
 
 

 

 

MARIANA PIRES SILVA REINHARDT 

 

 

 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

E SUA INFLUÊNCIA NA LEALDADE DO PARQUE BETO CARRERO 

WORLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)  
2017  

 

  
 



 
 

 

 UNIVALI 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
ViceReitoria de PósGraduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
Programa de PósGraduação em Turismo e Hotelaria  PPGTH 

Curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria 
 
 

 

  

  

MARIANA PIRES SILVA REINHARDT 

 

 

A EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

E SUA INFLUÊNCIA NA LEALDADE DO PARQUE BETO CARRERO 

WORLD 

    

  

  
  

Dissertação apresentada ao colegiado do PPGTH 
para o exame de qualificação, requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre em Turismo e 
Hotelaria – área de concentração: Planejamento e 
Gestão do Turismo e da Hotelaria – (LP II  Gestão 
de Empresas de Turismo) 

 
Orientador: Dr. Pablo Flôres Limberger. 
 
  
  

 

  

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)  

2017  



 
 

 

UNIVALI 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
ViceReitoria de PósGraduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 
Programa de PósGraduação em Turismo e Hotelaria  PPGTH 

Curso de Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria 
 
 

CERTIFICADO DE APROVAÇAO 

MARIANA PIRES SILVA REINHARDT 

 

 

A EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

E SUA INFLUÊNCIA NA LEALDADE DO PARQUE BETO CARRERO 

WORLD 

 

Dissertação apresentada ao colegiado do PPGTH 
para o exame de qualificação, requisito parcial à 
obtenção do grau de Mestre em Turismo e 
Hotelaria – área de concentração: Planejamento e 
Gestão do Turismo e da Hotelaria – (LP II  Gestão 
de Empresas de Turismo) 

 
Balneário Camboriú (SC), 10 de julho de 2017. 

 
Membros da Comissão:  
       ___________________________________ 
Presidente:           Prof: Dr. Pablo Flôres Limberger. 

Universidade do Vale do Itajaí  UNIVALI  
        
       ___________________________________  
Membro Interno:           Profª. Dr. Carlos Marcelo Ardigó 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  
 
       ___________________________________ 
Membro Interno:             Prof. Dr. Luiz Carlos da Silva Flores 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI  
 
       ___________________________________ 
Membro Externo:           Prof. Dr. Silvio Luiz Gonçalves Vianna 

            Universidade de Caxias do Sul  UCS 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha madrinha Prof. Dr. Nanci 

Maria Reinhardt Kraemer e Ronaldo Kraemer pelo 
principal apoio, e aos meus pais pelo apoio e incentivo 

diário, renovando as forças para continuar seguindo sempre 
em frente. 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pela vida, pela oportunidade e pela força de ter me feito 

chegar até aqui; 

Agradeço aos meus padrinhos, Nanci e Ronaldo, pela compreensão, pelo apoio a toda 

minha vida estudantil, pelo carinho, por serem minha maiores inspirações. Sempre me 

faltaram palavras de agradecimento por tudo feito e pelo incentivo ao Mestrado; 

Agradeço aos meus pais, Adenize, Pedro e Flávio, que jamais mediram esforços para 

que alcançasse meu êxito, pelo carinho e pela compreensão em meus dias difíceis. 

Obrigada por serem meu apoio, minha inspiração e meus exemplos; 

Agradeço especialmente meu orientador, Dr. Pablo Flôres Limberger, que me aceitou 

como sua primeira orientanda, mesmo sabendo do grande desafio que eu seria. Obrigada 

por acreditar no impossível comigo, por acreditar no meu potencial e por todo o apoio 

durante o projeto, pela incansável paciência e disponibilidade, obrigada;  

Obrigada ao professor, Dr. Luiz Carlos da Silva Flores, por toda a motivação, pela 

dedicação, pelo apoio e pela generosidade; 

Em especial ao professor, Dr. Carlos Marcelo Ardigó, que sempre esteve presente 

durante o curso demonstrando tamanho apoio e motivação, obrigada;  

Agradeço imensamente a colega que já está em doutorado, Ms. Melise de Lima Pereira, 

que fez muito mais por mim do que é capaz de imaginar, faltam palavras para agradecer 

o apoio dado e a ajuda;  

Agradeço a toda equipe de professores do Mestrado que fizeram parte desta conquista; 

Agradeço aos amigos que me apoiaram durante este percurso e que, estiveram sempre 

comigo, nos momentos felizes e nas dificuldades, com conselhos, carinho e exemplos, 

me incentivando a seguir em frente. Em especial meus amigos Nilton e Paolla; 

Agradeço aos meus colegas do Mestrado, em especial, a Lucimari, Antônio e Kênia que 

me incentivaram e me apoiaram incansavelmente durante todo o curso, estes fizeram a 

diferença na minha vida; 



 
 

 

Muito obrigada a todos que de alguma forma fizeram parte dessa história comigo, que me 

apoiaram e me ajudaram com simples palavras e abraços, obrigada, vocês fazem parte 

desta conquista comigo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lute e empurre fortemente para o que você acredita, você 

ficará surpreso, você é muito mais forte do que pensa” 

Lady Gaga 

 



 
 

 

RESUMO 

 

A experiência gastronômica é algo vivenciado diariamente no mundo do turismo. 
Realizamos, nesta dissertação, um estudo junto aos visitantes do parque temático Beto 
Carrero World com relação à experiência gastronômica da praça de alimentação, no mês 
de junho. O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a influência da experiência 
gastronômica na praça de alimentação relacionada à lealdade do parque de diversões, 
Beto Carrero World em Penha (SC). A fundamentação teórica baseiase nos temas: 
experiência gastronômica, o construto teórico de suas variáveis com o processo de 
formação da avaliação da experiência, e as características da lealdade. A pesquisa 
realizada alcançou o total de 586 visitantes respondentes. Dentre os principais resultados, 
foram identificados cinco fatores que compõem a experiência gastronômica avaliada na 
praça de alimentação e sua influência na lealdade ao parque, que são: ambiente, qualidade 
da comida, qualidade, no serviço, preço justo, imagem da marca. Concluise que os 
visitantes do Parque Beto Carrero World demonstram ligação entre a lealdade ao parque 
e a boa experiência na praça de alimentação. A pesquisa confirma os dados encontrados 
nos resultados, relatando os principais fatores que identificaram a experiência 
gastronômica e a sua influência na praça de alimentação.  
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ABSTRACT 

 

The gastronomic experience is a daily reality in the tourism environment. This dissertation 
was carried out with visitors to Beto Carrero World park in Penha (SC), and relates to the 
gastronomic experience in the food court, in the month of June. The objective of this 
research was to analyze the influence of the gastronomic experience in the food court on 
visitor’s loyalty to the theme park. The theoretical foundation is based on following 
topics: gastronomic experience, the theoretical construct, its variables with the process of 
formation of experience evaluation, and the characteristics of loyalty. A total of 586 
visitors responded to the survey. Among the main results, five factors were identified that 
compose the gastronomic experience evaluated in the food court, and its influence on 
loyalty to the park. These are: environment, food quality, service quality, fair price and 
brand image. The conclusion is that visitors to Beto Carrero World park showed a 
connection between loyalty to the park and a good experience in food court. The research 
confirms the data found in the results, relating the main factors that identified the 
gastronomic experience and its influence in the food court. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Neste capítulo são apresentadas a justificativa, os objetivos, a base epistemológica e a 

organização da dissertação, que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

1.1 Contextualização 

 

O turismo é uma das principais características da sociedade contemporânea e do mercado 

global. A significância econômica do turismo e o fato de o turismo se expandir 

rapidamente denotam o envolvimento constante de novos destinos, atrações e facilidades. 

Mesmo economias nacionais podem ser altamente dependentes do turismo, o que faz 

deste e do seu desenvolvimento uma prioridade política e sociocultural para diversas 

nações (SARINEN, 2004). 

O turismo segue sendo uma atividade econômica que vem crescendo nos últimos anos  

em  várias  regiões  do  Brasil, demonstrando grande potencial, visto que é reconhecido 

mundialmente como a atividade econômica mais relevante do planeta, representando, 

atualmente, 10% do PIB mundial (WTTC, 2014).  Desta forma, o setor influencia diversas 

áreas da economia, ainda pode ser considerado uma das atividades que mais emprega, 

cerca de 8% da população.  O turismo mundial apresenta  um  crescimento  de  4%  ao 

ano, sendo  uma  média  de  3,3%  em  países  desenvolvidos  e  7%  em  mercados 

promissores  (WTTC,  2014). 

No Brasil, o Plano Nacional do Turismo demonstra os resultados do crescimento da 

atividade, representando  3,7% do PIB na economia do país. De 2003 a 2009, o setor 

cresceu 32,4%, enquanto a economia brasileira demonstrou uma expansão de 24,6%. Para 

o World Travel Tourism Council (WTTC), no ano de 2011, cerca de 2,74 milhões de 

empregos diretos foram gerados pelo turismo e com estimativa de crescimento de 7,7% 

para o ano de 2012, totalizando 2,95 milhões de empregos. Temse uma estimativa que, 

para o ano de 2022, o turismo gere mais de 3 milhões de empregos nas atividades 

relacionadas a hotelaria, agências de viagens, companhia aéreas, transportes terrestres, 

restaurante e lazer (BRASIL, 2016).  

De acordo com a nota expedida pelo Banco Central em agosto de 2016, sobre o balanço 

dos últimos doze meses, a conta de viagens internacionais registrou despesas líquidas de 
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US$690 milhões, recuo de 16,5%. Na mesma base de comparação, as receitas com 

viagens cresceram US$166 milhões, incremento de 38,1%, impactadas pelos gastos dos 

turistas estrangeiros durante as olimpíadas do Rio de Janeiro, enquanto as despesas de 

turistas brasileiros no exterior avançaram 2,3% (CENTRAL, 2016). 

Como já mencionado, o  setor  de  turismo  é um dos  maiores empregadores  de pessoas 

em todo o mundo. Contribui mundialmente, com mais de 10% do  produto  interno  bruto  

mundial, sendo composto  por meios  de  hospedagem,  serviços  de  alimentação,  serviços  

de  transporte, organizações para o lazer, lojas de souvenires e uma enorme gama de outras  

empresas (THEOBALD, 2001). 

Assim, sabendo da dimensão que o setor representa para a economia, os segmentos do 

turismo se preocupam cada dia mais com a qualidade de seus serviços, almejando a 

satisfação de seus clientes. Ressaltase, porém, que a qualidade não é um resultado único, 

isolado, e sim, está inserido em todo o ciclo da produção e do consumo (RUSCHMANN; 

SOLHA, 2004). Entender a experiência de consumo dos turistas reflete na qualidade de 

seus serviços.  

Nos estudos de turismo, há pouca discussão sobre os antecedentes das emoções e de  como  

a  experiência  de  consumo  influencia  a  natureza  de  uma  resposta  emocional, 

considerando que a  maioria dos estudos são  focados nos efeitos das emoções  sobre 

comportamentos  pré e  pós consumo,  porém, compreender os antecedentes das emoções  

é teoricamente importante, uma vez que pode ajudar  os gestores a  prever  respostas 

emocionais  dos consumidores  decorrentes da experiência projetada (MA et al, 2013).  

Na literatura de turismo, Jin, Line e Ann (2015) desenvolveram um instrumento que 

mensura e avalia a experiência vivenciada pelo consumidor à experiência gastronômica 

utilizando variáveis sobre ambiente, comida, serviço, preço, imagem da marca e lealdade. 

Contando com por diversos autores Parasuraman et a; (1985); Pine II Gilmore, (1998); 

Berry, (2000); Pine II Gilmore, (2007); Liu e Jang (2009); Kim e Moon (2009); Ha  e 

Jang, (2010). 

O setor do turismo carece de planejamento e gestão para que as destinações possam 

competir com outros destinos, necessitando de inovação para que o turista consuma o 

serviço de forma satisfatória e com uma experiência singular. Nessa perspectiva os 

atrativos turísticos (naturais, artificiais, feitos pelo homem eventos especiais) Buhalis 

(2000), precisam se compor de uma infraestrutura de serviços para os destinos turísticos 
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que atenda seu cliente de maneira satisfatória, como apontam Murphy, Pritchard e Smith 

(2000),  

Os parques temáticos surgem como elementos integrantes do lazer proporcionando muito 

mais do que divertimento e lazer. Este tipo de empreendimento não fornece apenas 

entretenimento mas também a fomentar a economia local, a paartir de outras atividades 

comerciais, tanto em seu entorno, como em seu interior (GUEDES, 2009; SILVA; 

MARQUES, 2016). 

Os serviços de alimentação também estão presentes de forma efetiva na atividade 

turística, desde a produção de  alimentos,  como  os  serviços  de  alimentação  nas  

localidades turísticas,  nas  áreas  de  alimentos  e  bebidas  de  hotéis,  até  as  refeições 

servidas nos transportes dos turistas (BRASIL, 2013).  

Nesse universo de atrativos que visa a satisfação e experiência singular do cliente, a 

gastronomia é um tema recorrente e intrigante, está atualmente na mídia com diferentes 

enfoques como programas de televisão, filmes, reality shows, no comércio e sendo 

extremamente visada como uma fonte rentável e na academia como uma fonte 

significativa de pesquisa. Um tema recorrente e que requer atenção dentro do mundo 

acadêmico.  

Assim, para Castelli (2003),  a  definição  de  restaurante  dentro  do  turismo  é entendida 

como sendo um estabelecimento com o propósito da prestação de serviços de alimentos e 

bebidas e que por suas características sejam elas de localização ou tipicidade, possa ser 

considerado que gere interesse turístico. Portanto, os restaurantes dependem de suas 

características peculiares para se tornarem atrativos, seja pelo seu modo de preparo dos 

alimentos, tipos de ingredientes, tema explorado e até mesmo de sua localização 

geográfica.  

Desta forma, surge o interesse em analisar a experiência gastronômica em um parque de 

diversões. O parque de diversões consiste em um mundo alternativo em  oposição  à rotina  

diária, no qual  as  pessoas são libertadas, liberadas temporariamente de seus papéis 

sociais e familiares   e  ao  sair  deles  as  pessoas  levam  consigo  uma  experiência 

(VALENTE; RODRIGUES,  2004).   

Constituemse em empreendimentos que utilizam temas diferenciados na ambientação 

física de suas atrações e têm como objetivo mercadológico o estímulo da atividade 

turística  (ANSARAH,  1999,  p.  96), compondose de um conjunto  de  atrações,  



18 
 

 

incluindo  arquitetura, paisagem,  passeios,  shows,  serviços  de  alimentação,  pessoas  

fantasiadas  e  lojas  (TSAI; CHUNG,  2012).   

Esta pesquisa tem relevância científica na compreensão entre a influência da experiência 

gastronômica na experiência global nos parques temáticos trazendo a relevância se esta 

questão influenciaria na sua lealdade ao parque. A sequência, desta pesquisa apresenta o 

problema, seus objetivos gerais e específicos, e a justificativa. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Este estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: quais os fatores relacionados à 

experiência gastronômica dentro do âmbito de um parque de diversões podem influenciar 

na lealdade ao parque? 

 

1.3 Objetivos  

 

Colocada a pergunta de pesquisa, são traçados o objetivo geral e os objetivos específicos. 

O objetivo geral representará a resposta ao problema proposto a partir dos objetivos 

específicos, fundamentais para o suporte ao tema principal. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a influência da experiência gastronômica 

na praça de alimentação na lealdade ao parque de diversões. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar os fatores da experiência gastronômica na restauração;  

 Avaliar a experiência gastronômica na praça de alimentação do parque de 

diversões Beto Carrero World;  

 Investigar as dimensões da experiência que influenciam na qualidade da 

restauração;  
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 Identificar o impacto da experiência gastronômica na lealdade ao parque. 

