Impacto 
de Vizinhança - EIV, e aprovados por lei.  
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Parágrafo Único - Não se aplica o disposto no caput deste artigo em Áreas 
de Preservação do Ambiente Urbano (APAU), unidades de conservação de 
proteção integral, Áreas de Preservação Permanente e Zona de Restrição à 
Ocupação Urbana.  

 

Avaliando as informações obtidas referentes a essa região, mostra o interesse 

municipal em promover o turismo na cidade, motivando a assim a vinda de turistas 

para o município. 

 

 

 

4.NITERÓI COMO DESTINO TURÍSTICO – UMA ANÁLISE DO ESTUDO DE 

COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO REGIONAL. 

 

Para uma análise geral de Niterói com potencial turístico, foi analisado um 

estudo feito pelo Ministério do Turismo em apoio com o SEBRAE e a Fundação 

Getúlio Vargas em 2009, com a temática de “Estudo de Competitividade dos 65 

Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional” com o intuito de avaliar 

13 dimensões dos municípios em questão. 

Com a análise desse estudo de competitividade, é possível verificar potencial 

do município como destino turístico, ressaltando os pontos dos quais ainda faltam 

investimento na área, bem como dimensões que foram bem avaliadas devido ao 

trabalho que já vem sido realizado pela Prefeitura.  

No Anexo 5 deste trabalho, é possível encontrar um quadro síntese de todos 

os dados apresentados nos gráficos abaixo, para um melhor comparativo entre as 

notas obtidas em diferentes quesitos. 

 

4.1 RESULTADO GERAL 

 

Os dados dessa pesquisa foram obtidos através da Neltur, sendo essa a fonte 

de dados oficial sobre o turismo na cidade. No gráfico geral que pondera as treze 

dimensões avaliadas, Niterói se destaca por sua média de 62,8, enquanto a nível 

Brasil foi 54, as Capitais 61,9 e das Não Capitais 48,4, demonstrando assim seu 

potencial turístico. 
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Gráfico 3 – Estudo de Competitividade Resultado Total Geral. 

 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

 

4.1.1 Infraestrutura  

No primeiro tópico que aborda Infraestrutura Geral, foi levado em 

consideração capacidade de atendimento médico para o turista, fornecimento de 

energia, serviços de proteção ao turista e a estrutura Urbana. Nesse quesito o 

município foi avaliado com nota 69,6. 

Gráfico 4 – Estudo de Competitividade: Infraestrutura Geral. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

4.1.2 Acessos 

 

Gráfico 5 – Estudo de Competitividade: Acessos. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

No que se refere a Acesso, foram analisadas as seguintes variáveis, acesso 

aéreo, aquaviário, rodoviário, ferroviário, sistema de transporte no destino, e 

proximidade de grandes centros emissivos de turistas. Com uma média de 82,2, 

Niterói se qualifica na questão de acessos à cidade. Como visto anteriormente, 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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ainda que com alguns problemas urbanos, diferentes meios podem ser utilizados 

para transporte o que facilita a locomoção de munícipes e turistas. 

Localizado a oeste nas margens da baía de Guanabara, Niteroí tem a divisa 

ao norte com o município de São Gonçalo, ao leste Maricá e ao Sul com o Oceano 

Atlântico. 

Como dito anteriormente, o acesso à cidade do Rio de Janeiro pode ser feito 

pela Ponte Presidente Costa e Silva, ou pelas Barcas. Para São Gonçalo, em uma 

consulta pelo Google Maps, foi visto que pode ser utilizado a BR 101, e para Maricá 

também a BR 101 via RJ-114 ou a Rodovia Amaral Peixoto. 

 

4.1.3 Serviços e Equipamentos Turísticos 

 

Gráfico 6 – Estudo de Competitividade: Serviços e equipamentos turísticos. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

O terceiro ponto aborda Serviços e Equipamentos Turísticos, onde a 

pontuação foi 70, onde foi avaliado a sinalização e o centro de atendimento ao 

turista, espaço para realização de eventos, capacidades dos meios de hospedagem 

e do turismo receptivo, entre outras estruturas de qualificação para o turismo. 

A Neltur oferece em três pontos estratégicos na cidade o CAT (Centro de 

Atendimento ao Turista), no Centro, na Praça Araribóia (onde ficam localizados as 

Barcas e o Terminal Rodoviário), em São Francisco após o túnel e na estrada da 

Viração. Com material sobre os atrativos turísticos disponíveis em português, inglês 

e espanhol, jovens atendem ao turista informando sobre os diversos aspectos que 

interessam a um visitante na cidade. Mapas da cidade, roteiros para visitas, 

programação do mês, indicações de Hotéis, são alguns dos materiais distribuídos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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Figura 6 – Centro de Atendimento ao turista – Niterói. 

 

Disponível em < http://www.neltur.com.br/acoes_da_neltur_para_a_copa.html> Acesso em 15 de 

março de 2015. 

 

Além disso, a cidade conta com a Linha Niterói Turismo, uma linha de ônibus 

destinada aos turistas onde na ida percorre o Caminho Niemeyer, passando pela 

praça Araribóia, Cantareira, MAC14, Praia de Icaraí, São Francisco até a Estação 

Charitas. Na Volta, pela Fortaleza de Santa Cruz, São Francisco, campo de São 

Bento, centro histórico, finalizando no caminho Niemeyer. 

As saídas são feitas nos Sábados, Domingos e Feriado de 10h às 16h, saindo 

de hora em hora, com valor de R$10,00 (dez reais), sendo que estudantes e maiores 

de 60 anos pagam meia, R$5,00 (cinco reais). 

Figura 7 – Linha Niterói de Turismo 

 
Fonte: Jornal Casa da Gente. Disponível em < 
http://jornalcasadagente.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html> Acesso em 07 de abril de 2015. 
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 Museu de Arte Contemporânea.  

http://www.neltur.com.br/acoes_da_neltur_para_a_copa.html
http://jornalcasadagente.blogspot.com.br/2014_11_01_archive.html
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4.1.4 Atrativos Turísticos 

 

Gráfico 7 – Estudo de Competitividade: Atrativos Turísticos. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

 

Próximo tópico trata sobre os Atrativos Turísticos da região, avaliando 

diferentes atrativos naturais bem com culturais, agenda de eventos, realizações 

técnicas, científicas ou artísticas, onde a média foi de 73,3, mostrando que na região 

há fatores que estimulam a vinda de turistas. 

Nos materiais impressos divulgados pela Neltur são divididos em três partes: 

Caminho Niemeyer e Museus; Fortes e Fortalezas; Parque da Cidade e Região 

Oceânica. 

Figura 8 – Forte de Santa Cruz. 

