
GUIA DE
TROCA DE CASAS
Para saber tudo sobre essa prática
e viajar com total tranquilidade.



Troca de casas é uma prática que data dos anos 

1950. Ela consiste em trocar sua casa principal ou 

secundária (casa de férias) com outra pessoa. Isso 

permite economizar nos gastos com hospedagem 

durante as férias e viver uma experiência mais 

autêntica.

No entanto, a internet revolucionou a forma 

de fazer troca de casas. Hoje em dia, graças às 

novas tecnologias, a prática de troca de casas ou 

apartamentos tornou-se acessível a todos, mais 

flexível e possível em 187 países.

Neste guia, você vai descobrir:

·  Troca de casas, como funciona?

·  Como confiar em seu hóspede ou anfitrião?

·  Como encontrar uma troca de casas?

INTRODUÇÃO





RAZÕES
PARA TESTAR
TROCA DE CASAS

1. Hospede-se gratuitamente durante suas férias

GuesttoGuest é um serviço que permite hospedar-se 

gratuitamente em 187 países durante as férias ou fins de 

semana, sem taxa de inscrição ou anuidade.

2. Viaje e hospede quando você quiser

GuesttoGuest propõe um sistema único de pontos: os 

GuestPoints. Eles possibilitam trocas de casas não recíprocas 

para você viajar quando e para onde quiser.

3. Viva uma experiência mais autêntica e humana

Troca de casas é antes de tudo uma nova forma de viajar, 

descobrindo o modo de vida dos moradores locais.

3



Casa perto du Duomo,
Florença

Loft perto de Montmartre,
Paris

Casa perto de Venice Beach,
Los Angeles

64 GP/
noite

120 GP/
noite

120 GP/
noite





1. Por que você faz troca de casas?

A primeira motivação, sejamos sinceros, é por razões econômicas! Mas eu 

continuei principalmente pela aventura humana.

2. Confiar em um desconhecido é arriscado?

É engraçado, mas eu nunca me perguntei isso! Para dizer a verdade, quando 

você faz uma troca de casas, a confiança se constrói desde o início. Para isso, se 

trocam e-mails e telefonemas. Em seguida, nós tentamos ser o mais respeitoso 

possível com os pertences do outro. No GuesttoGuest, o sistema da caução e 

do seguro nos permitem viajar com tranquilidade! 

3. Suas próximas trocas de casas?

Eu já fiz 7 trocas de casas. A última foi na região da Bretanha, França. Muitos 

franceses ou espanhóis me escrevem, mas as vezes eu também tenho pedidos da 

Holanda, da Inglaterra, do Brasil e da Ilha da Reunião!

Imène · Bruxelas, Bélgica · 7 trocas de casas

PERGUNTAS A UM MEMBRO 

« Eu continuei 
principalmente pela 
aventura humana »



Troca de casas não recíproca

As trocas de casas podem ser não recíprocas graça aos GuestPoints : você ganha 

GuestPoints ao hospedar alguém em sua casa, você os gasta hospedando-se na 

casa de um membro GuesttoGuest. Este último poderá se hospedar, por sua vez, 

na casa de outro membro com os GuestPoints que ele ganhou.

O sitema de GuestPoints

Os GuestPoints são um sistema único de pontos que permite organizar trocas 

de casas não recíprocas, e assim, viajar quando e para onde quiser. Cada casa do 

site é avaliada e recebe um “valor” em GuestPoints por noite de acordo com seu 

tamanho, capacidade, localização, etc. Ganha-se GuestPoints durante a inscrição 

e ao hospedar um membro em sua casa. Eles podem ser utilizados com qualquer 

membro GuesttoGuest.

COMO FUNCIONA ?

É preciso pagar para fazer trocas de casas?
As trocas de casas são totalmente gratuitas pois não há nenhuma transação 

financeira entre os membros. A maioria dos nossos membros escolhe, entretanto, 

utilizar nossos serviços opcionais, como a caução e o seguro, a fim de não se 

preocupar durante as trocas de casas.
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Troca de casas recíproca

As trocas de casas podem ser recíprocas: você vai para a casa de uma pessoa e 

ela vem para sua casa. A troca pode até ocorrer em datas diferentes ou com uma 

duração diferente, de forma completamente flexível!



1. Inscreva-se no site

Crie sua conta no site GuesttoGuest.com.br com seu e-mail ou com seu 

Facebook. 

2. Complete as informações sobre sua casa e seu perfil

Informe o número de camas, os equipamentos da casa, as regras da casa... E fale 

um pouco sobre você.

3. Complete seu calendário

Indique no calendário quando sua casa está disponível para hospedar outros 

membros GuesttoGuest.

4. Entre em contato com outros membros

Escolha um destino e entre em contato com membros cujas casas te interessam.