 

1.4 Justificativa  

 

A escolha do tema foi algo planejado pelo interesse em agregar a questão da experiência 

gastronômica junto ao âmbito da restauração e mensurar o quanto isto influência na 

lealdade ao parque, aproveitando o grande campo para pesquisas na área da restauração 

e a dificuldade de mensurar as questões positivas e negativas da experiência em um 

mesmo local como a praça de alimentação de um parque de diversões e suas relevâncias 

em lealdade. 

O turismo trata de lugares e espaços que incorporam culturas, economias e a vida social 

das comunidades. No turismo, a produção, o consumo e características experiênciais são 

interligados num determinado local. Esse processo complexo de produção e consumo do 

turismo depende da sua destinação, sendo esta uma única comunidade e seus arredores, 

uma região ou um país (SARANIEMI; KYLANEN, 2010). 

A experiência turística, por sua vez, é um tema da atualidade, sendo estudada pelos 

autores Pine II e Gilmore (1999), Oh, Fiore e Jeoung, (2007), Han e Jeong, (2013), Kim, 

Ritchie e Mccormick, (2012), Jin, Line e Ann, (2015), Oh, Fiore e Jeoung, (2016), os que 

abordam a importância dos avanços desta temática e sugerem novos estudos, para que se 

compreenda cada dia mais o poder da experiência vivida pelo turista e o quanto isso pode 

ser influenciável na lealdade do visitante. 

As empresas do turismo são extremamente competitivas, com o objetivo de atingir a 

qualidade em seus serviços e atrair clientes pelo seu diferencial, buscando por uma maior 

satisfação de seus consumidores. Assim, o prestador de serviço prioriza seus esforços 

para atender aqueles atributos considerados mais importantes por seus clientes, como a 

qualidade acompanhado dos custos (CASTELLI, 2003). 

Atualmente existem inúmeros tipos de restaurantes com conceitos e classificações 

diferentes, que estarão disponíveis para os clientes de acordo com a necessidade de cada 

um deles. Por isso, é necessário conhecer o públicoalvo para que cada empresa possa se 
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adequar ao seu cliente, proporcionandolhe, no mínimo, um bom serviço que possa 

resultar numa boa experiência. 

Esta pesquisa tem como base de importância toda a sua importância acadêmica e social 

aplicada a uma comunidade, na cidade de Penha. O parque Beto Carrero Word é um 

divisor de águas na história do munícipio e das pessoas, o sonho do senhor Sergio mudou 

a vida de muitos na região, trazendo oportunidade e visibilidade a uma região que se 

sustentava basicamente da pesca e do precário turismo aplicado na década de noventa. 

Com a grande demanda do parque gerando emprego, renda e movimentando o mercado 

local o parque também contribui de forma generosa á pesquisa acadêmica, gerando dados 

diários que assim transformam em estatísticas. Informações preciosas que direcionam o 

turismo nacional e regional.  

 

1.5 Organização do Trabalho 

 

  Esta dissertação foi dividida nos seguintes capítulos: introdução, revisão teórica, 

metodologia, resultado e discussões e considerações finais. Suas diretrizes se dão pela 

introdução que traz uma breve contextualização sobre a pesquisa demonstrando sua 

problemática e seus objetivos com a pesquisa para serem alcançados. 

Seguindo com a revisão teórica, em que abarca os principais autores das temáticas 

abordada dividida sequencialmente em “DA ALIMENTAÇÃO A GASTRONÔMIA”, 

“PARQUES TEMÁTICOS”, “QUALIDADE NOS SERVIÇOS DA EXPERIÊNCIA” e 

“EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA”. Dentro deste quarto item encontramse as 

variáveis da pesquisa onde estão os principais autores e suas discussões, estes são 

divididos em “ATMOSFERA”, “QUALIDADE DA COMIDA”, “QUALIDADE NOS 

SERVIÇOS”, “PREÇO JUSTO”, “IMAGEM DA MARCA” e “LEALDADE”.  

No terceiro capitulo se traz a metodologia em que se faz a demonstração do uso da 

pesquisa quantitativa trazendo o questionário para a aplicação do mesmo, embasada por 

Hair Jr. et al. (2009) e Jin, Line e Ann (2015). Neste capitulo vem toda a explanação da 

forma em que a pesquisa será aplicada com “ETAPAS DA PESQUISA”, 

“CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA”, “POPULAÇÃO E AMOSTRA”, 
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INSTRUMENTO DE ANÁLISE”, “PROCEDIMENTOS DA PESQUISA”, “COLETA 

E ANÁLISE DE DADOS” e “OBJETO DA PESQUISA”. 

No quarto capitulo houve a incumbência de realizar os resultados e suas discussões 

também embasada por Hair Jr. et al. (2009), Jin, Line e Ann (2015) e demais autores 

trazidos anteriormente para as discussões finais do capitulo que foram divididos em 

“CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA”, “ANÁLISE FATORIAL 

CONFIRMATÓRIA” e “MODELAGEM DE EQUAÇÕES”. Estas que são as técnicas 

utilizadas para a validação, compreensão e leitura dos dados obtidos pela pesquisa 

realizada. 

E por fim as considerações finais trazendo a conclusão da pesquisa realizada, suas 

respostas, dificuldades e deixando o elo aberto para futuras pesquisas que poderão ser 

realizadas abarcando as diversas temáticas que foram utilizadas nesta dissertação. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

A revisão teórica desta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a maneira 

pela qual o tema é abordado pelos pesquisadores das áreas de Experiência, Turismo, 

Restauração, Parques de diversões e Lealdade. Isto com levantamentos pela base de dados 

EBSCO que foram divididas em duas partes, primeiramente buscando com as palavras 

chaves “EXPERIENCE” e “GASTRONOMY”, foram entrados 32 artigos utilizando um 

período de 10 anos. Posteriormente para o embasamento do questionário foi realizado 

uma nova pesquisa com a busca pelas palavras chaves “EXPERIENCE” e 

“RESTAURANT” e assim encontrados 62 artigos. Estes foram utilizados para a 

discussão sobre experiência gastronômica e as variáveis apresentadas no projete. 

Obtendo um total de 94 artigos, estes foram analisados buscando por autores que 

discutissem as temáticas citadas anteriormente. Nesta busca foi encontrado um 

instrumento de Jin, Line e Ann (2015) em que os autores buscavam por compreender a 

experiência gastronômica em restaurantes, que trazia em suas variáveis “ATMOSFERA”, 

“QUALIDADE DA COMIDA”, “QUALIDADE NOS SERVIÇOS”, “PREÇO JUSTO”, 

“IMAGEM DA MARCA” e “LEALDADE”. Este mesmo instrumento foi adaptado para 

esta dissertação, mantendo o foco para a experiência gastronômica porem alterando o 

local para a praça de alimentação do Parque Beto Carrero World e assim dando a 

possibilidade de avaliar sua lealdade ao parque. 

Desta forma iniciase os demais capítulos com as discussões dos autores encontrado nos 

94 artigos citados anteriormente para o embasamento teórico desta dissertação que irá 

abrigar conceitos, teorias, autores e observações. 

 

2.1 Da Alimentação a Gastronomia  

 

A história da alimentação está entrelaçada com a do homem. Seguindo por esta linha, o 

homem sempre esteve em desenvolvimento junto à alimentação, como as mudanças para 

novos hábitos e também de descobertas como o fogo, agricultura e suas demais mudanças 

evolutivas (ZAGO; SALES; OLIVEIRA, 2013; SCHLUTER, 2003). 

A alimentação para a vida do homem é de extrema importância, tanto pelos aspectos 

fisiológicos quanto psicológicos, levando ao prazer que se tem à mesa. Assim, 
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BrillatSavarin (1755 – 1826) no século XVIII, estabelecia a relação entre os alimentos e 

os prazeres reflexionados por eles, afirmando: “os animais se repastam; o homem come; 

somente o homem de espírito sabe comer”. Ele demonstra abordagem elencando as suas 

características e importância sobre o gosto com a seguinte escrita ao afirmar que:   

O gosto não é tão ricamente dotado quanto a audição; esta é capaz de ouvir e 
comparar vários sons simultaneamente: o gosto, ao contrário, é simples em 
atualidade, ou seja, não pode ser impressionado por dois sabores ao mesmo 
tempo. Mas ele pode ser duplo e mesmo múltiplo por sucessão, isto é, no 
mesmo ato de deglutição podemos experimentar sucessivamente uma segunda 
e até uma terceira sensação, que vão se enfraquecendo gradualmente, e que 
designamos pelas palavras ressaibo, perfume ou fragrância; assim também, 
quando um som principal é tocado, um ouvido exercitado distingue nele uma 
ou várias séries de consonâncias, cujo número ainda não é perfeitamente 
conhecido. Os que comem depressa e sem atenção não discernem as 
impressões de segundo grau; estas são o apanágio exclusivo de um pequeno 
número de eleitos, e é deste modo que eles podem classificar, por ordem de 
excelência, as diversas substâncias submetidas a seu exame. Essas impressões 
fugazes vibram ainda por muito tempo no órgão do gosto; os entendidos, sem 
se aperceberem disso, adotam uma posição apropriada, e é sempre com o 
pescoço esticado e o nariz levemente virado à esquerda que emitem suas 
sentenças  (BRILLATSAVARNE, 1998, p. 48).  

 

Segundo Cascudo (1983), nenhuma atividade será tão permanente na história da 

Humanidade como a alimentação. Ele ainda fala sobre a importância da alimentação para 

o ser humano comparando a “fome com o sexo”. Na sua concepção, os dois são de suma 

importância na vida do homem. A alimentação é algo imediato, voraz e que não pode ser 

prolongado, já o sexo pode ser evitado, postergado ou sublimado. E conforme o autor, 

nesta comparação dizem que o sexo é fêmea e o estômago fome é macho, numa suposição 

entre a calmaria da fêmea e a ferocidade do macho. E enfim, o que sempre se buscou e 

ainda se busca é a junção da carência de se alimentar com o deleitamento de se alimentar. 

Esse ritual é denominado comensalidade, que remete à ideia de partilha de alimentos, de 

comer junto, destacando a organização da sociedade e ajudando a construção de regras da 

identidade e da hierarquia social (ZAGO; SALES; OLIVEIRA, 2013). Boutaud (2011) 

justifica que, os alimentos são importantes e, conjuntamente com os elementos históricos 

e sociais, é ainda mais valorizado na sociedade humana. “Entre os que comem e bebem 

juntos, há, em geral, vínculos de amizades.” 

Tendo em vista este posicionamento, tornase evidente que a alimentação é muito mais 

do que propriamente se alimentar para nutrirse como forma de necessidade básica e sim, 

que a alimentação é algo maior que rebusca crenças, temperos, regionalidade, costumes 
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e afetividade, sendo que “[...] a identidade alimentar não apenas fixa a continuidade 

cultural, mas a contiguidade do grupo na extensão do social.” (CASCUDO, 1983 p. 384). 

Segundo Carneiro (2005, p 72) “ [...] A alimentação incorpora fatores relacionados à 

culinária e à comensalidade e são disseminados de geração a geração.” A originalidade 

da cozinha, segundo Aron (1989, p. 282), “[...] depende da diversidade e engenho das 

transformações”, e acrescenta: “[...] cozinheiros criativos estão combinando estilos, 

técnicas, ingredientes e sabores de todos os cantos do globo, muitas vezes em um único 

prato.”  

Adentrando a gastronomia, Leal (1998) declara que o homem aperfeiçoou as técnicas e 

maneiras de preparação dos alimentos, cabendo o aspecto da melhor elaboração, com 

requintes de arte alimentar que a tornaria mais saborosa e prazerosa, às classes mais 

privilegiadas. Esta cita que: 

[...] a arte de cozinhar não pode se resumir a uma simples mistura de 
ingredientes. É preciso combinar os diferentes elementos, ainda que comuns, 
de modo que, ao se juntarem, resultem num sabor original. É esse, justamente, 
o campo da gastronomia. Embora a palavra gastronomia signifique estudo das 
leis do estômago, ela tem hoje um sentido bem mais amplo. Referese à arte 
de preparar as iguarias, tornandoas mais digestivas, de modo a obter o maior 
prazer possível. É, portanto, uma arte mais acessível às classes sociais 
privilegiadas, já que o povo come para se alimentar e sobreviver, e não pelo 
prazer da arte da gastronomia (LEAL, 1998, p. 2). 

Na cena contemporânea, convencionouse a denominação gastronomia, este termo que 

teve sua origem na Grécia e que se refere ao estudo ou à prática das leis do estômago 

(FRANCO, 2001, p. 35) e engloba o universo da alimentação. Referese às novas técnicas 

utilizadas para a criação de novos pratos, utilização de ingredientes regionais e adoção de 

novas técnicas ou novos conceitos, como a nouvelle cuisine surgida na França na década 

de 1960, que se utiliza de ingredientes regionais e frescos, embora, de acordo com Franco 

(2001, p. 257), “[...] algumas técnicas e preparações da nouvelle cuisine, que passam por 

inéditas, são na verdade resgatadas de outros tempos ou de outras culturas.”  

A gastronomia é um recurso com grande potencial de atratividade para a oferta turística, 

motivando os visitantes a terem novas experiências memoráveis no que tange sabores, 

texturas, aromas e emoções. Já o turismo é uma atividade que envolve pessoas, empresas, 

organizações e lugares, estas que de alguma forma se combinam para assim poder 

proporcionar diversas experiências de viagem (GOHR; SANTOS, 2010). 
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Diante desse cenário de gastronomia e turismo, percebese que a maior parte das 

pesquisas sobre alimentação constata que esta é uma atividade social em primeiro lugar, 

estando o alimento em si em segundo plano (WARDE; MARTENS, 1998; HANEFORS; 

MOSSBERG, 2007). Assim, pessoas viajam longas distâncias (LONG 2006), 

simplesmente para saborear uma refeição elaborada por um chef particular (THE 

INDEPENDENT, 2006), feita com certos ingredientes ou em um determinado local 

especifico (ROSS, 2003), reservando lugar meses ou anos de antecedência (YEE, 2005; 

MESURE, 2007).  

Fagliari (2005, p. 9), por sua vez, cita que a alimentação durante as viagens tem papel 

fundamental na tomada de decisão de algumas pessoas. O setor da gastronomia faz parte 

de um mercado que vem alterando a sua forma de combinação para a gestão da 

experiência, a qual Pine I e Gilmore (2011) afirmam que os consumidores buscam por 

experiências e estão dispostos a pagar por elas. 

Para melhores experiências dos turistas, vários estudos indicam que o ambiente físico (por 

exemplo, atmosfera ou ambiente) criado pelo restaurante é um desses fatores que afeta 

positivamente a percepção do cliente sobre o desempenho do restaurante (AUTY, 1992, 

CALDWELL; HIBBERT, 2002, FEINSTEIN, HINSKTON; ERDEM, 2002, LIN, 2004; 

MATTILA E WIRTZ, 2001), especialmente em restaurantes finos e restaurantes 

temáticos (KIVELA, 1997, ROBSON, 1999, SULEK; HENSLEY, 2004, WEISS, 

FEINSTEIN E DALBOR, 2004), juntamente com os sabores, texturas e aromas. 

Assim, a satisfação nos serviços, conforme Maunier e Camelis (2013), é um estado 

psíquico que resulta de uma avaliação individual ligado ao consumo ou compra de uma 

experiência, no caso de restaurantes, a soma das sensações proporcionadas pelo ambiente, 

paladar, essências, entre outros. Este tipo de avaliação é considerada mais complexa do 

que na indústria (SWARBROOKE; HORNER, 2002) e continua sendo um grande desafio 

para as organizações e um tema fundamental para pesquisadores nos últimos 30 anos 

(MAUNIER; CAMELIS, 2013; LIMBERGER, 2015). 

De antemão este levantamento demonstra o quão importante é a alimentação para o 

homem e o quanto isto vem se transformando com o passar dos anos. Desde a pré história 

com a questão da fome até atualmente em que a própria comida em determinadas 
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situações se tornou objeto de luxo e status em sua grande maioria como forma de lazer 

perante a sociedade.  