 
Fonte: Rio com Ela. Disponível em < http://www.riocomela.com.br/index.php/2011/08/19/passeio-em-
niteroi-forte-de-santa-cruz/> Acesso em 09 de fevereiro de 2915. 
 

Como visto na pesquisa realizada na Copa pelo Observatório de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense, o Caminho Niemeyer foi a maior motivação dos 

visitantes no período. O conjunto arquitetônico abriga 7 monumentos: o Teatro 

popular, o Museu Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira/ Centro da Memória 

da História e da Literatura Fluminense, o Centro de Atendimento ao Turista, Praça 

JK, o Centro Petrobras de Cinema e o Museu de Arte Contemporânea.  

 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.riocomela.com.br/index.php/2011/08/19/passeio-em-niteroi-forte-de-santa-cruz/
http://www.riocomela.com.br/index.php/2011/08/19/passeio-em-niteroi-forte-de-santa-cruz/
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Figura 9 – Museu de Arte Contemporânea. 

 
Fonte: Encontre sua Viagem. Disponível em < http://blog.encontresuaviagem.com.br/experiencias-
em-viagens/cidades-brasileiras-arquitetura/attachment/mac-niteroi> Acesos em 15 de maio de 2015. 
 

Próximo ao MAC, ainda é Possível encontrar o Museu do Ingá, um palácio no 

estilo neoclássico dedicado à história política e artística fluminense, o Museu Janete 

Costa de Arte Popular, um casarão datado de 1892 dedicado à arte popular 

brasileira. O turista que se encontra na região, ainda pode visitar o Solar do 

Jambeiro, um casarão de arquitetura portuguesa do século XIX que abriga 

exposições de artes plásticas. 

Os fortes e fortalezas são outro atrativo turístico do município, que segundo a 

Neltur possui o maior conjunto contínuo de fortes e fortalezas do Brasil, sendo eles, 

Fortaleza de Santa Cruz, a primeira erguida em volta da Baía de Guanabara em 

1555, e os Fortes do Pico, São Luiz, barão do Rio Branco Tabaiba e Imbuhy. 

Entrando pelo forte Barão do Rio Branco, no topo do Morro do Pico, estão as ruínas 

do conjunto arquitetônico que, no século XVIII, abrigou as fortificações do Pico e São 

Luiz. 

Quanto às belezas naturais, Niterói possui um litoral paradisíaco. A região 

oceânica do município abriga as praias Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e 

Itacoatiara. Na região ainda é possível encontrar o Museu de Arqueologia de Itaipu e 

locais propícios para a prática de Ecoturismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.encontresuaviagem.com.br/experiencias-em-viagens/cidades-brasileiras-arquitetura/attachment/mac-niteroi
http://blog.encontresuaviagem.com.br/experiencias-em-viagens/cidades-brasileiras-arquitetura/attachment/mac-niteroi


47 
 

Figura 10 – Praia de Itacoatiara. 

 
Fonte: Adrenalina 10. Disponível em < http://www.adrenalina10.com/trilha-do-costao-de-itacoatiara-
com-direito-a-mergulho-no-final/> Acesso em 08 de maio de 2015. 
 

A gastronomia é outro destaque na cidade, no site da Neltur são listados 

diferentes tipos de estabelecimentos tais como, churrascarias, Bares e Chopperias, 

Bistrôs, Brownieria, Casas de chá e café, cozinha brasileira e internacional, Cozinha 

Mineira, Natural e Variada, Creperias, Delicatessen, Espetaria, Frutos do Mar, 

Galeteria, Pizzarias, Pubs, Mongolian grill entre outras variedade que proporcionam 

ao turista diferentes opções de experiências gastronômicas.  

 

4.1.5 Marketing e Promoção Do Destino 

 

Gráfico 8 – Estudo de Competitividade:Marketing e Promoção do Destino 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

 

O sexto tópico, Marketing e Promoção do Destino, foram avaliados plano de 

marketing, participação de feira e eventos, promoção, página na internet, teve como 

o indicador de competitividade nesta dimensão 47,7, que ainda com uma avaliação 

baixa, está acima da Média das Capitais (47,5), a segunda melhor pontuada. Este é 

uma importante dimensão, a qual avalia negativamente o destino, uma vez que o 

marketing é a forma de captação de turistas para a região, trabalhando com a ideia 

de persuasão - sedução e convencimento (Bourscheit, 2005). 

 

 

http://www.adrenalina10.com/trilha-do-costao-de-itacoatiara-com-direito-a-mergulho-no-final/
http://www.adrenalina10.com/trilha-do-costao-de-itacoatiara-com-direito-a-mergulho-no-final/
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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4.1.6 Políticas Públicas 

 

Gráfico 9 – Estudo de Competitividade: Políticas Públicas. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

No que se refere as políticas públicas, a avaliação também é baixa (53,4) 

comparada a Média das Capitais (58,7). Neste quesito a atuação da prefeitura é 

fundamental, Destacou-se a Secretaria Municipal, que possui a atribuição de 

coordenar ou incentivar o desenvolvimento do Turismo. O município ainda conta 

com um Plano Diretor o qual aborda em conjunto com a iniciativa privada ou com 

entidades de classe representativas em atividades relacionadas ao turismo. Porém a 

pontuação baixa foi justificada pelo fato da secretaria não seguir nenhum 

planejamento formal para o setor. 

 

 

 

 

4.1.7 Cooperação Regional 

 

Gráfico 10 – Estudo de Competitividade:Cooperação Regional. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

 

A cooperação Regional foi outro quesito o qual o município pontuou abaixo 

das avaliações dos outros destinos. Com uma média de 27, o estudo analisou os 

projetos de cooperação e planejamento turístico regional, roteirização e apoio à 

comercialização de forma integrada. Ainda que bem avaliado quanto a produção de 

roteiros e participação de eventos e feiras, não existe governança regional 

formalmente estabelecida que seja responsável pelas coordenações de turismo. 

 

 

 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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4.1.8 Monitoramento 

 

Gráfico 11– Estudo de Competitividade:Monitoramento. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

A respeito do monitoramento, foram analisados a pesquisa de demanda e 

oferta, sistema de estáticas e turismo, medição dos impactos das atividades do 

setor, e setor específico de estudos e pesquisas. Com uma avaliação de 14,4, este 

quesito obteve a menor pontuação, divergindo consideravelmente com os outros 

destinos avaliados, sendo a Média Brasil 34,5, Média Capitais 41,8, Média Não 

Capitais 29,4.  A falta de pesquisas na área foi o grande responsável por esta 

avaliação baixa, não constando setores específicos de estudos e pesquisas em 

turismo até o dado momento do estudo.  