5. Pré-aprove e finalize sua troca de casas

Quando você achar um anfitrião e vocês encontrarem um acordo, só falta validar 

a troca de casas e suas opções: seguro, caução e GuestPoints.

COMO ORGANIZAR
UMA TROCA DE CASAS?



Como achar um anfitrião facilmente?

• Utilize os filtros da busca para encontrar os 

anfitriões que estão à procura de um hóspede 

clicando em “GuestWanted”, ou para encontrar 

os membros mais ativos clicando em “Taxa de 

resposta > 80%”.

• Para encontrar facilmente uma troca de casas, 

entre em contato com pelo menos 10 membros. 

• Você também pode contratar o serviço de 

verificação de sua casa para aumentar seu nível de 

confiança.

Como achar um hóspede facilmente? 

• Para encontrar facilmente um hóspede, atualize 

frequentemente seu calendário e adicione 

“GuestWanted” no seu período de disponibilidade.

• Tire belas fotos de sua casa ou apartamento.

• Para aumentar sua visibilidade no site, também 

pode contratar o serviço de verificação de sua 

casa.

DICAS





As trocas de casas com GuesttoGuest são gratuitas. Para te 

tranquilizar na organização de sua estadia, nossa plataforma propõe 

alguns serviços pagos: 

A verificação

GuesttoGuest propõe a verificação de sua casa por 25€ a fim de 

confirmar sua identidade e seu endereço para que seus hóspedes se 

sintam mais seguros e para que você encontre mais facilmente uma 

troca de casas.

A caução

Durante uma troca de casas, o membro pode fixar um valor de caução 

de sua casa. Seu hóspede deverá pagar 3,5% desse valor ao finalizar 

a troca de casas como uma taxa de serviço GuesttoGuest. O valor 

da caução não é debitado, mas fica bloqueado na conta e serve de 

garantia para o anfitrião.

O seguro anulação e a proteção da casa

GuesttoGuest propõe um seguro em parceria com a MAIF, maior 

seguradora francesa, que protege a casa de seu anfitrião contra danos, 

e te cobre em caso de anulação ou interrupção de sua estadia, sob 

algumas condições.

A assistência pessoal

GuesttoGuest propõe uma assistência pessoal em parceria com 

a MAIF a fim assistir ao(s) hóspede(s) em caso de urgência e de 

acidente durante a troca de casas, sob algumas condições. Assistência 

disponível 24h por dia com a MAIF.

Mais informações: www.GuesttoGuest.com.br.

CONFIANÇA E SEGURANÇA

Viaje sem se preocupar com nossos serviços opcionais



1. Chaves da casa

Para entregar as chaves de sua casa você pode receber 

você mesmo seus hóspedes, pedir a um vizinho ou 

um amigo para entregá-las, esconder em um lugar 

combinado, ou enviar pelos correios.

2. Limpeza e as regras da casa

Você pode indicar a seus hóspedes suas exigências, 

onde ficam os produtos de limpeza, onde colocar o lixo. 

Não deixe de falar das regras de base de sua casa: se é 

permitido fumar ou usar sapatos dentro de casa. Enfim, 

previna seus hóspedes de todos os detalhes, se eles 

precisam levar roupa de cama ou toalha por exemplo. 

3. Informações práticas

Dê a seus hóspedes todas as informações necessárias para 

sua estadia: código wifi, alarme da casa, funcionamento 

de um aparelho doméstico específico. Não deixe de 

prevenir se você tem animais para alimentar ou plantas 

para regar.

4. Números de telefone

Para poder entrar em contato facilmente em caso de 

necessidade ou dúvida, é importante que vocês tenham 

o número de telefone um do outro.

CONSELHOS PRÁTICOS
ANTES DA TROCA



« Uma simples 

mensagem enviada 

e começa a aventura. Na 

França, em Portugal ou 

no Brasil com a mesma 

facilidade! »

Taras, Canadá

« No início eu tive 

um pouco de medo de fazer 

trocas de casas, mas finalmente 

tudo se passou muito bem, deste as 

primeiras conversas até a viagem. Meu 

primeiro intercâmbio foi em Sevilha: 

nosso anfitrião foi adorável, estava 

à nossa disposição. Sem dúvida 

repetirei a experiência! »

Maria, Itália

« É ótimo 

poder cadastrar sua casa 

e ter acesso a todas as outras 

casas sem precisar ter gastos com 

anuidade ou taxa de inscrição. A equipe 

GuesttoGuest nos dá a sensação de 

segurança devido à sua seriedade: todas as 

pessoas do site com quem eu conversei 

foram muito gentis e agradáveis! » 

Meredith, Estados-Unidos

DEPOIMENTOS



Precisa de um acompanhamento ?

Entre em contato conosco:

contact@guesttoguest.com

de segunda a sexta, das 10h às 18h (horário de Paris) 

+33 (0)1 82 83 49 30

www.GuesttoGuest.com.br