 

2.2 Parques de Diversões   

 

A atividade turística, discutida por uma abordagem sociocultural, observa nos 

deslocamentos das pessoas o momento do encontro cultural e das relações sociais 

existentes desse contato. O fato turístico provoca um impacto, uma transformação, um 

estranhamento, onde diferentes culturas se relacionam, turistas e residentes vivenciam a 

alteridade. O encontro poderá ser benéfico ou prejudicial para a população receptora, 

dependendo da diferença de culturas, da natureza do contato ou da percepção de cada 

indivíduo (SILVA, 2006). 

A área do turismo mostra oportunidades variadas de negócios para todas as nações. O 

turismo se mostra como uma força muito importante para seu desenvolvimento e 

crescimento econômico (BENI, 2014). O turismo está interligado diretamente com o  

tempo  livre  e  com  a  questão  lazer  (GUEDES,  2009). Por um período, a definição de 

lazer elaborada por Dumazedier (1973) era referência no Brasil e em outros países e ainda 

é utilizada em algumas áreas. Para o autor, o lazer: 

É um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregarse de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertirse, recrearse e entreterse ou, 
ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrarse 
ou desembaraçarse das obrigações profissionais, familiares sociais 
(DUMAZEDIER, 1973, p.34). 

 

Como elemento integrante do lazer, destacamse os parques temáticos, os quais 

proporcionam muito mais do que divertimento e lazer. A tendência é a de que essas 

empresas venham a fomentar a economia local, através de outras atividades comerciais, 

tanto em seu entorno, como em seu interior (GUEDES, 2009; SILVA; MARQUES, 

2016). 

No conceito que abarca as diretrizes do divertimento e passatempo em família, que surgiu 

com o mundo globalizado, se encaixam os parques temáticos. Os parques temáticos têm 

aumentado a popularidade nas últimas décadas e essa popularidade tende a crescer. O 

nome genérico para esses empreendimentos de lazer deve ser “Parque de Diversões”, uma 
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vez que a palavra “diversões” é mais abrangente do que a palavra “temático” e identifica 

os seus principais propósitos (MILMAN, 2009; BIGNÉ; ANDREU; GNOTH, 2005; 

VALENTE, 2006). 

O parque de diversões vem suprir a necessidade de lazer e escapismo, surgindo como  um 

mundo alternativo, retirando o visitante de sua  rotina diária, sendo as pessoas libertadas, 

liberadas temporariamente de seus papéis (RODRIGUES, 2004) e ao sair deles as pessoas 

levam uma experiência. A visitação de parques de diversão é uma experiência onde as 

emoções e as sensações desempenham um papel fundamental na qualidade da experiência 

dos turistas (MA et al 2013). 

Tematizar um parque é contar uma história de modo a conseguir resposta emocional 

imediata que envolve o espectador (VALENTE, 2006). Esse tipo de estratégia é utilizado 

para agregar valor mercadológico, e com isto atrair mais visitantes (VALENTE, 2006). 

A definição que a maioria dos analistas adotam é a de que parques temáticos 
são de lazer onde estão distintas atrações criadas a partir de um tema concreto 
como inspiração ou pano de fundo, presente em todos os componentes do 
parque, sejam eles equipamentos, design, arquitetura ou gastronomia 
(GASTAL; CASTROGIOVANNI, 2003, p 124). 

 

Estes são exemplos típicos de consumo hedônico, que é caracterizado pelo consumo de 

produtos e serviços que proporcionem prazer intrínseco (MA et al 2013). Este tipo de 

consumo hedônico tem relação feita com as formas de consumo relacionadas com 

múltiplos sentidos, fantasias e aspectos emotivos da experiência com produtos 

(CABRAL, JÚNIOR, 2011). 

Um parque de diversões é uma junção de atrações, incluindo arquitetura, paisagem, 

passeios, shows, serviços de alimentação, pessoas fantasiadas e lojas (TSAI; CHUNG, 

2012). Num todo aplicamse temas para proporcionar aos visitantes uma experiência 

diferente da vida cotidiana (HEO; LEE, 2009). 

Os parques de diversões podem ser classificados em: parques móveis e fixos, entre eles, 

secos e molhados; parques locais, regionais e de destino; além dos parques indoor e 

outdoors (SALOMÃO, 2000), como apresentado na figura 01: 
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Figura 1 Classificação dos parques de diversão 

 
Fonte: Salomão (2000, p.88) 

 
Já o autor Valente (2006) conforme quadro 01 demonstra suas definições sobre os 

diferentes tipos de parques podendo eles ser físicos, móveis, molhados, indoors e 

outdoors, híbridos. 

 

Quadro  1 Tipologia de Parques 

Tipo de parque Definição 
Fixo; Local com endereço fixo. 
Móveis; Montados em locais diferentes ao longo do ano. 
Molhados; Aquáticos com a maioria das atrações movidas à 

água. 
Indoors e outdoors; Construídos em áreas fechadas ou abertas 
Híbridos. Vários tipos de parques dentro de um só. 

Fonte: Adaptado de Valente, (2006).  

 

Para economias de determinadas regiões, parques temáticos fazem uma importante 

contribuição (DONG; SIU, 2013), pois este tipo de negócio, apesar de ser necessário um 

grande investimento, propiciam desenvolvimento socioeconômico das regiões nas quais 

estão localizados (VALENTE, 2006).  
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A tendência é que esses empreendimentos venham a fomentar a economia 
local, através do surgimento de outras atividades comerciais complementares, 
tanto em seu entorno, como em seu interior. Supõese com isso que haja 
também um aumento da qualidade de vida da população, pela geração de 
empregos e aumento do nível de renda (SANTIL, 2001, p.91). 

 

Os parques temáticos no Brasil deram início as suas atividades no período da década de 

60, no estado de São Paulo. A partir disto os parques temáticos se espalharam por todo o 

território nacional conforme demonstrado no quadro a baixo adaptado de (TRIGO, 2000). 

 

Quadro  2 Parque Temáticos Brasileiros 
ANO NOME CIDADE/ESTADO 
1968 Cidade Da Criança São Bernardo Do Campo/ SP 
1973 Playcenter São Paulo/SP 
1988 Beach Park Fortaleza/CE 
1991 Beto Carrero World Penha/SC 
1992 Parque Da Mônica São Paulo/SP 
1993 Intermares Water Park João Pessoa/PB 
1994 Playcenter Pernambuco Recife e Olinda/PE 
1995 Acquamania Vitória/ES 
1996 Wet’n Wild Savador/BA 
1997 American Park Belo Horizonte/MG 
1997 Parque Do Gugu  São Paulo/SP 
1997 Hot Park Caldas Novas/GO 
1997 Paradise Water Park Porto Seguro/BA 
1998 Terra Encantada Rio De Janeiro/RJ 
1998 Wet’n Wild Vinhedo/SP 
1998 Parque Da Mônica  Curitiba/PR 
1998 Rio Water Planet  Rio De Janeiro/RJ 
1998 Magic Park Aparecida/SP 
1999 Hop Hari  Vinhedo/SP 
1999 Parque Da Mônica  Rio De Janeiro/RJ 

Fonte: Trigo (2000). 

 

As praças de alimentação foram criadas em meados da década de 1970, seu conceito 

basicamente traz vários fornecedores de alimentos podendo ser eles restaurantes e 

lanchonetes, em uma determinada área, voltado para refeições de selfservice. Estes 

serviços costumam ser ofertados em grandes locais com concentração de muitas pessoas 

como shoppings, grandes pontos comerciais, aeroportos, hospitais e demais locais como 

parques temáticos (COURTS, 2014). 

Praça de alimentação é definida por Parham (2005, p 89) agrupamento de locais 

gastronómicos; "Salões de mercado e ruas, barracas de comida, cafés, restaurantes, bares 

e lojas de comida”. Como citado anteriormente parques temáticos que agregam diversos 
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tipos de equipamentos turísticos e a praça de alimentação que ofertam diversas opções 

gastronômicas e a praça de alimentação é uma delas, tudo para o conforto e bem estar do 

seu visitante.  

Já os parques temáticos apresentam diversos serviços que segundo Ansarah (1999) se 

dividem em serviços de divertimento e lazer, e serviços de apoio como equipamentos e 

infraestrutura neles estão inclusos a praça de alimentação utilizada como base para este 

estudo.  

Atualmente o parque Beto Carrero Word conta com mais de cinquenta pontos de 

alimentação em geral e entre eles estão restaurantes, sorveterias, cafeterias, pizzarias, 

locais especiais que ofertam não só com as opções do almoço, mas também de shows 

durante o mesmo. Restaurante específicos são apenas dez locais, porém a praça se 

mantem aberta ao cliente até as 18:00 horas nos dias de funcionamento do parque 

(CARRERO, 2017). 

 

 2.3 Qualidade Nos Serviços e Experiência  

 

O serviço possui quatro características básicas; descritas por Kotler (2000), Fitzsimmons 

e Fitzsimmons (2000), e Hoffman e Bateson (2002), que são a intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. A intangibilidade para Kotler (2000, 

p.450), constituise uma vez que o serviço: 

Não pode ser visto, sentindo ou ouvido, cheirado ou provado antes de ser 
adquiridos. [...] Os compradores procurarão por sinais de evidencias de 
qualidade do serviço como qualidade de instalações, pessoas, equipamentos, 
material de comunicação, nos símbolos e preços percebidos. 

 

 Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), a questão dos serviços envolve ideias e 

conceitos; já os produtos são objetos.  A versatilidade dos serviços é percebida uma vez 

que possuem diversos fornecedores e toda essa variabilidade é tangível, bem como o local 

e o momento do fornecimento. ̈ Os compradores de serviços conhecem essa variabilidade 

e frequentemente se informam com outros compradores antes de decidirem por um 

prestador de serviços” (KOTLER, 2000, p. 450). 
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Entendese, também, que um dos pontos dos serviços é a heterogeneidade ou a 

variabilidade, determinando que um serviço a um cliente pode acarretar de ser diferente 

do mesmo serviço a outro cliente (GRONROOS,1995). 

Já a perecebilidade, segundo Hoffmann e Bateson (2002, p.45) “é uma característica 

peculiar dos serviços que não permitem que eles sejam guardados, nem estocados, nem a 

capacidade não usada pode ser recuperada”. 

Somando a essas características, um quinto atributo pode ser incluso aos serviços, o qual 

se refere à influência externa, o que significa que os serviços podem ser altamente 

afetados por avanços tecnológicos, regulação governamental e aumentos de preço da 

energia. Esses aspectos podem acarretar aumento no valor dos serviços oferecidos 

exemplificados como atendimento, higiene, apresentação, cortesia, entre outros 

(SCHMENNER, 1999). 

Em suma, os serviços possuem características peculiares, diferenciandose dos bens 

físicos, conforme destacado no Quadro 02:  

 

Quadro  3 Diferenças entre bens físicos e serviços 
Bens Físicos Serviços 

Tangível, Intangível, 

Homogêneo, Heterogêneo, 

Produção e distribuição – separados do consumo, Produção, distribuição e consumo são processos 

simultâneos, 

Uma coisa, Uma atividade ou processo, 

Valor principal produzido em fábricas, Valor principal produzido nas interações entre 

comprador e vendedor, 

Clientes normalmente não participam do processo 

de produção, 

Clientes participam da produção, 

Pode ser mantido em estoque, Não pode ser mantido em estoque, 

Transferência de propriedade. Não transfere propriedade. 

Fonte: Grönroos (1995, p.38) 

 

A partir das características inerentes aos serviços, surgem os modelos de avaliação de 

experiências em serviços. O pioneiro neste estudo foi Parasuramam em 1983, dando 

início ao desenvolvimento das literaturas sobre qualidade de serviços (GRÖNROOS, 1995).  
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Nestes estudos, são identificadas três características primordiais dos serviços, sendo eles: 

a) intangíveis, avaliados pela interpretação vivenciada durante a experiência do cliente; 

b) divergentes, com possibilidade de comportamento e opinião segundo o fornecedor e o 

cliente; e c) os serviços, sua produção e o seu consumo são inseparáveis, tornando assim 

mais difícil o controle e a avaliação dos serviços (PARASURAMAN et al 1995; 

CORRÊA; CORRÊA, 2004). 

A medição de qualidade do serviço, utiliza o modelo de satisfação em que observa a 

diferença entre a expectativa e o desempenho. Assim, a avaliação da qualidade 

denominada por Qj de um serviço, por um cliente, é feita por meio da diferença entre a 

sua expectativa Ej e o seu julgamento do serviço Dj, em certas dimensões da qualidade 

em serviço (OLIVER, 1980 ; PARASURAMAN, 1983).  

A equação QJ=DJ – EJ ilustra este conceito de avaliação em que Dj = Valores de medida 

de percepção de desempenho para característica j do serviço, Ej = Valores de medida da 

expectativa de desempenho para característica j do serviço e Qj = Avaliação da qualidade 

do serviço em relação à característica j.  

O GAP, ou diferença entre a expectativa e o desempenho, é uma medida da qualidade do 

serviço em relação a uma característica específica. Os critérios chamados de dimensões 

da qualidade, determinados por Parasuraman (1983). Outro resultado obtido pela pesquisa 

identificou que os clientes utilizam os mesmos critérios para chegar a um julgamento no 

parecer sobre a qualidade do serviço prestado, indiferente sobre o tipo de serviço 

(PARASURAMAN, 1983). 

Os critérios gerados são divididos em 10 categorias, estas são: as dimensões da qualidade. 

Estas dimensões representam os fatores críticos da prestação de um serviço, que podem 

causar a divergência entre expectativa e desempenho. Assim identificando inicialmente 

97 itens, listados pelas 10 dimensões da qualidade, aptos a caracterizar as percepções de 

qualidade (PARASURAMAN, 1983).  

As cinco dimensões da qualidade resultantes deste refinamento da escala foram as 

seguintes: confiabilidade: habilidade de prestar o serviço com exatidão; Presteza: 

disposição em ajudar os clientes e fornecer o serviço com presteza e prontidão;  Garantia: 

conhecimento dos funcionários e suas habilidades em demonstrar confiança; Empatia: 

grau de cuidado e atenção pessoal dispensado aos clientes; e aspectos Tangíveis: 
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aparência das instalações, equipamentos, pessoal envolvido e material de comunicação 

(PARASURAMAN, 1983).  

Já Cronin e Taylor (1992) desenvolveram um outro modelo nominado SERVPERF, 

fundamentado na percepção de desempenho dos serviços. A diferença entre os conceitos 

é clara e é de suma importância, pois os objetivos das pesquisas buscam respostas 

específicas, se seus clientes já estão satisfeitos com o trabalho desempenhado ou fornecer 

serviços diferentes ou com níveis de qualidades diferenciadas (SALOMI; MIGUELI; 

ABACKERLI; 2005).  

Justificando seu modelo, Cronin e Taylor (1992) trazem que a qualidade é denominada 

mais como uma ação do próprio cliente relacionado com as dimensões da qualidade, esta 

não deve ser medida com a percepção no modelo de satisfação de Oliver (1980), enfim, 

não será medida pelas diferenças entre expectativa e desempenho, mas pelo desempenho, 

representada por Qj= Dj em que Qj = Avaliação da qualidade do serviço em relação à 

característica j e Dj = Valores de percepção de desempenho para a característica j de 

serviço.  

Cronin e Taylor (1992) discutem que qualidade percebida dos serviços é uma prévia a 

real satisfação do cliente, estes resultados têm efeito na intenção de compra. De acordo 

com os autores, estas qualidades dos serviços geram menos influência na intenção de 

compra que a satisfação própria do cliente, logo, este é o resultado que realmente interessa 

(CRONIN; TAYLOR, 1992). 

Assim, esses 22 itens foram utilizados para avaliação de desempenho no trabalho 

empírico de Cronin e Taylor (1992), testando as seguintes hipóteses: uma medida de 

qualidade em serviço SERVPERF não ponderada é mais apropriada para a medição da 

qualidade em serviço que o instrumento SERVQUAL, SERVQUAL ponderado, ou 

SERVPERF ponderado; Satisfação de cliente é um antecedente da qualidade percebida 

do serviço; Satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de recompra; 

e qualidade percebida do serviço tem um impacto significativo nas intenções de recompra.  