  

4.1.9 Economia Local 

 

Gráfico 12 – Estudo de Competitividade:Economia Local. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

Quanto à economia local, como visto anteriormente, o destino destaca com 

74,7, por ofertar serviços públicos além da concessão de benefícios financeiros para 

atividades características do turismo, sendo possível a redução e até mesmo a 

isenção de impostos locais para empreendimentos que fomentam o setor, como 

visto no plano diretor. 

 

4.1.10 Capacidade Empresarial 

 

Gráfico 13 – Estudo de Competitividade:Capacidade Empresarial. 

 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

Tratando sobre a Capacidade Empresarial, foram avaliados os quesitos sobre 

a qualificação da mão-de-obra, presença de grupos nacionais e internacionais de 

turismo, concorrências e barreiras de entrada. Com uma avaliação de 85, e uma 

grande diferença das médias das Capitais (78,1), Niterói se mostra como um local 

potencial para investimentos. Em um levantamento sobre as 100 melhores cidades 

com mais de 100 mil habitantes para investir da consultoria Urban Systems, para a 

revista Exame, Niterói ocupa 6º posição do ranking geral, à frente de metrópoles 

como São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

4.1.11 Aspectos Sociais 

 

Gráfico 14 – Estudo de Competitividade:Aspectos Sociais. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

Nos aspectos sociais, empregos gerados pelo turismo, acesso à educação, 

política de enfrentamento e prevenção à exploração infantil, uso dos atrativos pela 

população, foram avaliados, resultando em uma média de 61, tendo destaque a 

participação da população nos atrativos, e as políticas de prevenção, e como ponto 

fraco a utilização de mão de obra informal em alta temporada e a inexistência de 

ações de conscientização do turista sobre a comunidade local. 

 

 

4.1.12 Aspectos Ambientais 

 

Gráfico 15 – Estudo de Competitividade: Aspectos Ambientais. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

Quanto aos Aspectos Ambientais, foi abordado a legislação municipal de meio 

ambiente, atividades em curso potencialmente poluidores, rede de tratamento de 

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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água e esgoto, coleta e tratamento de lixo, além de unidades de conservação no 

território. Com uma avaliação de 77,8, a Secretaria Municipal foi um fator 

fundamental para a boa avaliação, uma vez que coordena e incentiva a preservação 

do meio ambiente. 

 

4.1.13 Aspectos Culturais 

Gráfico 16– Estudo de Competitividade: Aspectos Culturais. 

 

Fonte: Disponível em < http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm> Acesso em 01 de 

Outubro de 2014. 

Em Aspectos Culturais, todo o patrimônio histórico foi avaliado, junto com a 

produção cultural. A avaliação do município ficou abaixo da média nacional, por não 

possuir uma culinária típica, inexistência de grupos artísticos de manifestação 

popular bem como não há legislação que fomente a cultura. 

 

4.2 MEIOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO 

 

Em uma busca pelos meios de hospedagem da cidade, o próprio site da 

Neltur oferece endereços de diferentes estabelecimentos de Niterói. No que se 

refere a hostels, em busca mais profunda em sites de reservas online, foi possível 

encontrar mais estabelecimentos além dos citados. 

Pela Neltur, foram encontrados 15 hotéis (anexo 1), 6 pousadas (anexo 2),  e 

5 apart-hotéis (anexo 3). Quanto a hostels, em uma pesquisa geral foram 

encontrados 7 estabelecimentos. 

Com intuito de analisar o preço médio da diária dos hostels em Niterói, foi 

realizado uma pesquisa de consulta online para reservas nestes estabelecimentos, 

onde utilizou-se o período de 31 de outubro de 2014 a 02 de novembro de 2014 na 

busca para chegar a esse preço médio. A pesquisa foi realizada dessa forma, em 

duas diárias, pois alguns hostels aceitam apenas reservas com no mínimo dois dias 

de estada, porém os valores apresentados se referem apenas a uma diária.  

http://www.neltur.com.br/pt_cidade_competitividade.htm
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 No anexo 4 é possível analisar a relação custo x benefício de cada 

estabelecimento, e também a média de valores local, que para o período foi de 

R$68,90   

Todos os sete hostels oferecem Wi Fi incluso na diária, e apenas um não 

oferece a opção de Café da Manhã e outro único não possui cozinha para uso 

comum. Nenhum dos hostels listados pertencem à rede, e também não são 

associados a Hostelling International.  

 

5 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa em questão é de caráter exploratório-descritva. Este tipo de 

pesquisa tem por objetivo explorar áreas que ainda não foram desenvolvidos muitos 

estudos teóricos, proporcionando assim maior entendimento sobre a temática.  

 

Nesses casos é necessário desencadear um processo de investigação que 
identifique a natureza do fenômeno e aponte as características essenciais 
das variáveis que se quer estudar. Na pesquisa exploratória não se 
trabalha, com o levantamento da sua presença e da sua caracterização 
quantitativa ou qualitativa. .( Köche 2006, p. 26),  

 

Neste trabalho, a pesquisa exploratória foi escolhida pois Segundo Vergara 

(2000), ela deve ser realizada quando há pouco conhecimento sistematizado e 

acumulado sobre a investigação em questão, também são mais utilizadas em áreas 

de investigação incipientes, tanto para sistematização do corpo de conhecimentos, 

bem como na novidade do tema investigado (Köche, 2006 p.124). 

Segundo Marconi & Lakatos (2003) empregam-se geralmente procedimentos 

sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas ou para as análises de 

dados, obtendo descrições tanto quantitativas como qualitativas, onde o investigador 

deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fato observado.  
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São investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 
questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 
fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos. (MARCONI; LAKATOS, 2003 p.188) 

 

Este trabalho expõe características do fenômeno em questão, desenvolvendo a 

investigação, estudando a relação entre as variáveis presentes no problema e nas 

hipóteses, analisando dessa forma a situação existente de forma espontânea.  

 

Pode também estabelecer correlação entre variáveis e definir sua 
natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos  que descreve, 
embora sirva de base tal explicação. Pesquisa de opnião insere-se nessa 
classificação. (VERGARA, 2000 p.45)  

 

       Os estudos exploratórios que têm por objetivo descrever completamente 

determinado fenômeno, dando prioridade ao caráter representativo sistemático e, 

consequentemente, os procedimentos de amostragem se tornam mais flexíveis 

(MARCONI; LAKATOS, 2003 p.188). 

Para o estudo, fez-se revisão de material bibliográfico, com o intuito de 

verificar se este tipo de pesquisa já havia sido feito anteriormente, ou alguma outra 

com a temática parecida em revistas de expressão nacional. As revistas foram: 

Tabela 6 - Revistas pesquisadas para confirmação da originalidade do estudo em questão. 

