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RESUMO

A discussão sobre o termo “Hotel Design” e a possibilidade de sua conceituação foram à premissa desta pesquisa. Diante disso, resolveu-se 
investigar de que forma o setor turístico, particularmente o setor hoteleiro, tem encarado a questão deste tipo de meio de hospedagem. Esse 
artigo apresenta um estudo sobre este termo, com ênfase nos hotéis do Brasil. Como objeto desta pesquisa procurou-se, por meio do estudo de 
caso do primeiro hotel da cidade do Rio de Janeiro a utilizar o termo Hotel Design - Rio Design Hotel, apontar peculiaridades que existem neste 
hotel a fim de propiciar um melhor entendimento do que poderia ser a definição de Hotel Design no Brasil. Dessa forma, o trabalho teve como 
objetivo final contribuir para a conceituação desse segmento, visto que não há classificação oficial nacional e internacional para a denominação 
“Hotel Design” identificando características básicas para que um empreendimento possa ser conceituado como Hotel Design, através do estudo 
da prática deste tipo de empreendimento na cidade do Rio de Janeiro. No entanto é importante esclarecer que esta pesquisa não possui a 
pretensão de ser conclusiva no conceito de Hotel Design. Para tanto, os objetivos específicos desta pesquisa são: abordar o histórico do Hotel 
Design; apontar os principais nomes do segmento de Hotéis Design; conceituar o design e o relacionar com o mercado hoteleiro; demonstrar 
diferenças entre os Hotéis Design e os Hotéis Boutique; analisar a proposta deste tipo de hotel internacionalmente e nacionalmente para se 
aproximar de um conceito de Hotel Design; pesquisar Hotéis Design no mundo, no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro e realizar um estudo de 
caso do Rio Design Hotel. Metodologicamente esta pesquisa de caráter exploratório utilizou como procedimentos técnicos, uma pesquisa 
bibliográfica para comprovar o papel do design nessa área, conceituando-o e relacionando-o a hotelaria, através do levantamento de livros, 
revistas, artigos, dissertações e periódicos relacionados a design e hotelaria relacionados à área, a fim de abordar um histórico da hotelaria e a 
influência da arquitetura para os meios de hospedagem. Posteriormente, foi realizado o método de pesquisa, estudo de caso. Desse modo, foi 
feita uma entrevista estruturada embasada num roteiro  de 18 questões contendo informações referentes à hotelaria, turismo e ao conceito 
“Hotel Design” com o principal gestor do Rio Design Hotel, com o objetivo de obter informações sobre as variáveis que participam da 
investigação. Por fim, as informações adquiridas por meio das ferramentas citadas foram analisadas, tabuladas e apontadas neste trabalho. Visto 
que o principal objetivo deste estudo foi contribuir para o esclarecimento da definição das características do conceito “Hotel Design”, 
apresentando as particularidades encontradas nesse tipo de hotel, o trabalho revelou que o design se desenvolveu na hotelaria, até chegar aos 
atuais hotéis design, que possuem características próprias, porém por não haver uma classificação oficial, se fundem com o Hotel Boutique, outro 
segmento hoteleiro que também não possui um conceito oficial, no entanto não foi o objetivo deste trabalho discutir mais afundo sobre o Hotel 
Boutique. Ao término deste trabalho, foi perceptível notar que a arquitetura e áreas afins, estão totalmente envolvidas com este segmento. A 
arquitetura contemporânea, por exemplo, é um diferencial do hotel design, no qual utiliza a tecnologia como aliada ao design, levando conforto e 
comodidade aos hóspedes, de maneira diferenciada. Ficou evidente, através desta pesquisa, que as principais características do Hotel Design são: 
Arquitetura e design de interiores assinados por renomados arquitetos, designers e/ou decoradores, no qual o design é evidenciado através dos 
seus elementos, como as texturas, formas, linhas, luzes e cores, serviços exclusivos e atendimento personalizado. Além de possuir um conceito 
gastronômico, com peculiaridades especiais.

Gestão e Negócios

Hotelaria