Os autores concluem ainda que o instrumento SERVPERF é melhor em retratar as 

variações de qualidade em comparação à outras escalas. Afirmam, por fim, que a 

qualidade de serviço conduz à satisfação do cliente (CRONIN; TAYLOR, 1992). 
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Em suma, segundo Salomi, Miguel e Abackerli (2005) temse a seguinte sequência: a) Na 

ausência de experiência prévia com um fornecedor, somente a expectativa inicial define 

o nível de qualidade perceptível; b) Experiências subsequentes com o fornecedor 

conduzem a novas nãoconfirmações de expectativas, modificando o nível de qualidade 

perceptível do serviço; e c) O nível de qualidade perceptível do serviço redefinido 

modifica a intenção de recompra de um cliente. 

Outro instrumento utilizado para avaliar a qualidade denominase DINESERV, baseado 

inicialmente nos artigos publicados por Stevens et al. (1995, p. 47).  Estes descrevem o 

DINESERV como "[...] uma ferramenta para medir a qualidade do serviço nos 

restaurantes." Primeiramente, o intuito do DS é dar aos gerentes e proprietários uma forma 

de obter informações para assim medir de modo geral a qualidade de serviço de seus 

estabelecimentos. Desta forma, obtendo informação podese criar estratégias para realizar 

melhorias e demais estratégias para manter ou alcançar novos clientes (STEVENS, 1995).  

O questionário elaborado consiste em uma escala de 29 itens que observam o padrão de 

qualidade do serviço prestado em cinco áreas, as quais se referem a qualidade de serviço: 

garantia, empatia, confiabilidade, capacidade de resposta e tangível. O DINESERV foi 

desenvolvido com base na escala SERVQUAL e LODGESERV (KNUTSON et all, 

1990). Este foi desenvolvido para se encaixar nas cinco dimensões do método 

SERVQUAL da forma que ressalta Knutson et al. (1990, p.20) “[...] quando os clientes 

saem satisfeitos tendem a voltar, assim gerando mais lucro”.  

A satisfação nos serviços, conforme Maunier e Camelis (2013), é um estado psíquico que 

resulta de uma avaliação individual ligado ao consumo ou compra de uma experiência. 

Este tipo de avaliação é considerado mais complexa do que na indústria 

(SWARBROOKE; HORNER, 2002) e continua sendo um grande desafio para as 

organizações e um tema fundamental para pesquisadores nos últimos 30 anos 

(MAUNIER ; CAMELIS, 2013; LIMBERGER, 2015). 

No discurso de Pine II e Gilmore (1998), a experiência seria a quarta oferta econômica, 

onde os consumidores desejam ter novas experiências, e as empresas estão respondendo 

a este desejo, promovendo a realização de sonhos para assim gerar maior valor 

econômico. Este tipo de consumidor está disposto a pagar mais por estas experiências. 

Pine e Gilmore (1998) demonstram as dimensões da experiência na figura 1, explanando 



35 
 

 

a diferença entre “participação ativa” e “participação passiva” e traz suas quatros 

dimensões “entretenimento”. “educação”, “estética” e “escapismo” (PINE; GILMORE, 

1998). 

 

Figura 2 Dimensões da experiência. 

 

Fonte: Adaptado de Pine II e Gilmore (1998) adaptado. 

 

Buscando por explanação melhor eis os eixos de análise que trazem em primeiro plano, 

o horizontal, que corresponde ao nível de participação dos clientes e assim se subdivide 

em participação ativa e participação passiva. Em segundo, vertical que descreve a relação 

ambiental que une clientes e performances assim de um lado desse espectro esta o item 

absorção e do outro a imersão. Cruzando esses eixos cria quatro campos de análises 

possíveis (entretenimento, educação, estética e fuga), em uma figura que os autores 

chamam de “Campos de experiências” (COELHO; RIBEIRO, 2007). 

Os autores Pine II e Gilmore (1999) ainda propõem os passos básicos para ultrapassar o 

modelo tradicional da experiência: o tema deve mexer com o senso de realidade do 

cliente, trabalhando com noções de forma, múltiplos espaços e tempo, de forma integrada 

e alinhados com a operação do negócio. Demonstrando em gráfico de progressão de valor 
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econômico, os autores trazem a customização em massa de várias formas para permitir 

que clientes se sintam especiais por meio de produtos que são teoricamente direcionados 

para cada comprador e apresentam a matriz de produto X representação, que resulta em 

quatro tipos de customização — transparente, adaptativa, colaborativa e cosmética.  

Realizando um levantamento de dados bibliográfico pelo banco de dados da EBSCO 

observouse outros três artigos que abordam a temática de experiência:  Oh, Fiore e 

Jeoung (2007) desenvolveram uma escala de variáveis de quatro dimensões para 

pequenos hotéis que servem comida. Kim, Ritchie e McCormick (2012) desenvolveram 

uma escala confiável de medição para auxiliar na compreensão do conceito e na melhoria 

da gestão para obter a experiência memorável. Han e Jeong (2013) melhorararam e 

modificaram a escala de emoção existente para aumentar a sua eficácia e avaliar 

experiências emocionais sofisticado restaurante dos clientes, em restaurantes sotisficados 

e para desenvolver e testar um novo modelo conceitual das relações entre fatores os 

fatores da emoção. 

Percebese que os demais autores trabalham a teoria de Pine II e Gilmore (1998) buscando 

aperfeiçoar o universo da experiência dentro do turismo, contudo, observouse ainda que 

as variáveis são muito abrangentes e assim englobam não só o turismo como a hotelaria, 

gastronomia, destinos turísticos, enfim tudo o que se pode tornar um viés do turismo de 

experiência. 

A experiência gastronômica, por sua vez, consiste em muito mais do que deleitarse de 

um momento em refeição, esta experiência é mesclada em sua natureza, representando 

conjunto onde um momento anterior da experiência pode ser modificado como uma nova 

fase da experiência (PINE II e GILMORE, 1998).  

 Assim, a satisfação do cliente ou insatisfação em momento da experiência pode ser 

diferente da satisfação em geral, dependendo das impressões derivadas de outras fases da 

experiência (KIM, 2011). O porte de uma experiência irá decorrer de um processo pessoal 

que acontece na mente do cliente, uma vez que as experiências tomam suas proporções 

internamente (ANDERSSON, 2007).  

O conceito de uma experiência de múltiplas fases tem sido enfatizado na literatura de 

gestão de serviços (ARMSTRONG, 1995, ROHLEDER ; SILVER, 1997, SOUTERIOU 

; HADJINICOLA, 1999, SULEK, MARUCHECK E LIND, 2006). Por exemplo, 
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Armstrong (1995) e Rohleder e Silver (1997) notaram que, medindo o desempenho em 

estágios por individuo, gera resultados aos gestores, resultando em uma nova informação 

para ajudar a alocar recursos na fase de serviço que necessita de melhorias.  

Autores como Furnes (2009), Ha e Jang (2010), Chen (2012), Jin, Line e Ann (2015) 

discutem sobre a questão de que os restaurantes atualmente por serem altamente 

competitivos e seus clientes terem pouca permanência na percepção sobre a fidelidade ao 

local logo que a as margens de lucro já serem baixas neste ramo assim dificultando a 

interferência num dos principais fatores, o preço.  

Estes entre outros fatores influenciam diretamente com a satisfação e a fidelização dos 

clientes. Já Crotts e Pan (2007) traz a estreita ligação entre a satisfação do cliente e a 

questão do sucesso como garantia de longevidade de um restaurante. Os autores 

Harrington et al. (2012) retratam que um dos fatores determinantes numa experiência de 

jantar é percebida como positiva ou negativa logo essa experiência resulta na satisfação 

ou insatisfação final. 

Sabendo da natureza inconstante da hospitalidade, num serviço de restauração onde o erro 

humano está passível de acontecer, resultando, muitas vezes, em experiências finais 

insatisfatórias para o consumidor, demonstrando a fragilidade que a experiência de 

serviço carrega, mensurar a qualidade em um restaurante se torna fundamental (KIM; 

CHEN 2010).  

Este tipo de negatividade nos restaurantes tem uma forma prática de ser solucionável, 

com a capacitação de funcionários. Estes são capazes de compreender as solicitações dos 

clientes e assim alcançar os mais altos padrões de serviço. Passar a responsabilidade a um 

colaborador torna uma ação bem sucedida sobre a qualidade e isto deve ser incorporado 

no processo de prestação de serviço pois assim desenvolvem o sentimento de orgulho em 

seu trabalho tornandoos confiáveis e capacitados para resolver os problemas de serviço 

ao cliente (CHOW et al,  2006). 

A satisfação do cliente é o resultado do bom serviço, isto é o que empresários buscam 

para manter seus estabelecimentos dentro do mercado competitivo, e embasado por 

afirma que manter um cliente é seis vezes mais em conta do que para reconquistalo. 
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Contudo fechase esta temática dando abertura para o próximo levantamento sobre 

parques temáticos. 

 

2.4 Experiência na Gastronomia 

 

O turismo é uma atividade que envolve pessoas, empresas, organizações e lugares, estas 

que de alguma forma se combinam para assim poder proporcionar diversas experiências 

de viagem. Os serviços ofertados dentro do universo turísticos que abarcam o serviço de 

alimentação (GOHR; SANTOS, 2010). 

Experiência é algo único, intransferível e extremamente perecível. Desta forma, mesmo 

sendo citada por muitos autores, o conceito não tem um entendimento comum em 

diversas situações, tanto na área dos negócios quanto das destinações turísticas. A 

divergência entre os acadêmicos resultou em uma compreensão indefinida do conceito, 

não alcançando um consenso claro sobre a conceituação do que realmente seria uma 

experiência (KONU; KOPPULA, 2012). 

Sendo revisadas as várias definições da experiência, que abarca um ato inventado e 

criado de consumo, uma resposta a problemas com a vida comum, uma busca de 

autenticidade e uma atividade de lazer multifacetada, o único detalhamento em comum 

a todas as definições é que a experiência turística é significativa para o indivíduo. 

Contudo, "A economia de experiência foi introduzida na literatura do turismo a um 

nível conceitual introdutório" e precisa de muito mais pesquisas para entender os 

componentes e características das experiências turísticas (LARSEN, 2007). 

Andersson e Mossberg (2004) divide o valor das experiências de restaurantes usando 

cinco elementos: cozinha, interior de restaurante, serviço, empresa e outros.  Assim 

entendese que quando o entorna passa a ser reparado pelo cliente e notar o nível de 

qualidade do produtos ou serviços oferecidos compreende que auxilia a melhorar os 

níveis em valor e na satisfação, este valor que pretende ser o maior motivador para os 

clientes tenham uma ótima experiência (OH, 2000; JIN; LINE; ANN, 2015). 

Fagliari (2005, p. 9) cita que a alimentação durante as viagens tem papel fundamental na 

tomada de decisão de algumas pessoas. O setor da gastronomia faz parte de um mercado 

que vem alterando a sua forma de combinação para a gestão da experiência, o qual Pine 
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II e Gilmore (2011) afirmam que os consumidores buscam por experiências e estão 

dispostos a pagar por elas (LIMBERGER, 2015). 

Conforme afirmação dos autores Lim e Ya (1997), observa que o serviço de restauração 

engloba elementos como pessoais, produto e físico. Estes elementos são notados pelo 

cliente e ajudam a julgar a experiência como satisfatória e assim retornar ao local. A 

Quadro 4 abaixo apresenta os atributos que determinam a satisfação do cliente e as 

intenções pós jantar. 

 

Quadro  4 Variáveis da Satisfação do Cliente 
SERVIÇO ATRIBUTO 

 
PESSOAL 

Atitude dos funcionários 

Capacidade de comunicação dos funcionários em 
língua estrangeira 

Precisão da nota 

Rapidez de serviço 

 
 
 
 

PRODUTOS 

Taxa de Serviço 

Qualidade dos alimentos 

Quantidade de alimentos 

Preço da comida 

Variedade de menu 

Qualidade da água potável 

Gosto de comida 

Disponibilidade de alimentos no menu 

 
 
 
 
 

FÍSICA 

Limpeza do estabelecimento 

Espaço de estabelecimento 

Nível de ruído 
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Limpeza do banheiro 

Disponibilidade de estacionamento 

Conveniência de localização 

Fonte: Lim e Ya (1997, p. 54) 

 

Dentro da experiência gastronômica segundo os autores Jin, Line e Ann (2015) 

discutem cinco elementos de experiência em restaurante que variam originalmente 

entre: atmosfera, qualidade do alimento, serviço, preço médio, imagem da marca e 

lealdade. Estas variáveis podem ser visualizadas no Anexo A. Os cinco elementos são 

então trabalhados e analisados como apoio para a identificar a lealdade dos visitantes. 

 

2.4.1 Atmosfera  

A questão da atmosfera se refere aos aspectos físicos do ambiente de compra, estes que 

são planejados para gerar maior conforto e comodidade ao consumidor, levando a ser 

um ambiente que possa gerar mais compras (KOTLER, 1973). Esta influência que gera 

a intenção de compra é identificada na atmosfera que gera o maior processo de 

consumo, conforme afirmam Bitner (1992), Kim e Moon (2009), Macht, Meininger e 

Roth (2005). 

Além do impacto nas compras a questão da atmosfera nos ambientes também é um fator 

que leva a crítica do cliente perante a imagem que ele percebe. Este tipo de efeito é 

causado pela atmosfera são mais perceptivos em empresas de serviço como bares, 

restaurante e hotéis, onde tecnicamente a produção e o consumo não imediatos levando 

em consideração que este tipo de produto foi um serviço produzido e consumido 

imediatamente logo seu consumidor tem o poder imediato de avaliar o mesmo 

(BITNER, 1992). 

Segundo Macht, Meininger e Roth (2005) entre os itens que compõem a atmosfera os 

mais importantes são: temperatura adequada, iluminação, condições acústicas e um 

ambiente agradável. Outros itens desta composição também podem ser como os 
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esquemas de cores e decoração, isto pode melhorar ou piorar uma experiência 

gastronômica segundo Wardono, Hibino e Koyama (2011). 

As qualidades atmosféricas possuem o poder de melhorar e enriquecer os aspectos de 

uma experiência gastronômica levando assim a um maior consumo. Alguns fatores que 

indicam a rentabilidade deste item é que perante a percepção de um local mais 

confortável e livre de distração leva a melhores aspectos do jantar como a qualidade 

dos alimentos e socialização (MACHT; MEININGER; ROTH, 2005) 

Segundo Kim e Moon, (2009) este fator também pode influenciar na percepção dos 

clientes sobre a qualidade do serviço e automaticamente nas intenções de recompra do 

serviço. Os autores Ha e Jang (2010) observaram que o efeito atmosférico sob a 

satisfação do cliente no restaurante também interfere da fidelidade do cliente. 

Abaixo segue a Tabela 01 exemplificando as variáveis e apresenta os autores que as 

embasam: 

  
Tabela 1 Variáveis Sobre Atmosfera 

VARIÁVEIS AUTORES 
Conforto, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 

2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Comodidade, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Temperatura adequada, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Iluminação, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015;  

Condições acústicas, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Ambiente agradável, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Esquemas de cores, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 



42 
 

 

Decoração, Wardono, Hibino ; Koyama, 2011. 
Interior, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 

2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Musica, KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Aroma. KOTLER, 1973; Bitner (1992); Kim e Moon, 
2009; Macht, Meininger e Roth, 2005; Kim e 
Moon, 2009; Ha e Jang, 2010; Wardono, Hibino 
e Koyama, 2011; Jin, Line e Ann, 2015; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017. 

 

2.4.2 Qualidade da Comida 

Outro principal elemento da experiência gastronômica segundo os autores Ha e Jang 

(2010); Kivela, Inbakaran e Reece, (1999). Demais pesquisas feitas anteriormente 

buscam pelos atributos que levam a satisfação do cliente e intenções de recomprar nos 

restaurantes (JIN et al 2015). Os componentes aceitos na questão da qualidade dos 

alimentos incluem: apresentação; variedade; opções; sabor; frescor; temperatura 

(KIVELA; INBAKARAN; REECE, 1999 ; NAMKUNG; JANG, 2007). 