Revistas Artigos 

Caderno virtual de turismo B1 

Ecoturismo B2 

Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo B1 

Revista Hospitalidade B2 

Turismo em análise B2 

Turismo visão e ação B2 

Fonte: Autora. 
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O resultado encontrado é que há uma pesquisa sobre Niterói com o tema “A 

construção da hospitalidade turística na história da cidade de Niterói – RJ” por 

FARIAS, VIANA e MACHADO (2011), onde é debatida a historicidade do turismo 

no município, pela Revista Hospitalidade. 

Quanto as publicações de monografias da UFF e da UCS, também não foram 

encontradas no site das universidades teses tratando dessa problemática. 

No que se refere ao Observatório de Turismo da UFF, todas as pesquisas e 

boletins são voltados para a cidade do Rio de Janeiro, analisando apenas se os 

entrevistados visitam outras localidades durante a estada. 

A pesquisa exploratório-descritiva, de corte qualitativo e quantitativo, realizou-

se com os Hostels localizados no bairro de Copacabana cidade do Rio de Janeiro, 

escolhidos através do site Hostel World.  

Dentre 32 hostels listados, foram escolhidos 15 estabelecimentos, o qual foi 

aplicado nos recepcionistas (uma pesquisa por hostel) um questionário (anexo 5) 

para obtenção das informações necessárias. Esta pesquisa foi feita na manhã do dia 

22 de junho, sendo uma oportunidade também de ter uma conversa informal com 

esses funcionários da recepção, que são por vezes responsáveis de indicar e até 

mesmo induzir o cliente à determinada atração, aprofundando-se mais no tema em 

questão. O questionário conta com 15 perguntas fechadas e 1 aberta. 

Entre os hostels os quais foram aplicados os questionários, é possível notar 

que foram escolhidos tanto estabelecimentos franqueados, bem como de 

administração individual. 
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Tabela 7 - Hostels em Copacabana os quais foram aplicados os questionários. 

 
Hostel Endereço 

1 Che Largarto Hostel Rua Barata Ribeiro, 111 

2 CabanaCopa Hostel Travessa Guimarães Natal, 12 

3 Copacabana 4U Travessa Guimarães Natal,6 

4 Copa Fun Hostel Rua Siqueira Campos, 214 

5 Best Rio Hostel Rua Ministro Alfredo Valadão, 36 

6 Che Lagarto Suites Copacabana  Rua Anita Garibaldi, 87 

7 El Misti Hostel Rio Rua Tonelero,197 

8 Villa Budget Hostel Copacabana Rua Tonelero, 171, Copacabana 

9 Happy Rio Copacabana Rua Silva Castro, 39 

10 El Misti House Rua Silva Castro 49 

11 Walk On The Beach Hoste Rua Dias da Rocha, 85 

12 
Che Lagarto Suites Copacabana Santa 
Clara Av. Santa Clara, 304 

13 HI Rio Rockers Rua Toneleiro 376 

14 Chill On The Beach Hostel Rua Dias da Rocha 31C 

15 Hostel Rio Ritz Rua Leopoldo Miguez, 10 

Fonte: Autora 

A análise quali-quantitativa foi utilizada no sentido de tabular os dados obtidos 

com os questionários, e explorar as perguntas abertas. Este tipo de análise, que tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o tema, com vista a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses, sendo o objetivo principal o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições.  (BÜHLER, 2009 p. 69). . 

 

6 UM ESTUDO SOBRE A INDICAÇÃO DO MUNICÍPIO COMO ATRATIVO NOS  

HOSTELS DE COPACABANA 

 

Neste capítulo, são descritos e analisados os resultados das pesquisas 

realizadas com os Hostels selecionados do bairro de Copacabana. 

Conhece a cidade de Niterói? 

Tabela 8– Conhecimento por parte do entrevistado do município. 

RESPOSTAS 
NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 15 100% 

Não 0 0% 
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Fonte: Pesquisa da Autora. 

 

Gráfico 17- Conhece a cidade de Niterói? 

Neste gráfico é possível observar que todos os entrevistados tem 

conhecimento da cidade em questão, sendo que dois deles residiam em Niterói, mas 

ainda assim nas perguntas posteriores ficou evidente que não conhecem sobre os 

atrativos locais. 

 

Conhece os atrativos turísticos? 

Tabela 9 – Sobre o conhecimento dos atrativos. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 13 87% 

Não 2 13% 

Fonte: Pesquisa da Autora. 

 

Gráfico 18 - Conhece os atrativos turísticos? 

Para esta pergunta, 13% disseram que não conhecem, e 87% dos 

entrevistados afirmaram conhecer pelo menos alguns do atrativos de Niterói, sendo 
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que muitos durante a coleta de dados afirmaram que sim, pois conheciam o Mac e a 

praia de Itacoatiara ou Camboinhas, onde era notório que pensavam que só haviam 

esses atrativos na cidade.  

 

Quão bem conhece a cidade? 

Tabela 10 – Nível de conhecimento da localidade. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Já passei a caminho de outras 
localidades. 1 7% 

Já visitei em passagens rápidas 6 40% 

Já estive na cidade, conheço 
moderadamente 5 33% 

Costumo ir a cidade, conheço 
razoavelmente bem. 1 7% 

Sempre visito a cidade, conheço 
bem. 2 7% 

Nunca fui a cidade. 0 0% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

Gráfico 19 - Quão bem conhece a cidade? 

Para poder melhor avaliar o nível de conhecimento de Niterói dos 

entrevistados, foi feito uma pergunta mais específica quanto a quão bem conhecem 

Niterói. Todos já estiveram pelo menos uma vez em Niterói, sendo que a maioria 

com 40% visitou em passagens rápidas, seguido de 33% que disseram já ter ido a 

cidade e conhecem moderadamente bem, 13% sempre visitam a cidade, 7% 
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costumam ir a cidade e conhecem razoavelmente bem, e 7% passaram na cidade 

indo para outras localidade. 

 

Quais atrativos são de seu conhecimento? 

Tabela 11 – Atrativos os quais conhecem. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Praias 12 37% 

Fortes 4 13% 

Museus 14 44% 

Restaurantes, bares e discotecas 2 6% 

Não conheço Niterói 0 0% 

Outros 0 0% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

Gráfico 20 - Quais atrativos são de seu conhecimento? 

Referente aos destinos turísticos, o mais lembrado são os museus, devido a 

grande importância do MAC para a divulgação do município com 44%, seguido das 

belas praias somando um total de 37%, os fortes com 13%, onde que ainda com 

grande relevância histórica, poucas pessoas tem conhecimento, e finalizando com 

6% no que diz respeito a restaurantes bares e discotecas. 
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Os hóspedes costumam ter interesse por Niterói? 

Tabela 12 – Interesse dos hóspedes pela cidade. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 3 20% 

Não 6 40% 

Alguns hóspedes apenas. 6 40% 

   Fonte: Pesquisa da Autora 

 

 

Gráfico 21 - Os hóspedes costumam ter interesse por Niterói? 