A qualidade dos alimentos é um dos fatores mais importantes que influencia tanto na 

tomada de decisão dos clientes quando na experiência final de um momento gastronômico 

sendo elemento fundamental para a fidelização do cliente (HA; JANG, 2010, 

NAMKUNG; JANG, 2007; SULEK; HENSLEY, 2004).  

Demonstrando o tamanho da importância da qualidade alimentar na experiência 

gastronômica, alguns estudos anteriores avaliaram a qualidade dos alimentos de acordo 

com diversas características (JOSIAM; MONTEIRO, 2004; KIVELA; INBAKARAN; 

REECE, 2000; RAAJPOOT, 2002). Por exemplo, Kivela et al. (2000) identificou que 

quanto mais saborosa a comida, sua variedade de cardápio e nutrição são levados em 

consideração como atributos principais na qualidade e isto demonstra o impacto das 

características dos alimentos sobre a satisfação do cliente e o poder gerado sendo ele a 

recompra do cliente. 

Os autores também Josiam e Monteiro (2004) discutem que os atributos alimentares 

gerais são sete e determinam a qualidade: gosto, apresentação, variedade de cardápio, 
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opções saudáveis, frescor, temperatura adequada e segurança alimentar. Mais 

recentemente, Ha e Jang (2010) escolheram sabor, porção, variedade de cardápio e opções 

saudáveis para medir a qualidade dos alimentos. 

Afirmando que esta é o principal quesito que leva a satisfação e a intenção de volta do 

cliente numa experiência gastronômica (BACK, 2012; KIVELA et al 1999; 

RAAJPOOT, 2002). Com esta afirmação os autores Sulek e Hensley (2002) discutem 

que o ponto mais crítico da satisfação do cliente em um restaurante é em si o serviço 

completo porem com grande peso pela qualidade dos alimentos e isto é diretamente 

ligado a intenção de volta segundo Namkung e Jang (2007).  Desta forma também é 

possível considerar que esta intenção de volta se caracteriza também na lealdade do 

consumidor (HA; JANG, 2004). 

Abaixo segue a Tabela 02 exemplificando para melhor observação as variáveis sobre a 

qualidade da comida com e os autores que as embasam: 

  
Tabela 2 Variáveis Sobre Qualidade da Comida 

VARIAVEIS AUTORES 
Apresentação; Variedade; Opções; Sabor; 
Frescor; Frescor; Temperatura; Segurança 

alimentar; Variedade de cardápio; opções 
saudáveis; Saborosa. 

Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

 Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Opções. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Sabor. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Frescor. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Temperatura. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Segurança alimentar. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 
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Variedade de cardápio. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

 Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Saborosa. Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; Raajpoot, 
2002; Sulek e Hensley, 2002; Josiam e 
Monteiro, 2004; Namkung, Jang, 2007; Ha e  
Jang, 2010; Jin, Line e Ann, 2015; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017. 

 

2.4.3 Qualidade no Serviço 

Qualidade no serviço é um fator crítico muito determinante na satisfação final do 

cliente. Esta percepção é definida com um grau na expectativa do cliente que pode 

atender ou não o seu esperado (PARASURAMAN et al, 1983).  

Segundo Dube, Schmitt e Leclerc (1991), uma experiência gastronômica tem três etapas: 

(1) préprocesso, que sugere a prestação de serviços; (2) durante, que ocorre durante a 

prestação de serviços; e (3) pósprocesso, que ocorre após a prestação do serviço.  

Uma das dificuldades dos atuais empreendimentos gastronômicos se relacionam 

diretamente com a má experiência em filas de espera logo uma pesquisa mais profunda 

nas diretrizes da experiência gastronômica pode ajudar nas estratégias para identificar 

onde os esforços para dinamizar o tempo de espera e outras ideais sejam concentrados, 

gerando, assim, estratégias específicas na gestão para logo aumentar a satisfação do 

cliente (KIM, 2011).  

Parasuraman et al (1995) após seus estudos desenvolveu o que se tornou o instrumento 

conceitual para avaliar a experiência em diversas áreas da indústria de serviços, 

conhecido como SERVQUAL. Entendese que o SERVQUAL é utilizado para medir a 

percepção da qualidade do serviço e é amplamente aplicado em diversas áreas, 

principalmente na pesquisa empírica. Este modelo segue a percepção da qualidade no 

momento da prestação de serviço.  

Já os autores Huang, Afsharifar e Der Veen (2016) observam itens relevantes para medir 

a experiência como experiências com atrações, infraestrutura, restaurantes e desempenho 

do pessoal de serviço. Também trazem medidas que abrangem a singularidade das 
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atrações, o nível percebido de harmonia das atrações com seus ambientes, artefatos e 

artesanato nas atrações. Eles também demonstram que a satisfação dos turistas foi medida 

com três itens, incluindo itens que medem a extensão em que a expectativa turística foi 

atendida, a disposição dos turistas para voltar a visitar o destino e a satisfação geral com 

a viagem. 

Muitos estudos identificaram uma forte relação entre um avalição positiva entre a 

qualidade de serviço com a satisfação, lealdade e compra (LINE; RUNYAN, 2012). 

Dando continuidade aos estudos baseados no SERVQUAL os autores Stevens, Knutson 

e Patton (1995) desenvolveram o DINESERV que da mesma forma que o SERQUAL 

avalia a qualidade do serviço porem incorpora os componentes da experiência no 

serviço em jantares demonstrados por autores como Há e Jang, (2010); Liu e Jang, 

(2009) em que demonstram em mais estudos a utilização do DINESERV para a 

avaliação da experiência de serviço em restaurantes (JIN et al 2015).  

Abaixo segue a tabela exemplificando para melhor observação as variáveis sobre a 

qualidade do serviço com e os autores que as embasam: 

  
Tabela 3 Variáveis Sobre Qualidade do Serviço 

VARIÁVEIS AUTORES 
Atrações; Infraestrutura. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 

al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Infraestrutura. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Desempenho do pessoal de serviço. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Singularidade das atrações. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Harmonia das atrações com seus ambientes. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Interação. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Calor humano. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
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Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Bondade. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Conforto. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Artefatos e artesanato nas atrações. Dube, Schmitt e Leclerc, 1991; Parasuraman et 
al, 1995; Liu e Jang,, 2009; Kim, 2011; Line e 
Runyan, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar 
e Der Vem, 2016; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017. 

 

2.4.4. Preço Justo  

 

Este quarto aspecto sobre a experiência gastronômica é a percepção sobre o preço justo. 

Os consumidores têm o poder de mercado para aliar o preço estabelecido na região pelo 

preço cobrado em estabelecimentos, eles utilizam dois preços esternos para assim 

justificar o preço e ter a percepção se ele é justificável ou não (XIA; MONROE; COX, 

2004). 

Esta avaliação imparcial tem um grande valor na avaliação do preço no contexto da 

experiência gastronômica, que pode, por sua vez afetar o comportamento do 

consumidor e também indiretamente influenciar na medida da satisfação final 

(EGGERT; ULAGA, 2002). Fatores que também são determinantes para o cliente de 

um restaurante durante sua experiência segundo Han e Ryu (2009) e Liu e Jang (2009) 

é o preço justo percebido, sendo ele determinante na satisfação final. O preço por si só 

é um fator determinante na hora da escolha, contudo também uma grande relevância é 

o ticket médio de cada estabelecimento (PETRICK, 2005). 

Dada a importância do preço justo os comerciantes devem considerar um campo 

delicado por conta do seu efeito relativamente com a percepção do valor pelo cliente. 

Uma percepção negativa por exemplo pode contribuir negativamente para a experiência 

do cliente (XIA; MONROE; COX, 2004). Isto é mais perceptível pelo consumidor em 

restaurantes (JIN et al 2015). 

Ainda segundo Jin, Lee (2016) afirmam que os preços afetam tanto a satisfação quanto a 

fidelização dos clientes, isto, consequentemente reflete no mercado pois levando em 
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consideração uma experiência ruim relacionada ao preço refletida a expectativa no 

produto oferecido. Com o embasamento reforçado pelos diversos autores foi possível 

observar a possibilidade da adaptação ás variáveis ao projeto serão demonstradas a seguir 

com o embasamento apresentando anteriormente.  

Segundo Costa (2012) afirma que um preço justo é dos principais motores para gerar a 

satisfação nos clientes em restaurantes. E de fato a maior percepção sobre os preços 

justos pelos clientes influencia diretamente a satisfação e a lealdade (LIU; JANG, 

2009). E considerando alterações que não sejam vistas como justas pelos clientes pode 

romper ou até mesmo desfazer qualquer lealde erada anteriormente por seus clientes 

(Wu et al 2016). 

Abaixo segue a tabela 04 exemplificando para melhor observação as variáveis sobre 

preço justo com e os autores que as embasam: 

 
Tabela 4 Variáveis Sobre Preço Justo. 

VARIAVEIS AUTORES 
Preço percebido. Eggert, Ulaga, 2002; XIA et al 2004; Petrick, 

2005; Ha ; Ryu, 2009; Liu ; Jang, 2009; Wu et 
al,  2011; Costa, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; 
Jin, Lee, 2016; 

Preço estabelecido na região. Eggert, Ulaga, 2002; XIA et al 2004; Petrick, 
2005; Ha ; Ryu, 2009; Liu ; Jang, 2009; Wu et 
al,  2011; Costa, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; 
Jin, Lee, 2016; 

Preço da comida. Eggert, Ulaga, 2002; XIA et al 2004; Petrick, 
2005; Ha ; Ryu, 2009; Liu ; Jang, 2009; Wu et 
al,  2011; Costa, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; 
Jin, Lee, 2016; 

Preço da bebida. Eggert, Ulaga, 2002; XIA et al 2004; Petrick, 
2005; Ha ; Ryu, 2009; Liu ; Jang, 2009; Wu et 
al,  2011; Costa, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; 
Jin, Lee, 2016;  

Preço total. Eggert, Ulaga, 2002; XIA et al 2004; Petrick, 
2005; Ha ; Ryu, 2009; Liu ; Jang, 2009; Wu et 
al,  2011; Costa, 2012; Jin, Line e Ann, 2015; 
Jin, Lee, 2016; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017. 

 

2.4.5 Imagem Da Marca 

 

Outro aspecto da experiência gastronômica gira em torno da imagem da marca dos 

restaurantes. Já Keller (2001) define como imagem da marca àquela armazenada na 
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memória de seus clientes. Na questão da experiência, ela pode ser uma fator de extrema 

importância por conta do seu poder critico na imagem da marca e da imagem de marca 

percebida pois podem afetar significativamente tanto o valor percebido quanto a lealdade 

(BERRY, 2000).   

Na indústria dos restaurantes uma imagem é cuidadosamente gerenciada para obter e 

manter uma vantagem competitiva (BERRY, 2000; KIM, 2004). Desta forma os 

resultados de um trabalho com a imagem da marca são consideradas muito mais crítica 

para restaurantes (JIN et al 2015). Além de contribuir para a vantagem competitiva, a 

imagem da marca é vinculada diretamente ao sucesso financeiro da empresa (KIM, 2004). 

Bem como o comportamento do consumidor como por exemplo os autores Ryu et al 

(2008) identificaram a relação positiva entre a imagem geral do restaurante e a satisfação 

dos clientes, isto teve um efeito similarmente positivo além de contribuir para  a vantagem 

competitiva, a imagem da marca que está vinculada ao sucesso financeiro (KIM, 2004).  

Utilizando como base as experiências autênticas os autores Pine II e Gilmore (2007) 

defende que estas tornaramse importantes porque a autenticidade é cada vez mais usada 

como um critério de compra. Contudo ainda para restaurantes tanto quanto para parques 

temáticos os autores propuseram que a satisfação bem sucedida sobre experiência 

autenticas depende de muitos esforços para fornecer produtos / serviços autênticos, 

manter produtos / serviços que sejam congruentes com o que anunciam (KIM; JANG 

2016).   

Os autores Janonis, Dovalienė e Virvilaitė (2007) demonstram em seus estudos que 

utilizam as variáveis a reputação da empresa, bom gosto, o logotipo da marca atrai a 

atenção, jovens, social, alegre, enérgico e entre outros como critérios de avaliação sob a 

imagem da marca. 

Abaixo segue a tabela 05 exemplificando para melhor observação as variáveis sobre a 

imagem da marca com e os autores que as embasam: 

 
Tabela 5  Variáveis Sobre Imagem da Marca 

VARIAVEIS AUTORES 
Reputação da empresa. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 

Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
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Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Bom gosto. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Logotipo da marca atrai a atenção. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Social. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Alegre. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Enérgico. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Bem conhecida. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Na mora. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Familiaridade. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Reputação. Berry, 2000; Keller, 2001; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Kim I, 2004; Kim II, 2004; 
Pine e Gilmore, 2007; Janonis, Dovalienė e 
Virvilaitė, 2007; Ryu et al 2008; Jin, Line e 
Ann, 2015; Kim; Jang, 2016; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017. 

 

2.4.6 Lealdade 

Exemplos significativos sobre a lealdade são o envolvimento e o relacionamento entre 

a experiência do cliente nos restaurantes e a imagem da marca. As percepções dos 

clientes sobre a imagem da marca e suas respostas pósconsumo podem variar de acordo 
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com suas experiências em um restaurante. A geração de experiência de cliente de alta 

qualidade é um dos conceitos centrais para a criação de uma carteira de clientes leais e 

gerar uma vantagem competitiva sustentável (PINE II; GILMORE, 1998; BERRY, 

CARBONE; HAECKEL, 2002; BERRY; WALL; CARBONE, 2006; VERHOEF et 

al., 2009). 

Em uma análise sobre a satisfação do cliente, estabeleceram uma forte relação entre a 

satisfação e a disposição dos consumidores para o consumo repetido. A disposição para 

o consumo futuro parece ser um bom indicador de lealdade e da satisfação do consumo 

atual (OLIVER, 1980; SZYMANSKI; HENARD, 2001). 

Os autores kwun e Oh (2006) desenvolveram um modelo conceitual da figura 03 sobre 

os efeitos do desempenho dos serviços refletidos na expectativa de volta. Este modelo 

inclui “serviço, comida, atmosfera, bebida, facilidades” que resultam na performance e 

sequencialmente nas percepções de recompra ou não, como forma de lealdade. Segue a 

baixo modelo desenvolvido: 

 

Figura 3  Modelo de Desempenho na Expectativa de Volta. 

 
Fonte: Kwun e Oh (2006) 

 

A lealdade demonstra "um compromisso profundamente assumido de recomprar ou 

preferencialmente no futuro, apesar da situação influências e esforços de marketing que 

tenham o potencial de causar comportamento” (OLIVER , 2010 , p . 432). 

Segundo Jin et. al (2012) demonstrou resultados que investigaram o impacto da 

experiência de restaurantes, como por exemplo qualidade dos alimentos, qualidade do 
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ambiente, justiça dos preços e na imagem da marca com foco em serviços de restaurantes. 

Os resultados trouxeram que a qualidade dos alimentos influenciam a imagem da maraca 

de forma positiva tanto quanto a satisfação do cliente isso tudo antecedendo na lealdade 

do cliente.  

Os autores Harrington, Ottenbacher e Treuter (2015) em estudo que também elenca o 

comportamento do consumidor em um restaurante temático relacionado com o retorno ao 

local, demonstrando sua lealdade. Eles utilizaram duas variáveis embasadas pelos autores 

Oakes (2000), Norte; Hargreaves, (1996) e Wilson (2003) que demonstravam em estudo 

anteriores a relação entre percepção e o impacto no comportamento do consumidor.  

Exemplificando, as criações dos programas de frequência em restaurantes oferecem uma 

visão parcial das lealdades de seus clientes pois os enfoques dos programas não são os 

compromissos atitudes ou emocionais (MATTILA, 2001). Desta forma observa que, o 

cliente com um benefício de alta recompra também são suscetíveis aos esforços da 

competitividade, num revés que seus clientes tenham altos níveis de compromissos 

emocionais com seus fornecedores de produtos ou serviços (MATTILA, 2001; TEPECI, 

1999).  

Cada produto ou serviço especificamente oferecidos possuem características únicas e 

estes tipos de processos tem fatores de influência e impactos diferentes, divergindo e 

dificultando processos de padronização. Logo compreendese que a perspectiva do 

comercio em termos de experiência, precisa ser testado para entender o impacto do 

aumento da inovação nos comportamentos pós consumo, tais como a preferência da 

marca e a lealdade comportamental (JIN et. al, 2015). Desta forma, o estudo atual aplica 

conceitos de atitudes para avaliar a lealdade dos clientes do restaurante. 

Abaixo segue a tabela 06 exemplificando para melhor observação as variáveis sobre a 

lealdade com e os autores que as embasam: 

 
Tabela 6 Variáveis Sobre Lealdade 

VARIAVEIS AUTORES 
Intenção de retorno. Oliver, 1980; Norte, Hargreaves, 1996; Pine & 

Gilmore, 1998;  Oakes, 2000; Berry, Carbone, 
& Haeckel, 2002;   Wilson, 2003; Berry, Wall & 
Carbone, 2006;  kwun e Oh, 2006; Ryu, Han, & 
Kim, 2008; Verhoef et Al., 2009 Ottenbacher e 
Treuter, 2015; Jin, Line e Ann, 2015;  
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Indicação a amigos e conhecidos. Oliver, 1980; Norte, Hargreaves, 1996; Pine & 
Gilmore, 1998;  Oakes, 2000; Berry, Carbone, 
& Haeckel, 2002;   Wilson, 2003; Berry, Wall & 
Carbone, 2006;  kwun e Oh, 2006; Ryu, Han, & 
Kim, 2008; Verhoef et Al., 2009 Ottenbacher e 
Treuter, 2015; Jin, Line e Ann, 2015; 

Satisfação do cliente. Oliver, 1980; Norte, Hargreaves, 1996; Pine & 
Gilmore, 1998;  Oakes, 2000; Berry, Carbone, 
& Haeckel, 2002;   Wilson, 2003; Berry, Wall & 
Carbone, 2006;  kwun e Oh, 2006; Ryu, Han, & 
Kim, 2008; Verhoef et Al., 2009 Ottenbacher e 
Treuter, 2015; Jin, Line e Ann, 2015; 

Fonte: Adaptado pela autora, 2017.  
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3.METODOLOGIA 

 

Na pesquisa básica temse o objetivo de gerar conhecimentos novos úteis para o avanço 

da ciência sem aplicação prática prevista, envolvendo verdades e interesses universais. Já 

na pesquisa aplicada, o objetivo é gerar conhecimento para a aplicação prática dirigidos 

à solução de problemas específicos envolvendo verdades e interesses locais. A atividade 

preponderante da metodologia é a pesquisa. O conhecimento humano caracterizase pela 

relação estabelecida entre o sujeito e o objeto, podendose dizer que esta é uma relação 

de apropriação. A complexidade do objeto a ser conhecido determina o nível de 

abrangência da apropriação (TARTUCE, 2006). 

Diante da concepção de que a Ciência é um procedimento metódico, logo o objetivo é 

conhecer, interpretar e intervir na realidade, sendo assim como diretriz problemas 

formulados que sustentam regras e ações adequadas à criação do conhecimento. Os 

métodos científicos são as formas mais seguras assim criada pelo homem para controlar 

o movimento das coisas que cerceiam um fato e montar formas de entendimento adequada 

aos fenômenos (TARTUCE, 2006). Para responder as demais questões e cumprir os 

objetivos propostos foi necessário desenvolver o estudo em duas etapas. As etapas do 

estudo estão demonstradas na Figura 4. 

 
  

Figura 4 Etapas do estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

 

1ª Etapa Pesquisa 

Exploratória 

Fonte

secundária

Pesquisa 

Bibliográfica

2ª Etapa Abordagem 

Quantitativa

Fonte 

primária

Coleta de 

dados com 

os turistas
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3.1. Etapas da Pesquisa 

 

Com o objetivo geral de analisar a experiência gastronômica em parques temáticos. E os 

objetivos específicos em Delinear os fatores da experiência na restauração; Avaliar a 

experiência gastronômica no parque de diversões Beto Carrero World; Investigar as 

dimensões da experiência que influenciam na qualidade da restauração; Identificar o 

impacto da experiência gastronômica na lealdade a praça de alimentação e ao parque. 

Na pesquisa bibliográfica segundo Martins e Theóphilo (2007) afirmam que se trata de 

uma estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer pesquisa cientifica, 

esta procura explicar e discutir um assunto, tema ou problemática utilizando como base 

em referencias publicadas em livros, periódicos, revistas, jornais para dar contribuições 

ao assunto.  

Já a pesquisa documental concentrase em estudos que utilizam documentos como fonte 

de dados, informações e evidências. Documentos como diários, documentos arquivados 

em entidades públicas e entidades privadas, gravações, correspondências, fotografias, 

filmes, mapas, etc. A pesquisa documental se aproxima de grandes características da 

pesquisa bibliográfica porém a principal diferença é a questão em que a pesquisa 

bibliográfica se utiliza de materiais secundários e documental de fontes primárias 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2007). 

 

 3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Es pesquisa busca gerar conhecimentos úteis para demais conhecimentos da área 

acadêmica. Ela sendo quantitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e 

individuais da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que 

estão vivenciando o fenômeno (POLIT; BECKER; HUNGLER, 2004, p. 201). 

Segundo Gil (1991) por ser uma pesquisa descritiva pois irá descrever características 

especificas e também estabelecera variáveis, sendo utilizado técnicas como coletas de 

dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

levantamento. 
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Para esta primeira etapa foram utilizados os procedimentos metodológicos iniciando com 

o levantamento bibliográfico realizado pela base de dados da EBSCO, Scielo e website 

Publicações de turismo realizadas no período do segundo semestre de 2016, trazendo um 

total de 34 artigos resultantes das palavras chaves “EXPERIENCE”, “GASTRONOMY” 

e “TOURISM”. Após isto foi realizado um novo levantamento, no primeiro semestre de 

2017, com as buscas “EXPERIENCE” e “RESTAURANT” obtendo 64 artigos. Ao final 

da pesquisa foram selecionados 98 artigos para análise.  
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Figura 5 Etapa 1  Pesquisa exploratória 

 

Fonte: Autora, 2017. 

O resultado deste levantamento resultou uma variada quantidade de artigos, teses e 

dissertações encontradas nas bases de dados pesquisadas, sendo também bases 

internacionais de periódicos científicos EBSCO, através do banco de dados do Turismo e 

Hospitalidade. Tendo em vista que a maior quantidade de artigos encontrados foi nas 

bases internacionais de periódicos científicos EBSCO.  

Sobre o tema experiência iniciouse a busca avançada para o levantamento de dados 

utilizando o cenário da Hospitality & Tourism Complete com as seguintes palavras

chaves “experience” encontrando assim 508 artigos. Sequencialmente foi acrescentado 

o termo  “gastronomy” logo foram encontrados um resultado de 79 artigos utilizando em 

espaço de dez anos. Após análise dos mesmos, através de leitura do título, palavras

Estapa 1 - Pesquia Exploratória

Objetivos da  Etapa 1:

Coleta de dados e informações  sobre a temática  que orienta a dissertação;

Compreensão do estado da arte;

Contextualizaçao teórica da pesquisa proposta.

EXPERIENCE - GASTRONOMY - TOURISMO

EXPERIENCE - RESTAURANT

Palavras-chave

Levantamento de dados  em fontes secundárias

Bases de buscas: Ebsco, Scielo, Website Publicações de Turismo
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chaves e do resumo dos artigos, foram excluídos aqueles que não abordavam os temas 

em questão resultando em 32 artigos selecionados.  

Por fim, o último tema pesquisado, o qual pode ser visualizado na figura 7, iniciouse 

com o levantamento de dados sobre o tema “experience restaurant”   em todo o texto   

nos periódicos científicos, resultando em 2897 artigos. Passando para palavraschaves 

“experience” e “ restaurant” resultando em  97 artigos. Após análise dos mesmos, 

através de leitura do título, palavraschaves e do resumo dos artigos, foram excluídos 

aqueles que não abordavam os temas em questão resultando em 64 artigos selecionados.  

A abordagem quantitativa é uma forma de buscar quantificar opiniões, dados, nas formas 

de coleta de informações, utilizando de recursos e técnicas estatísticas (OLIVEIRA, 

1997). Para alcançar os objetivos apresentados utilizaramse os seguintes procedimentos 

61 metodológicos: definição da população e da amostra, elaboração do instrumento de 

coleta de dados e desenvolvimento do modelo de análise. Para analisar os dados usaram

se as análises estatísticas mono e multivariadas destacando as técnicas multivariadas 

Análise Fatorial Confirmatória. Todos esses procedimentos de coleta de informações 

referemse ao tema central do estudo e possibilitaram a realização da análise e 

interpretação dos dados. 

 

3.2 População e Amostra 

 

O parque Beto Carrero World situado no município de Penha no estado de Santa Catarina 

foi inaugurado em 1992. Desde sua criação sua expectativa de público vem crescendo a 

cada ano. Levandose em consideração a alta temporada que vai do dia 1 de dezembro a 

20 de janeiro o parque no último ano, 2015, atendeu uma média diária de 15 mil visitantes 

(WORLD, 2016). 

A populaçãoalvo é definida como “[...] um conjunto de sujeitos que possuem algumas 

características comuns em relação ao problema de pesquisa” (AAKER et al, 2001, p. 377). 

Os turistas, que compõem a populaçãoalvo, são categorizados de acordo com a 

motivação da visita, apresentado por Cooper et al., (2007), em três motivações conforme 

quadro 5 á baixo: 
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Quadro 5 Três motivações segundo Cooper et al., (2007) 
Lazer e recreação Incluindo férias, prática de esportes e turismo 

cultural, além da visita a amigos e parentes; 

Outras finalidades turísticas Incluindo viagens de estudos e turismo de saúde; 

Negócios e motivos profissionais Incluindo reuniões, conferências, missões, 
incentivos e o turismo de negócios. 

Fonte: adaptado de Cooper et. al. (2007). 

Em pesquisas de caráter quantitativo a composição da amostra, ou seja, uma parcela 

convenientemente selecionada da população (LAKATOS; MARCONI, 1992) é um dos 

pontos a ser destacado devido à especificidade e a legitimidade que os resultados irão 

verificar. Sendo assim, a amostragem é nãoprobabilística, uma vez que inclui em uma 

pesquisa uma variedade bastante grande de técnicas, possibilitando ao pesquisador a 

escolha de um determinado elemento do universo (OLIVEIRA, 1997). Esta maneira 

permite ainda a “[...] utilização de tratamento estatístico, o qual possibilita compensar 

erros amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da 

amostra” (LAKATOS, MARCONI, 1992, p 108). 

Levando em consideração a quantidade de público diário e utilizando o cálculo amostral 

Onde n  amostra calculada, N – população, Z  variável normal padronizada associada 

ao nível de confiança, P  verdadeira probabilidade do evento, E  erro amostral segundo 

Santos (2016) com a formula:  

Figura 05: Calculo Amostral. 

Fonte: Santos, 2016.  

O cálculo do tamanho da amostra é corrigido levando em consideração o tamanho da 

população. Com estre procedimento, utilizando a média de público de 05 de maio á 12 de 

maio sendo 46500 pessoas, temse uma expectativa de amostra de 382 questionário. E 

conforme a realização da pesquisa se viu a necessidade de um maior número de 

respondentes agregando 200 questionários, elevando eu numero a 582 respondentes. 

 

 



59 
 

 

3.3 Instrumento de Análise 

 

A pesquisa se deu por meio de um questionário sendo ele instrumento principal do 

mesmo. Será aplicado aos turistas e/ou visitantes do Beto Carrero World. Conforme Gil 

(2000 p. 121) conceitua que o uso de questionários: 

Podese definir como a técnica de investigação composta por um conjunto de 
questão que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. 

 

Fazendo assim o uso deste questionário que foi adaptado por conta da pesquisa ainda estar 

em andamento, pesquisa se caracteriza pela abordagem quantitativa conforme esclarece 

Fonseca (2002, p. 20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 
constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 
quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera 
que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 
quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 
fenômeno, as relações entre variáveis, etc 

  

 A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a 

enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da 

experiência humana.  

Para a investigação revisa neste trabalho, houve a adaptação do instrumento de Jin, Line 

e Ann (2015) para a praça de alimentação. No questionário foram adicionadas as 

variáveis de lealdade conforme Ottenbacher e Treuter (2015), kwun e Oh (2006); Oliver 

(1980); Szymanski e Henard, (2001). 

Realizando a criação de um questionário aplicando assim suas hipóteses e variáveis, 

utilizando a escala de Likert desenvolvida por Renis Likert (1932) para mensurar atitudes 

no contexto das ciências comportamentais (JUNIOR; COSTA, 2014). 
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Para a utilização da estala de Likert primordialmente se traz a definição sobre a 

mensuração, esta é uma questão presente em diversas ciências parte das quais se traz os 

conteúdos abstratos como tensão, satisfação, lealdade, entre outros (JUNIOR; COSTA, 

2014).  

Esta escala de verificação baseiase em tomar um construto e assim gerar de afirmação 

relacionadas a sua definição e assim responder ao seu grau de concordância (JUNIOR; 

COSTA, 2014). O Quadro x mostra um exemplo desta escala para medição de satisfação 

com um serviço, em 5 pontos. 

 

Quadro 6 Medição da Satisfação de um Serviço 

 
Fonte: Junior; Costa, 2014. 

 

A escala de Likert possui suas vantagens e suas facilidades, pois ela é de fácil 

compreensão a um pesquisador a expressar um grau de concordância sobre uma 

afirmação. Costa (2011) aponta que confirmação de consistência psicométrica que 

utilizaram esta escala contribuiu de forma positiva durante a alocação em demais 

pesquisas. 

  Para a análise dos dados foi utilizado o método de análise fatorial confirmatória que de 

acordo com Hair Jr. et al., (2009) consiste numa forma de testar o quão bem variáveis 

medidas representam um número menor de construtos. Neste tipo de analise o autor Hair 

Jr. et al., (2009) especifica o número de fatores que: 

[..] existem dentro de um conjunto de variáveis e sobre qual fator 
cada variável irá carregar elevadamente antes que resultados 
possam ser computados. A técnica não designa variáveis a 
fatores. Ao invés disso, o pesquisador deve ser capaz de fazer essa 
designação antes que quaisquer resultados possam ser obtidos.  

 

Para fins de exemplificação, as 22 variáveis que compõem a escala de avaliação 

experiência gastronômica, estão dispostas na Tabela 7, de acordo com a adaptação de 

variáveis e de abordagens baseadas pelos autores Jin, Line e Ann, (2015). 
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Tabela 7 Variáveis que compõem a escala de avaliação da experiência 
 Variável  Abordagem  Autores 
1. Interior Atmosfera Kotler, 1973; Macht et al 2005; Jin, Line 

e Ann, 2015; Wardono, Hibino e 
Koyama 2011. 

2 Som ambiente Atmosfera Kotler, 1973; Macht et al 2005; Jin, Line 
e Ann, 2015; Wardono, Hibino e 
Koyama 2011. 

3 Iluminação Atmosfera Kotler, 1973; Macht et al 2005; Jin, Line 
e Ann, 2015; Wardono, Hibino e 
Koyama 2011. 

4 Aroma Atmosfera Kotler, 1973; Macht et al 2005; Jin, Line 
e Ann, 2015; Wardono, Hibino e 
Koyama 2011. 

5 Gosto Experiência 
Gastronômica  

Kivela, Inbakaran e Reece, 1999 ; 
Namkung ; Jang, 2007; Josiam e 
Monteiro, 2004; Jin, Line e Ann, 2015; 
Ha e Jang, 2010. 