Questionados sobre o interesse dos hóspedes, dividiu-se entre dois grandes 

grupos de 40% cada, somando assim 80%, quase a maioria disseram “não” e 

“alguns hóspedes apenas”. Com apenas 20% encontram-se aqueles que afirmaram 

que os hóspedes costumam ter interesse por Niterói. Foi ainda possível verificar que 

aqueles que costumam buscar pela cidade, são os que ficam mais tempo 

hospedados no Rio de Janeiro, pois tem mais tempo para desbravar. 
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O seu estabelecimento já recebeu algum material impresso de divulgação de 

Niterói? 

Tabela 13 – Quanto ao recebimento de material publicitário. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 1 7% 

Não 14 93% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

. 

Gráfico 22 - O seu estabelecimento já recebeu algum material impresso de divulgação de Niterói? 

No que se refere ao material de divulgação da Neltur, é possível observar 

através do gráfico 6 que apenas 7% já recebeu algum material, o que representa 

apenas um estabelecimento,e todo o restante de 93% não recebeu.  

 

Em caso de afirmativa, este material de divulgação foi enviado através da: 

Tabela 14– Origem dos materiais publicitários recebidos. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Neltur 0 0% 

Agências de Turismo  1 100% 

Outros 0 0% 

Fonte: Pesquisa da Autora 
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Gráfico 23 - Em caso de afirmativa, este material de divulgação foi enviado através da: 

Avaliando ainda qual foi a origem desse material publicitário, o gráfico 7 

mostra que o único hostel que recebeu algum material publicitário foi por agências 

de turismo. Nesse sentido, a oitava pergunta do questionário que tratava sobre quão 

esclarecedores são os materiais da Neltur, não foi tabulada, pois dos 15 

estabelecimentos, nenhum soube dizer sobre esse material. 

 

Conhece a Linha Niterói de Turismo? 

Tabela 15- Conhecimento sobre a Linha Niterói de Turismo. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim  1 7% 

Não 14 93% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

Gráfico 24 - Conhece a Linha Niterói de Turismo? 
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Quanto a Linha de Turismo de Niterói, que são os ônibus que circulam na 

cidade pelos principais atrativos, apenas 7% conhecem esse serviço, o que 

representa apenas um hostel. A senhora que teve a experiência de fazer esse “tour”, 

informou que teve uma série de problemas com os atendentes do CAT, pois 

passaram horários errados para ela duas vezes sobre o funcionamento dos fortes e 

com certa rispidez, o que a deixa um pouco insegura hoje em dia em enviar seus 

hóspedes para realizar esse passeio. Nos demais, todos os outros hostels não 

conheciam, e a pergunta até causou estranheza. 

 

Você costuma indicar para seus hóspedes Niterói como uma opção de destino 

turístico? 

Tabela 16 -  Indicação do município.  

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 7 47% 

Não 8 53% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

 

Gráfico 25 - Você costuma indicar para seus hóspedes Niterói como uma opção de destino turístico? 

Por meio desta pergunta, foi possível verificar se os estabelecimentos indicam 

Niterói para seus hóspedes, onde 47% responderam que indicam e 53% que não. 

Muitos recepcionistas afirmaram que isso depende muito do interesse particular do 

hóspede, pois, por exemplo, estudantes de arquitetura é um público o qual tem 

muito interesse em conhecer a cidade, ou dependendo do tempo de estada, pois 

podem desbravar outras áreas.  
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Caso indique Niterói, quais são atrativos indicados? 

Tabela 17 – Atrativos os quais os hostels indicam. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Praias 5 31% 

Fortes 3 19% 

Museus 8 50% 

Restaurantes, bares e discotecas 0 0% 

Não conheço Niterói 0 0% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 

Gráfico 26 - Caso indique Niterói, quais são atrativos indicados? 

Ainda no que diz respeito aos atrativos, nesta pergunta foi buscado entender 

quais são os mais indicados. Nesta questão poderiam ser escolhidas quantas 

opções julgasse necessária. Todos que indicam Niterói indicam principalmente os 

museus com 50%, em destaque para o MAC, que foi lembrado em todas as 

pesquisas, em seguida 31% com as praias, mas foi dito duas vezes que primeiro 

mandam pra praia da Barra para depois pensarem em Niterói, e por último, 19% dos 

Fortes. Nenhum entrevistado afirmou conhecer os restaurantes, bares e discotecas. 
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Ainda em caso de afirmativa, esses hóspedes costumam ir para passar o dia 

em Niterói, ou para se hospedarem na cidade? 

Tabela 18 – Quanto ao tempo gasto na cidade. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Excursionistas - para passar o 
dia. 8 100% 

Costumam se hospedar na 
cidade. 0 0% 

 Fonte: Pesquisa da Autora 

 

Gráfico 27 - Ainda em caso de afirmativa, esses hóspedes costumam ir para passar o dia em Niterói, 

ou para se hospedarem na cidade? 

Quanto ao tempo de estada, todos que indicam Niterói, afirmam que seus 

hóspedes costumam apenas passar o dia na cidade, em caráter excursionista.  

 

Você acredita que com materias impressos de divulgação sobre a cidade de 

Niterói, seria mais fácil indicar o município como atrativo e orientar quanto a 

passeios para seus hóspedes? 

Tabela 19 – Quanto a importância dos materiais impressos para divulgação. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 13 87% 

Talvez 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Não 0 0% 

Fonte: Pesquisa da Autora 
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Gráfico 28 - Você acredita que com materias impressos de divulgação sobre a cidade de Niterói, seria 

mais fácil indicar o município como atrativo e orientar quanto a passeios para seus hóspedes? 

Tratando da importância de se ter material impresso para a divulgação de 

determinado atrativo ou local, foi questionado a opinião dos estabelecimentos se 

seria mais fácil indicar Niterói caso tivessem material de divulgação, 87% afirmaram 

que sim, em seguida de mais uma afirmação como “com certeza!” ou “óbvio!”. Dos 

13% que acreditam que talvez pudesse ajudar, uma das respondentes é de Niterói.  

 

Como os hóspedes são orientados quanto aos passeios? 

Tabela 20 – Orientação para passeios em Niterói. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Tours Regulares realizados por 
agências 2 12% 

Tour Privativo 0 0% 

Com dicas e sugestões para 
realizarem por conta própria 12 75% 

Não indicam 2 13% 

Fonte: Pesquisa da Autora 
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Gráfico 29 - Como os hóspedes são orientados quanto aos passeios? 

A grande maioria quando diz respeito as formas de indicar Niterói quando um  

cliente lhe aborda perguntando sobre a cidade apontou como 75% através de dicas 

e sugestões para realizem por conta própria, e 12 % através de tours regulares. Dos 

13% que não indicam Niterói, são referentes a duas pesquisas, uma delas é de uma 

recepcionista residente também da cidade. 