6 Apresentação Experiência 
Gastronômica 

Kivela, Inbakaran e Reece, 1999 ; 
Namkung ; Jang, 2007; Josiam e 
Monteiro, 2004; Jin, Line e Ann, 2015; 
Ha e Jang, 2010. 

7  Opções Saudáveis  Experiência 
Gastronômica 
 

Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; 
Namkung e Jang, 2007; Josiam e 
Monteiro, 2004; Jin, Line e Ann, 2015; 
Ha e Jang, 2010. 

8  Variedade Experiência 
Gastronômica 
 

Kivela, Inbakaran e Reece, 1999; 
Namkung e Jang, 2007; Josiam e 
Monteiro, 2004; Jin, Line e Ann, 2015; 
Ha e Jang, 2010. 

9 Interação dos funcionários  Qualidade do 
serviço 

Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar e Der 
Vem, 2016; 

10 Serviço caloroso Qualidade do 
serviço 

Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar e Der 
Vem, 2016. 

11 Colaboradores gentis Qualidade do 
serviço 

Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar e Der 
Vem, 2016. 

11 Serviço agradável Qualidade do 
serviço 

Jin, Line e Ann, 2015; Afsharifar e Der 
Vem, 2016. 

12 Preço da comida Preço Justo Xia, Monroe E Cox, 2004; Ha ; Ryu, 
2009; Liu ; Jang, 2009; Jin, Line e Ann, 
2015. 

13 Preço da Bebida Preço Justo Xia, Monroe E Cox, 2004; Ha ; Ryu, 
2009; Liu ; Jang, 2009; Jin, Line e Ann, 
2015. 

14  Preço total Preço Justo Xia, Monroe E Cox, 2004; Ha ; Ryu, 
2009; Liu ; Jang, 2009; Jin, Line e Ann, 
2015. 

15 Restaurantes Conhecidos Imagem da Marca Janonis, Dovalienė e Virvilaitė, 2007; 
Jin, Line e Ann, 2015; Pine e Gilmore, 
2007; Kim, 2004; Kim, 2004; Berry, 
2000. 

16  Marcas Relevantes Imagem da Marca Janonis, Dovalienė e Virvilaitė, 2007; 
Jin, Line e Ann, 2015; Pine e Gilmore, 
2007; Kim, 2004; Kim, 2004; Berry, 
2000. 

17 Boa reputação Imagem da Marca Janonis, Dovalienė e Virvilaitė, 2007; 
Jin, Line e Ann, 2015; Pine e Gilmore, 
2007; Kim, 2004; Kim, 2004; Berry, 
2000. 
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18 Familirizado com a marca Imagem da Marca Janonis, Dovalienė e Virvilaitė, 2007; 
Jin, Line e Ann, 2015; Pine e Gilmore, 
2007; Kim, 2004; Kim, 2004; Berry, 
2000. 

19 Voltar Lealdade à praça de 
alimentação 

Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall e Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

20 Satisfação Lealdade à praça de 
alimentação 

Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall & Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

21 Recomendo Lealdade à praça de 
alimentação 

Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall & Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

22 Voltar Lealdade ao parque Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall & Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

23  Satisfação Lealdade ao parque Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall & Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

24 Recomendo Lealdade ao parque Berry, Carbone, & Haeckel, 2002; 
Berry, Wall & Carbone, 2006; Pine & 
Gilmore, 1998; Verhoef et Al., 2009; 
Oliver, 1980; Szymansky; Henard, 
2001; kwun e Oh, 2006; Harrington, 
Ottenbacher e Treuter, 2015. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Figura 6 Caracterização da pesquisa 

 

 Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

3.4 Procedimentos da Pesquisa 

 

A escala utilizada para a avaliação dos atributos que compõem a experiência 

gastronômica foi do tipo Likert, de cinco (5) pontos, com exceção dos dados relativos ao 

perfil do entrevistado. Escolheuse essa escala por ser considerada a mais adequada para 

o cumprimento dos objetivos da pesquisa, já que apresenta um ponto mediano. Entende
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se ainda que esse ponto mediano da escala utilizada tenda a indicar que o turista 

entrevistado, por algum motivo, não sabe informar obteve uma boa experiência 

gastronômica dentro do parque Beto Carrero World. 

Salientase que o modelo de análise, utilizado na interpretação dos dados, foi baseado no 

modelo de formação de experiência gastronômica e lealdade à praça de alimentação de 

Jin, Line e Ann, (2015) o qual apresenta os fatores pessoais e os fatores estímulos como 

determinantes para a avaliação da experiência gastronômica sendo associados avaliações 

ao ambiente; À qualidade da comida; À qualidade no serviço; Ao preço justo; À imagem 

da marca; À lealdade. 

Primeiramente, foi feita a coleta de dados realizadas pelo método de bibliometria descrita 

no item anterior, num segundo momento foi selecionado o instrumento de pesquisa que 

utilizará como base Jin, Line e Ann (2015). Um questionário que visa mensurar a 

experiência gastronômica, este será adaptado para o âmbito da praça de alimentação no 

Parque Beto Carrero World. 

Dessa forma, o modelo de análise proposto, busca apresentar a influência dos fatores 

(externos e internos) na avaliação das dimensões experiência gastronômica para a 

formação experiência e lealdade tanto da praça de alimentação quanto ao parque. 

 

1.5 Coleta e análise de dados 

 

A coleta de dados realizouse no mês de 02 a 15 de Junho de 2017 nas instalações da 

praça de alimentação do parque Beto Carrero World, nos dias 02/06, 03/06, 04/06 e 15/06. 

É importante ressaltar que foram respondidos 582 questionários, um valor maior do que 

a amostra inicial da pesquisa graças a grande quantidade de visitantes do parque, obtendo 

uma média de 10 mil pessoas diárias, subindo para 15 mil durante o feriado de Corpos 

Cristi.  

Os dados dos turistas foram colhidos diretamente por meio e do formulário de pesquisa 

do Google Forms, e após foram importados para o pacote estatístico PASW Statistics 22 

(SPSS). Dada a natureza da base de dados a explorar e os objetivos da pesquisa, foram 

utilizadas as técnicas estatísticas multivariadas: Análise Fatorial Confirmatória (modelo 

de mensuração) e Modelagem de Equações Estruturais (modelo estrutural). 
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A analise fatorial confirmatória para esta pesquisa o autor Hair Jr. et al., (2009 p.543) 

afirma que num primeiro momento consiste numa forma de testar o quão bem variáveis 

medidas  representam um número menor de construtos. Neste tipo de analise o 

pesquisador Hair Jr. et al., (2009) especifica o número de fatores que: 

[..] existem dentro de um conjunto de variáveis e sobre qual fator 
cada variável irá carregar elevadamente antes que resultados 
possam ser computados. A técnica não designa variáveis a 
fatores. Ao invés disso, o pesquisador deve ser capaz de fazer essa 
designação antes que quaisquer resultados possam ser obtidos 
(HAIR JR. et al., 2009). 

 

Segundo Hair Jr. et al., (2009) retratam que na análise fatorial confirmatória, ou CFA, o 

pesquisador deve deixar claro o número de fatores dentro de seu conjunto de variáveis e 

ainda sobre qual fator irá carregar elevadamente antes dos resultados serem computados. 

A CFA demonstra quão bem a especificação sobre os fatores combinam com a realidade. 

De certa forma é uma ferramenta que permite confirmar ou rejeitar a teoria pré concebida 

(Hair Jr. et al., 2009). 

Segundo Hair et al., (2009) a CFA é utilizada para demonstrar um teste confirmatório 

sobre a teoria de mensuração. A teoria de mensuração caracteriza como variáveis medidas 

representam lógica e sistematicamente construtos juntos em  um  modelo  teórico.  

Finalizando os procedimentos da pesquisa será utilizado o programa SPSS Software, 

Statistical Package for the Social Sciences, para analisar estatisticamente os dados 

confiavelmente com suas variáveis.  

Após obterse os resultados encaminhouse avançar nas discussões utilizando a técnica 

de modelagem de equações estruturais (SEM), a qual é uma extensão de diversas técnicas 

multivariadas como Regressão múltipla, a análise fatorial, análise multivariada de 

variância, entre outras. A utilização da modelagem de equações estruturais possibilita ao 

pesquisador examinar uma série de relações de dependência simultaneamente. Hair Jr et 

al (2009), destacam que a SEM é uma técnica multivariada na qual os aspectos da 

regressão múltipla (relações de dependência) e os aspectos da análise fatorial (fatores com 

múltiplas variáveis) são combinados para estimar uma série de relações de dependência 

interrelacionadas simultaneamente.  

No diagrama de caminhos, utilizados para a representação das relações especificas entres 

os construtos. Uma seta retilínea indica uma relação causal direta de um construto a outro. 
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Uma seta curvilínea entre os construtos indica que há uma correlação entre os mesmos. 

E por fim, uma seta retilínea com dois sentidos indica uma relação recíproca entre os 

construtos (HAIR JR et al, 2009).  

Conforme as medidas de qualidade de ajuste para a modelagem de equações estruturais 

(SEM), o diagrama de caminhos apresenta ajustamento aceitável para este tipo de análise. 

O ajustamento geral do modelo deverá apresentar ajuste das medidas de qualidades de  

acordo com os seguintes padrões por Hair Jr. et al (2009): Índice de Ajuste Comparativo 

(CFI) igual ou superor 0,90, Índice de Tucker lewis (TLI) superior ou iguais a 0,90  e 

Raiz da Média dos Quadrados dos Erros de Aproximação (RMSEA) entre 0,05 e 0,08. 

Destacase que cada construto deve apresentar confiabilidade composta (C.R.) acima de 

0,70 e variância média extraída (A.V.E.) acima de 0,50 afim de atestar a confiabilidade e 

a validade convergente dos construtos (HAIR et al, 2009). 

 

3.6 Objeto de Pesquisa 

 

O objeto deste estudo será nas mediações do parque de diversões Beto Carrero Word, um 

parque de diversões  que possui diversas atrações desde shows temáticos, brinquedos 

radicais, zoológico, opções gastronômicas e outros atrativos (WORLD, 2017). 

Figura 7 Beto Carrero Word 

 

Fonte: WOLRD, 2017. 
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O parque fica localizado no município de Penha, litoral norte do estado de Santa Catarina. 

O município estrategicamente posicionado no estado é um local de fácil acesso tanto por 

terra quanto por ar ou mar. Possuindo acessos diretos a Rodovia BR101, está a poucos 

minutos das principais cidades do estado como a capital Florianópolis, apenas 110km, 

Balneário Camboriú, 34 km, ou Joinville 50km. Segue figura a baixo: 

 

Figura 8 Localização Beto Carrero Word 

 

Fonte: Maps, 2017. 

 

Aeroportos próximos também constam na lista das vantagens do parque com o Aeroporto 

Ministro Victor Konder na cidade de Navegantes, a apenas 15 minutos do parque tendo 

outras opções como o da cidade de Joinville, Aeroporto Lauro Carneiro Loyola ou até 

mesmo com a opções internacional na capital, o Aeroporto Hercílio Luz (WORLD, 2017). 

O parque foi fundado por João Batista Sérgio Murad em dezembro de 1991. Atualmente 

com 26 anos de história possui uma média de 15 mil visitas diárias na alta temporada o 

parque se estabelece como o maior da américa latina, atraindo visitantes de todo o Brasil 

e de outros países como Argentina, Chile e Paraguai (WOLRD, 2017).  

O parque ainda conta com parceria com grandes empresas do entretenimento como 

Dream’s Works, com aparições e shows levando nomes de grandes sucessos mundiais 

como “MADAGASCAR”, “SHREK”, “KUNG FU PANDA” e “MEGAMENTE”. Outra 
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grande parceira de grande sucesso é a produtora de cinema Universal que trabalha em 

conjunto num dos shows de maior público do parque, o “VELOZES E FURIOSOS” 

(WORLD, 2017). 

Com uma infraestrutura interna em que o visitante possui todas as suas necessidades 

atendidas desde ambulatórios á praça de alimentação. O parque trabalha com mais de 100 

atrações diárias, tudo isto para atrair cada dia mais visitante. 

Figura 9 Praça de Alimentação 

 
Fonte: Beto Carrerov World, 2017. 
 

O sonho do senhor João Batista se tornou hoje um gigantesco empreendimento de 

diversão que gera não só bons momentos a seus visitantes como também empregos e 

oportunidades a sua cidade local como também aos arredores. O parque galga cada dia 

mais a sua imagem de grande empreendimento no sul do Brasil (WORLD, 2017). 

Com uma história mundialmente respeitada o parque se consolida no ranking de melhores 

do mundo desde 2014 segundo o TripAdvisor (2017), ficando na sexta posição e agora 

em 2017 sendo eleito a sétimo lugar no ranking mundial. Isto tudo a grandes parcerias 

citadas anteriormente, investimento em infraestrutura e expansão de seus atrativos, 

demonstrando a imponência do empreendimento e sua visibilidade mundial (SANTUR, 

2017).  
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Vislumbrando um futuro brilhante o parque atualmente infeste para em 7 anos triplicar 

seu público anual, pois em contra partida a cena atual do pais o mesmo crescer 24% em 

2017 e assim pretende investir mais de R$50 milhões e assim chegar a um número de 6 

milhões de visitantes até 2024.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões acerca da pesquisa realizada. 

Inicialmente são descritos a caracterização da pesquisa demonstrando perfil dos 

entrevistados como: gênero; idade; escolaridades; renda; e ineditismo referente a visita 

do parque Beto Carrero World. Posteriormente é apresentada a pesquisa de abordagem 

qualitativa com a análise das entrevistas, destacando a análise de seus resultados a partir 

das amostras sobre a experiência gastronômica da praça de alimentação e suas influencias 

sobre a lealdade a ela e ao parque. 

 

4.1 Perfil dos Respondentes 

 

A partir das questões constantes no instrumento de coleta de dados (formulário), foi 

possível determinar o perfil dos turistas entrevistados, abrangendo o gênero, a idade, o 

nível educacional, o estado e o país de origem. Além disso, identificouse a renda média 

mensal familiar dos turistas entrevistados. No que concerne à amostra da pesquisa, esta 

foi constituída por 582 respondentes. 

Na pesquisa a maior parte dos 582 respondentes é do gênero feminino (52,6%), seguidos 

pelo público masculino (46,7%) e fechando com turistas que não quiseram responder 

(0,7%). Demonstrando um equilíbrio entre os dois gêneros. 

Relacionando com a caracterização da idade podese notar a maior parte desses é forado 

por adultos I afirmaram ter entre 36 e 50 anos sendo (41,6%), seguindo pela próxima 

média de adultos II 26 a 35 anos (25,6%), e adultos III de 18 a 25 anos (23,4%), o que 

poderia ser explicado pela estabilidade financeira, a qual se encontra, geralmente já com 

filhos, nessa faixa etária, e que permite maior possibilidade de realização de viagens e 

passeios pagos como ao parque. Já os mais jovens somados entre 14 a 17 anos (8,7%), os 

que não responderam totalizaram (0,7%) e crianças e idosos não participaram do estudo. 

No que tange à escolaridade, a maioria absoluta ficou dividida entre aqueles que 

afirmaram possuir nível de graduação completa (33,6%), ensino fundamental completo 

(25,9%), ensino fundamental incompleto (19,3%), graduação incompleta (12, 3%). Já os 

com pósgraduação ou mestrado totalizaram (8,2%%) e os que não responderam (0,7%).  
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A renda média familiar (mensal) informada pela maior parte dos entrevistados foi de cinco 

(5) a  dez (10) salários mínimos (27,5%), seguida de um (1) a três (3) salários mínimos 

(13,5%), e igualmente de três (3) a cinco (5) salários mínimos (9,6%) e mais de quinze 

(15) salários mínimos  (9,6%). Houve uma alta taxa de não respondentes nesta 

caracterização (39,8%).  

Com a relevância no ineditismo verificouse uma alta taxa de visitantes que nunca haviam 

frequentado o parque (87,2%) e visitantes que retornavam ao mesmo (12,1) e os que não 

responderam (0,7%). Demonstrando que o parque traz cada vez mais visitantes inéditos 

para suas atrações.  