 

Quais são os principais motivos para NÃO indicar Niterói como destino 

turístico? 

Tabela 21 – Motivos para não indicar a localidade. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Falta de conhecimento sobre os 
atrativos locais 9 24% 

Falta de material para 
divulgação 14 37% 

Dificuldade de deslocamento 4 10% 

Distância 4 11% 

Falta de interesse dos hóspedes 7 18% 

Fonte: Pesquisa da Autora 
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Gráfico 30 - Quais são os principais motivos para NÃO indicar Niterói como destino turístico? 

Com esta perguntam é possível analisar porque os estabelecimentos não 

indicam Niterói, nesta questão, o respondente pôde escolher mais de uma opção, e 

o resultado obtido é que a maioria com 37% alega falta de material para divulgação, 

seguido de 24% onde afirmam falta de conhecimento sobre os atrativos locais, e ao 

contrário do pensado inicialmente apenas 10% alegaram dificuldade de 

deslocamento e 11% distância. Falta de interesse dos hóspedes resultou em 18%. 

 

Gostaria de estar melhor informado sobre Niterói? 

Tabela 22 – Sobre se gostariam de ter mais informações sobre a cidade. 

RESPOSTAS  NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

PERCENTUAL 

Sim 13 87% 

Não 2 13% 

Fonte: Pesquisa da Autora 

 



68 
 

 

Gráfico 31 - Gostaria de estar melhor informado sobre Niterói? 

Quando questionados sobre se gostariam de estar melhor informados sobre 

Niterói, a resposta foi que 87% sim, gostariam e 13% não tem esse interesse, onde 

estes afirmaram que é indiferente, pois não acreditam na demanda. 

 

Na sua opinião, seria importante o hostel e/ou cama e café desenvolver um 

roteiro em Niterói? 

Tabela 23 – Pergunta aberta sobre a importância do hostel desenvolver um roteiro em Niterói.  

"Sim, tem muitos lugares, mas falta capacitação e interesse por 
parte daqueles que fazem os atendimentos ao turista em 
Niterói." 

"Já temos roteiro, sou guia há 14 anos. Porém acredito que um 
dos problemas é a falta de preparos das pessoas lá em recebê-
los." 

"Não, indiferente." 

"Seria válido." 

"O hostel não, mas se tivesse uma agência fazendo seria 
melhor." 

"Indiferente, é fora de rota." 

"Era oferecido antes, mas paramos pela falta de procura." 

"Sim" (8 vezes) 

Fonte: Pesquisa da Autora 

Em uma pergunta aberta, questionando se consideravam importante 

desenvolver um roteiro para cidade, foram obtidos 8 respostas “Sim”, além de outros 

comentários onde o entrevistado pode expor sua opinião. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que a princípio era pra ser um estudo de viabilidade para abrir um hostel 

em Niterói, neste trabalho mostra que muito há de ser feito para melhor explorar a 

cidade como destino turístico e tornar um projeto desse tipo viável, além do que, em 

sua maioria, o público mochileiro que visita a cidade, vai em caráter excursionistas, 

não fazendo uso dos meios de hospedagem da região. 

Conforme apresentado no terceiro capítulo, Niterói é uma cidade com ótimos 

dados estatísticos de desenvolvimento, e no quarto comprova que há atrativos na 

região, os quais são bem avaliados pelo 65 destinos indutores, porém a divulgação 

destes dados ainda tem que ser trabalhados, visto que grande parte dos hostels que 

participaram da pesquisas, não conheciam um dos principais atrativos, que são os 

fortes, ou até mesmo a Linha Niterói de Turismo. 

O anseio por pesquisar pelo público mochileiro se mostrou de fundamental 

importância, pois este público costuma ficar mais tempo hospedado em determinada 

localidade, o que pode ser um fator positivo para tornar Niterói uma de suas opções, 

conforme visto entre os recepcionistas dos hostels entrevistados, quando se 

permanecem por mais tempo, tendem a procurar por atrativos fora da cidade. 

O interesse e entusiasmo dos funcionários em receber o material da Neltur 

mostra que também há o interesse por parte deles em indicar coisas novas, e que 

trabalhando com material publicitário em mãos, isso pode se tornar mais fácil. Afinal, 

com imagens fica mais ilustrativo sobre o que o turista pode esperar de determinado 

atrativo. 

Os materiais se mostram uma vez ainda mais importantes, pois como visto, 

poucas são as agências que oferecem tours pra Niterói, o que poderia ser mais um 

segmento a ser trabalhado, sendo a grande maioria que vão a Niterói é por meio de 

indicação dos próprios recepcionistas, sendo assim, uma forma do mesmo se 

orientar para poder passar informação ao turista. 

Ficou também claro que muitos dos entrevistados que afirmavam no começo 

da entrevista conhecer os atrativos, ao final ficavam surpresos com todo o suporte e 

atividades que Niterói pode oferecer. Com o intuito de não influenciar no andamento 
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da pesquisa e no fornecimento das respostas, apenas no final era comentado toda a 

temática envolvida no projeto, e muitas foram as surpresas ao descobrir dos fortes e 

da Linha Niterói de Turismo. Com algumas exceções, todos se despediram com um 

“boa sorte”, “tomara que dê certo”, ou “espero que eles tragam material para gente 

depois do seu projeto”, o que deixou um entusiasmo também por parte dos 

entrevistados em saber mais sobre os atrativos locais, isso até mesmos daqueles 

que abordaram logo no começo com um “é claro que não indicamos, o que fazer por 

lá?”.  

Niterói não é uma cidade como a do Rio de Janeiro que se vende por si só, 

conhecida mundialmente por suas belezas naturais e atrativos eleitos como uma das 

sete maravilhas do mundo. Nesse sentido há então a necessidade de trabalhar sua 

divulgação minuciosamente. Nesta pesquisa foi visto que um segmento a ser 

explorado é o mochileiro juntamente com os meios de hospedagem alternativos, 

uma vez que os Hostels podem ser responsáveis pela orientação desse público 

desbravador, incentivando-os a conhecer a cidade, oferecendo mapas e 

informações sobre a localidade, podendo ser assim, um início para uma demanda 

mais efetiva de turistas em Niterói. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1- Tabela meios de hospedagem em Niterói – Hotéis. 

 

  Hotel Endereço Telefone Site 

1 
Hotel H Niterói  Rua Dr. Paulo Alves nº 

14 – Ingá 
(21) 3174-
5055  www.hniteroi.com.br  

2 
Arriveé Icaraí Hotel  Rua Fagunes Varela, 

484 Ingá  (21) 2719-2645   

3 
Hotel Cantareira  Rua General Osório 62 

- Sao Domingos 
(21) 3604-
1681  www.hotelcantareiraniteroi.com.br  

4 

Hotel de Trânsito de 
Oficiais - Forte do 
Imbuhy  

Av. Marechal Pessoa 
Leal, 265 - Jurujuba (21) 2618-2630  -  

5 

Hotel de Trânsito do 
Clube Naval  

Rua Carlos Ermelindo 
Marins, 68  
Charitas  

(21) 2109-
8109  www.cncharitas.com.br  

6 
Hotel Petit Village 
Icaraí  

Rua Mariz e Barros, 
109 - Icaraí (21) 2714-5242 www.residencial-icarai.com.br  

7 

Hotel Solar do 
Amanhecer  

Rua Prefeito Silvio 
Picanço, 839 - Charitas (21) 2610-5221 www.solardoamanhecer.com.br  

8 

Hotel Village Icaraí  Rua Mariz e Barros, 
97 - Icaraí 

 (21) 2610-
8504 www.hotelvillageicarai.com.br  

9 
Icaraí Praia Hotel  Rua Belisário Augusto, 

21 - icaraí 
(21) 2714-
1414  www.icaraipraiahotel.com.br  

10 

Mercure Niterói 
Orizzonte  

Rua Engenheiro 
Roberto Velasco, 321 -
Gragoatá  (21) 2707-5700  www.mercure.com.br  

11 
Niterói Palace Hotel  Rua Gal. Andrade 

neves, 134 - Centro 
 (21) 2719-
2155  www.niteroipalacehotel.com.br  

12 
Plaza Hotel  Rua Gal. Andrade 

Neves, 118 - Centro  (21) 2620-8008  www.niteroiplazahotel.com.br  

13 
Quality Hotel Niterói  Rua Álvaro Caetano, 

908 - Camboinhas 
(21) 2619-
9500  www.atlanticahotels.com.br  

14 
Tower Icaraí Hotel  Av. Alm. Ari Parreiras, 

12 - Icaraí 
(21) 2612-
2121  www.towerhotel.com.br  

15 
Tower Icaraí Hotel II  Rua Joaquim Távora, 

42 - Icaraí (21) 2610-4309 www.towerhotel.com.br  

      

 

 

 

 

http://www.hniteroi.com.br/
http://www.hotelcantareiraniteroi.com.br/
http://www.cncharitas.com.br/
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http://www.solardoamanhecer.com.br/
http://www.hotelvillageicarai.com.br/
http://www.icaraipraiahotel.com.br/
http://www.mercure.com.br/
http://www.niteroipalacehotel.com.br/
http://www.niteroiplazahotel.com.br/
http://www.atlanticahotels.com.br/
http://www.towerhotel.com.br/
http://www.towerhotel.com.br/


 
 

 

 

Anexo 2- Tabela meios de hospedagem em Niterói – Pousadas 

 

  Pousadas Endereço Telefone Site 

1 
Camboinhas 

Beach Pousada  
Av. Jaime Bitencourt, 
80 - Camboinhas 

(21)2619-3355 www.camboinhasbeachpousada.com.br  

2 Itacoatiara Inn  
Rua das Margaridas - 
Itacoatiara (21)2609-3946 www.itacoacamaecafe.com.br  

3 Itaipu Flats  
Rua da Amizade, 364 - 
Itaipu  

(21) 3027.0961 www.itaipuflatspousada.com  

4 
Pousada Dunas 

de Itaipu  Rua Max Albin, 244  (21) 2608-0459 www.dunasdeitaipu.com.br  

5 
Pousada Pedras 

Brancas  

Rua Comendador 
Avelino Gomes de 
Castro, 138 - Itaipu 

(21) 2709-2186 www.pousadapedrasbrancas.com.br  

6 
Pousada Praia de 

Itacoatiara  
Rua Mathias Sandrí, 
43 - Itacoatiara (21)2710-5203 www.pousadapraiadeitacoatiara.com.br/  

7 Recanto Icaraí 
Rua Doutor Souza Dias, 
01- Icaraí 

(21) 3617-6287  - 

 

 

Anexo 3- Tabela meios de hospedagem em Niterói – Apart Hotéis 

 

  Apart Hotéis Endereço Telefone Site 

1 
Boa Viagem Flat  Rua Edmundo March, 

182  - Boa Viagem (21) 2620-6808  www.boaviagemflatservice.com.br  

2 
Celebrity Icaraí  Rua Álvares de 

Azevedo, 31 - Icaraí  (21) 3722-5020 www.protel.com.br  

3 
Flat Icaraí  Rua Coronel Moreira 

César, 19 - Icaraí (21) 2716-7176   

4 

Mediterrâneo 
Resort  

Rua Desembargador 
Nicolau Mary Júnior, 
195 - Camboinhas (21) 2619-9393   

5 

Mercure 
Apartments Niterói 

Orizzonte  

Rua Engenheiro 
Roberto Velasco 
Cardoso, 321 - 
Gragoatá (21) 2707-5700 www.mercure.com.br  

6 
Niterói Flats  

Rua Vera Crispino de 
Freitas, 182 - Boa 
Viagem (21) 3604-8000 www.niteroiflats.com.br  

7 

Rede Protel - 
Administração de 

Apart Hotéis  
Rua Ataulfo de Paiva, 
725 - Leblon (sede)  (21) 3723.5000  www.redeprotel.com.br  
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http://www.itacoacamaecafe.com.br/
http://www.itaipuflatspousada.com/
http://www.dunasdeitaipu.com.br/
http://www.pousadapedrasbrancas.com.br/
http://www.pousadapraiadeitacoatiara.com.br/
http://www.boaviagemflatservice.com.br/
http://www.protel.com.br/
http://www.mercure.com.br/
http://www.niteroiflats.com.br/
http://www.redeprotel.com.br/


 
 

 

 

Anexo 4- Hostels em Niterói e tarifa média 

 

  HOSTEL ENDEREÇO Incluso Site Pesquisado 
Valor da 

Diária 

1 

Brasileranza 
Hostel 

Rua Antonio 
Parreiras, 93, 
Boa Viagem, 

Niteroi 

Café da manhã, 
sistema de 

segurança 24h, ar 
condicionado, 
internet Wi-Fi, 

Tablet com 
internet,roupa de 
cama, travesseiros 
e toalhas para os 

hóspedes.  

www.brazilian.hostelworld.com/ 

R$ 68,25 

2 

Itaqua House 
Rua das 

Acacias, 95, 
Itacoatiara, 

café da manhã, 
sauna, 

churrasqueira, 
mesa de sinuca, 

wifi grátis e 
empréstimo de 

bicicletas 

www.brazilian.hostelworld.com/ 
R$ 60,00 

3 

Niteroi Hostel 

Rua Murilo 
Portugal, 290 - 
São Francisco, 

Niteroi 

  www.brazilian.hostelworld.com/ 

R$ 43,00 

4 

Hostel Praia 
das Flexas 

Rua Doutor 
Nilo Pecanha, 

32, Niteroi  

  www.brazilian.hostelworld.com/ 

R$ 45,00 

5 

Brasileranza 
Hostel 

Rua Antonio 
Parreiras, 93, 
Niterói, CEP 
24210-320, 

Brasil 

Café da Manhã, Ar 
condicionado, Wi-
Fi, Churrasqueira. 

www.booking.com/ 

R$ 65,00 

6 

Girafas Hostel 

 Rua São 
Pedro, 41 - 

Centro, 
Centro, Niterói 

Café da Manhã, Ar 
condicionado, Wi-

Fi, Tv com tela 
plana. 

www.booking.com/ 

R$ 85,00 

7 Hostel Gingas 

 Rua Fagundes 
Varela, 378, 
Ingá, Niterói, 

Café da Manhã e 
Wi-Fi www.booking.com/ R$ 150,00 

 

 

 

 

 

http://www.brazilian.hostelworld.com/hosteldetails.php/Brasileranza-Hostel/Niteroi/73920?sc_sau=sfab&sc_pos=2
http://www.brazilian.hostelworld.com/hosteldetails.php/Brasileranza-Hostel/Niteroi/73920?sc_sau=sfab&sc_pos=2
http://www.brazilian.hostelworld.com/
http://www.brazilian.hostelworld.com/
http://www.brazilian.hostelworld.com/hosteldetails.php/Niteroi-Hostel/Niteroi/88075?dateFrom=2014-10-31&dateTo=2014-11-02&sc_sau=avdc&sc_pos=NaN
http://www.brazilian.hostelworld.com/
http://www.brazilian.hostelworld.com/search
http://www.brazilian.hostelworld.com/search
http://www.brazilian.hostelworld.com/search
http://www.brazilian.hostelworld.com/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/


 
 

Anexo 5 – Quadro Síntese: 65 Destinos Indutores. 

 

Quesito avaliado  Niterói  Média 

Brasil  

Média 

Capitais  

Média não 

Capitais  

Infraestrutura  69,6  64,6  71,3  58,9  

Acessos  82,2  58,1  69,9  49,7  

Serviços e Equipamentos 

Turísticos  

70  46,8  59,4  37,09  

Atrativos Turísticos  73,3  59,5  58,5 60,2  

Marketing e Promoção Do 

Destino  

47,7  41,1  47,5  36,5  

Políticas Públicas  53,4  53,7  58,5  50,2  

Cooperação Regional  27  48,1  47,1  48,8 

Monitoramento  14,4  34,5  41,8  29,4 

Economia Local  74,7  57,1  67,6  49,6  

Capacidade Empresarial  85  55,7  78,1  39,8  

Aspectos Sociais  61  57,4  63,1  53,4  

Aspectos Ambientais  77,8  61,8  67  58,1  

Aspectos Culturais  46,6  54,6  63  48,7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 – Questionário Aplicados nos Hostels de Copacabana 

  

Niterói como destino turístico para Hostel 
Esse questionário visa elaborar uma pesquisa sobre o ponto de vista dos Hostels de 

Copacabana no que diz respeito a Niterói como destino turístico. 

*Obrigatório 

     
  

  
      

  

Você conhece a cidade de Niterói? * 

 
  

  
      

  

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Conhece ou sabe quais são os atrativos turísticos de Niterói? * 

  
      

  

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Quão bem conhece a cidade? * 

  
  

  Já passei a caminho de outras localidades. 

 
  

  Já visitei em passagens rápidas 

  
  

  Já estive na cidade, conheço moderadamente   

  Costumo ir a cidade, conheço razoavelmente bem.   

  Sempre visito a cidade, conheço bem. 

 
  

   Nunca fui a cidade. 

   
  

  
      

  

Quais atrativos são de seu conhecimento? *   

  Praias 

     
  

  Fortes 
     

  

  Museus 

     
  

  Restaurantes, bares e discotecas 

  
  

  Não conheço Niterói 

   
  

  Outros:____________________________ 

 
  

  
      

  

Os hóspedes costumam ter interesse por Niterói? *   

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  Alguns hóspedes apenas. 

   
  

  
      

  

O seu estabelecimento já recebeu algum material impresso de divulgação de Niterói? * 



 
 

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Em caso de afirmativa, este material de divulgação foi enviado através da: 

  
      

  

  Neltur 
     

  

  Agências de Turismo 
   

  

  Outros:____________________________ 

 
  

  
      

  

Quanto aos materiais divulgados sobre Niterói emitidos pela Neltur, quão 

esclarecedores eles são na sua opinião para auxiliar o turista? 

____________________________________________________   

____________________________________________________   

____________________________________________________   

____________________________________________________   

  
      

  

Conhece a Linha Niterói de Turismo? * 

 
  

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Você costuma indicar para seus hóspedes Niterói como uma opção de destino 

turístico? * 

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Caso indique Niterói, quais são atrativos indicados?   

  Praias 

     
  

  Fortes 
     

  

  Museus 

     
  

  Restaurantes, bares e discotecas 

  
  

  Outros:____________________________ 

 
  

  
      

  

Ainda em caso de afirmativa, esses hóspedes costumam ir para passar o dia em Niterói, 

ou para se hospedarem na cidade? 

  Excursionistas - para passar o dia. 

  
  

  Costumam se hospedar na cidade. 

  
  

  
      

  

Você acredita que com materias impressos de divulgação sobre a cidade de Niterói, 

seria mais fácil indicar o município como atrativo e orientar quanto a passeios para 

seus hóspedes? * 

  Sim 

     
  

  Talvez 

     
  



 
 

  Indiferente 

    
  

  Não 

     
  

  
      

  

Como os hóspedes são orientados quanto aos passeios? * 

  Tours Regulares realizados por agências 

 
  

  Tour Privativo 

    
  

  Com dicas e sugestões para realizarem por conta própria   

  Outros:____________________________ 

 
  

  
      

  

Quais são os principais motivos para NÃO indicar Niterói como destino turístico? 

  Falta de conhecimento sobre os atrativos locais   

  Falta de material para divulgação 

  
  

  Dificuldade de deslocamento 

  
  

  Distância 

    
  

   Falta de interesse dos hóspedes 

  
  

  
      

  

Gostaria de estar melhor informado sobre Niterói? *   

  Sim  
     

  

  Não 
     

  

  
      

  

Na sua opinião, seria importante o hostel e/ou cama e café desenvolver um roteiro em 

Niterói? * 

____________________________________________________   

____________________________________________________   

____________________________________________________   

____________________________________________________   

 

 