  

 

Tabela 8 Caracterização da Amostra. 
Gênero Frequência Porcentagem 

Feminino 308 52,6% 

Masculino 274 46,7% 

Não responderam 4 0,7% 

Total 586 100% 

 

Idade Frequência Porcentagem 
14 a 17 anos  51 8,7% 

18 a 25 anos  137 23,4% 

26 a 35 anos  150 25,6% 

36 a 50 anos  244 41,6% 

Não responderam 4 0,7% 

Total 586 100% 

 

Escolaridade Frequência Porcentagem 
Ensino Fundamental completo 152 25,9% 
Ensino Fundamental incompleto 113 19,3% 
Graduação completa 197 33,6% 
Graduação incompleta  72 12,3% 
Pósgraduação/Mestrado 48 8,2% 
Não responderam  4 0,7% 
Total  586 100% 
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Renda média familiar 
(mensal) 

Frequência Porcentagem 

 1 a 3 salários mínimos 79 13,5% 

3 a 5 salários mínimos 56 9,6% 

5 a 10 salários mínimos 161 27,5% 

Mais de 15 salários 
mínimos 

56 9,6% 

Não responderam 234 39,8% 

Total 586 100% 
 

Ineditismo da visita ao 
parque 

Frequência Porcentagem 

Sim 511 87,2% 

Não 71 12,1% 

Não responderam  4 0,7% 

 
Total 

 
586 

100% 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

4.2 Análise Fatorial Confirmatória 

 

Conforme à análise do modelo estrutural, o modelo de mensuração foi analisado e a 

validação individual dos constructos verificada. Este tipo de enquadramento é conhecido 

como abordagem de duas etapas é sugerida por autores como Anderson e Gerbing (1988) 

e Kline (1998), por separar a estimação do modelo de mensuração da estimação do 

modelo estrutural. Assim, o modelo de mensuração foi estimado com análise fatorial 

confirmatória, e o modelo estrutural, com análise de caminhos (ANDERSON e 

GERBING, 1988; CHURCHILL JR., 1999; FORNELL e LARCKER, 1981; HAIR JR. 

et al., 2009; KLINE, 1998). 

• O modelo de mensuração deve apresentar índices razoáveis de ajuste demonstrado 

por Hair Jr.;  

• As cargas fatoriais dos indicadores devem ser analisadas quanto a sua magnitude e 

significância em seus respectivos constructos;  

• Cada constructo deve possuir confiabilidade composta acima de 0,70 e variância 

extraída acima de 0,50;  
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• As correlações entre os constructos devem produzir evidência de validade 

discriminante. 

Utilizandose dos resultados obtidos na pesquisa se fez necessário a utilização dos 

métodos de Análise Fatorial Confirmatória para darse continuidade com o trabalho. Esta 

análise desenvolvese o diagrama de caminhos para a análise fatorial confirmatória 

demonstrando suas ligações. 

Iniciando as discussões primeiramente pelo construto “AMBIENTE” obtendo uma 

Confiabilidade (C.R.) 0,66 e Variabilidade (A.V.E.) 0,33. Esta variável embasada por 

Hair Jr et. al (2009) demonstrou insignificância em ambas as partes estando abaixo do 

esperado, sendo Confiabilidade (C.R.) 0,7 e Variabilidade (A.V.E.) 0,5. 

 Inicialmente, Wakefield e Blodgett (1999) afirmam que o ambiente físico tangível é um 

fator fundamental no fortalecimento na concepção do lazer, o que, por sua vez, resulta em 

determinar as intenções dos clientes na recompra. Demonstrando assim o papel 

importantíssimo do ambiente é gerar uma primeira impressão positiva e assim melhorar 

as experiências de serviços dos clientes (Berry et al, 2006). 

 Segundo Macht et al. (2005) demonstrando as variáveis que compõem a atmosfera são: 

temperatura adequada, iluminação, condições acústicas e um ambiente agradável estas 

que foram utilizadas para adaptadas do questionário de Jin, Line e Ann (2015).  

Mesmo sabendo que estas variáveis têm grande influência nas intenções de recomprar, 

que se referem a lealdade, podese observar que os respondentes demonstraram que o 

ambiente da praça de alimentação do Parque Beto Carrero não é um fator importante 

durante a experiência ao parque. Isto então compreendeuse que as variáveis mesmo tendo 

embasamento teórico e serem confirmado como relevante no instrumento de Jin, Line e 

Ann (2015) não se apresentou relevante na praça de alimentação, sendo algo para maior 

investigação no futuro. 

Seguindo com o construto “QUALIDADE DA COMIDA” obtevese uma Confiabilidade 

(C.R.) 0,91 e Variabilidade (A.V.E.) 0,83. Dentro desta dimensão podese perceber que 

ela se confirma por estar acima das medias Hair Jr et. al (2009) que embasam esta análise. 

Conforme os autores Sulek & Hensley, (2004); Namkung & Jang, (2007); Ha & Jang, 

(2010); sustentam as afirmações de que em um ambiente de restaurante, a qualidade da 

comida é um fator de grande influência nas decisões dos clientes para apoiar um 
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restaurante, e isto se torna um elemento crucial para a fidelização do cliente, 

influenciando na lealdade do mesmo.  

O grau de importância da variável “QUALIDADE DA COMIDA” em questão é 

demonstram em estudo anteriores de Josiam & Monteiro, (2004); Kivela, Inbakaran & 

Reece, (2000); Raajpoot, (2002).  

Já Kivela et al. (2000) em seus estudos afirmam que a qualidade dos alimentos impactam 

na satisfação do cliente e isto em sua recompra. Raajppot (2002) afirmando também em 

suas pesquisas demonstram que a apresentação e variedade também constam como 

variáveis para a satisfação do cliente.   

Os autores Josiam e Monteiro (2004) e Ha e Jang (2010) afirmam em outros estudos que 

os atributos como variedade de cardápio e opções saudáveis também fazem parte deste 

englobamento para a satisfação do cliente.  

Podendo assim afirmar que nesta dimensão há influencia na praça de alimentação que 

reflete na lealdade e isto demonstra que as variáveis utilizadas são confirmadas, podendo 

assim ser utilizadas em novas pesquisas que busquem compreender os questionamentos 

sobre experiências gastronômicas e agregando tanto praças de alimentação quanto 

parques temáticos e sua lealdade tanto a praça quanto ao parque.  

No construto “SERVIÇOS” obteve uma Confiabilidade (C.R.) 0,82 e Variabilidade 

(A.V.E.) 0,54. Conforme Hair Jr et. al (2009) afirmam pelas suas médias também houve 

fatores positivos e de importância que demonstram que o serviço influência de forma 

significativa na experiência gastronômica da praça de alimentação.  

Esta que segundo Lam, et. al.  (2004) exemplificam em seus estudos que a satisfação é de 

varias maneiras a forma de um emocional do consumidor. Já os autores Oliver, (1980); 

Arora, (2012); Jin, Lee, e Gopalan, (2012); Jin et al., (2012) afirmam que a satisfação no 

serviço se ferem a recompra logo entendese que este tipo de comportamento leva a 

afirmação sobre a lealdade deste cliente ou visitante.  

Já Ram, (1989) também traz em seus estudos afirmações como a de que um cliente 

satisfeito com o serviço prestado é susceptível a manter este habito. Logo Parasuraman et 

al, (1985) afirma que qualidade no serviço é um fator crítico para a aposição final do 

cliente.  
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As afirmações de Kim, (2011) discute em suas pesquisas que a grande dificuldade dos 

empreendimentos gastronômicos estão em lidar com as más experiências ocasionadas 

pela qualidade dos serviços prestados por estar diretamente ligada com a recomporá e a 

lealdade do cliente.  

Na aplicação de pesquisas realizadas por Huang, Afsharifar e Der Vem (2016) 

demonstram que a satisfação dos turistas foi medida com três itens, incluindo itens que 

medem a extensão em que a expectativa turística foi atendida, a disposição dos turistas 

para voltar a visitar o destino e a satisfação geral com a viagem afirmando assim as 

variáveis utilizadas neste estudo.  

No construto “PREÇOS” obteve uma Confiabilidade (C.R.) 0,87 e Variabilidade (A.V.E.) 

0,69. Isto demonstrou que, conforme Hair Jr et. al (2009) influência fortemente na relação 

entre a experiência gastronômica quanto a lealdade ao parque. Obtendo a ideia do preço 

se torna significativa para o cliente ao interpretar o preço subjetivamente (Oh, 2000).  

De acordo com esta visão, a justificativa dos preços podem se tornar "uma avaliação do 

consumidor e as emoções associadas de saber se a diferença (ou a falta de diferença) entre 

o preço de um vendedor e o preço oferecido por uma outra parte comparável é razoável, 

aceitável ou justificável" (Xia , Monroe, & Cox, 2004, p. 3).  

Os autores Kahneman, Knetsch, & Thaler, (1986)  afirmam que o demonstrativo base 

para a avaliação dos preços é a comparação entre o preço real e o preço de referência são 

os preços dos custos ou dos concorrentes, como a praça de alimentação do parque esta 

estimativa acaba se tornando imparcial pois internamente as lojas de alimentação 

possuem o mesmo preço definido pela diretoria do parque logo ofertando ao cliente uma 

concorrência leal.  

O poder desta percepção com relação aos preços inere diretamente sobre o 

comportamento dos consumidores e provavelmente é predominante no setor de 

restaurantes porque as experiências dos clientes não serão idênticas, mesmo sabendo que 

os fornecedores de serviços são similares (Han & Ryu, 2009). 

Logo entendese que os preços oferecidos na praça de alimentação refletiram diretamente 

aos praticados pelo mercado, mesmo com seus preços elevados, e assim influenciável 

tanto a lealdade da praça de alimentação quanto a lealdade ao parque, demonstrados em 
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sua intenção de retorno e, por fim, compreendese que as variáveis se confirmam e podem 

ser utilizadas em futuros estudos relacionados a restaurantes e praças de alimentação.   

Seguindo com o construto “IMAGEM” obteve uma Confiabilidade (C.R.) 0,91 e 

Variabilidade (A.V.E.) 0,71. Também com média acima do modelo de Hair Jr et. al 

(2009), demonstrando assim conforme as afirmações dos autores Pavesic, (1989); Dobni 

& Zinkhan, (1990);  Cretu & Brodie, (2007); Verhoef et al., (2009) a imagem da marca é 

um serviço extremamente vital nos estudos de comportamento do consumidor ou 

visitante, como o caso aplicado neste estudo de lealdade a praça de alimentação e ao 

parque temático, pois afeta diretamente percepções subjetivas dos visitantes e o sentido 

de valor consumido pelos mesmos. 

Já Keller (1993) afirma que a imagem da marca como um conjunto de percepções que os 

consumidores formam como refletido pelas associações de marcas. Os autores Mudambi, 

Doyle e Wong, (1997) também discutem que apesar da tangibilidade a imagem de marca 

desempenha um papel importante, especialmente em situações que dificultam a 

diferenciação de produtos ou serviços com o ofertado na praça de alimentação.  

Levando em consideração que a imagem da marca dos restaurantes da praça de 

alimentação do parque estão compostas por emoções, ideias ou atitudes que os clientes 

associam a restaurantes de serviço completo isto Pavesic, (1989) confirma que imagem 

de marca para um restaurante é muitas vezes além de fatores visíveis ou tangíveis, crucial 

para o sucesso das empresas de serviços de alimentação é a imagem de marca forte, que 

auxilia a visualização dos clientes e, portanto, a desenvolver atitudes positivas em relação 

aos serviços antes da compra e para a recompra, influenciando na lealdade.  
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Tabela 9  Resultados Análise Fatorial Confirmatória 
Ambiente Estimate Estimate** Erros** Confiabilidade (C.R.) Variância (A.V.E) 

O interior da praça é agradável 0,637  0,406   0,594    

O aroma da praça de alimentação é agradável 0,580  0,336   0,664    

A iluminação da praça de alimentação é agradável 0,569  0,324   0,676    

O som ambiente é agradável 0,522  0,272   0,728    
 

2,308 1,338 2,662  0,667   0,335  

Comida       

Tem variedade de opções 0,920  0,846   0,154    

Existem opções saudáveis  0,909  0,826   0,174    
 

 1,829   1,673   0,327   0,911   0,836  

Serviços       

A interação dos funcionários é fácil 0,955  0,912   0,088    

O serviço é caloroso e aconchegante na praça de alimentação 0,701  0,491   0,509    

Os colaboradores são gentis no tratamento com o cliente  0,694  0,482   0,518    

O serviço é agradável para os clientes 0,545  0,297   0,703    
 

 2,895   2,182   1,818   0,822   0,546  

Preço      

O preço da comida é justo 0,846  0,716   0,284    

O preço da bebida é justo 0,840  0,706   0,294    

O preço total é justo 0,806  0,650   0,350    
 

 2,492   2,071   0,929   0,870   0,690  

Imagem      



78 
 

 

Os restaurantes têm uma boa reputação 0,951  0,904   0,096    

As marcas dos restaurantes são relevantes 0,862  0,743   0,257    

Estou familiarizado com as marcas dos restaurantes 0,793  0,629   0,371    

Os restaurantes são conhecidos 0,772  0,596   0,404    
 

3,378  2,872   1,128   0,910   0,718  

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Fornecendo habilidade para avaliar ações em âmbito geral, fornecendo uma transição da 

análise fatorial exploratória para a análise fatorial confirmatória (HAIR JR et al, 2009).  

Para melhor retratar as relações interdependentes, observadas nas análises de Regressão 

Linear Múltipla, buscase criar uma representação pictórica das relações, a qual é 

chamada de diagrama de caminhos. Hair Jr et. al (2009), afirma que o método de análise 

de caminhos emprega correlações bivariadas simples para estimar as relações em um 

sistema de equações estruturais. Sendo assim, o procedimento para estimação empírica 

da força de cada relação (caminhos) é representado. 

Após a compreensão dos dados obtidos no processo desta pesquisa, primeiramente é 

importante detalhar as relações observadas no diagrama de caminhos, temse a 

necessidade de entender que as setas são utilizadas para representar as relações 

especificas entres os construtos. Uma seta retilínea indica uma relação causal direta de 

um construto a outro. Uma seta curvilínea entre os construtos indica que há uma 

correlação entre os mesmos. E por fim, uma seta retilínea com dois sentidos indica uma 

relação recíproca entre os construtos (HAIR JR et al, 2009). 

 

Figura 102 Diagrama de caminhos para análise fatorial confirmatória. 

 

Nota: NFI = 0,98; TLI = 0,802; CFI = 0,842; RMSEA = 0,125 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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De modo geral o diagrama de caminhos confirma as relações identificadas 

individualmente através de regressões múltiplas. Confirmase a existência de influências 

significativas das variáveis independentes (ambiente, comida, serviço, preço e imagem) 

e os fatores sobre a lealdade á praça de alimentação e a lealdade ao parque. 

A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada para analisar 

a relação entre uma única variável dependente (critério) e várias variáveis independentes 

(preditoras). O objetivo da análise de regressão múltipla é usar as variáveis independentes 

cujos valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente selecionada 

pelo pesquisador. 

Demonstra para confirmar que o ambiente não possui relevância a experiência do visitante 

e que primordialmente os quesitos mais importantes a uma experiência gastronômica 

podese dizer serem afirmadas pelas variáveis “PREÇO” e “IMAGEM”.   

 

Tabela 10  relações estruturais significantes do modelo Regression Weight. 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

LEALDADE PRAÇA < COMIDA ,089 ,036 2,464 ,014  

LEALDADE PRAÇA < SERVIÇOS ,171 ,057 3,018 ,003  

LEALDADE PRAÇA < PREÇO ,268 ,056 4,774 ***  

LEALDADE PRAÇA < IMAGEM ,752 ,045 16,818 ***  

LEALDADE PRAÇA < AMBIENTE ,075 ,044 1,704 ,088  

LEALDADE 
PARQUE 

< 
LEALDADE_
PRAÇA 

,271 ,016 16,986 ***  

Fonte: Autora, 2017. 

 

4.3. Modelagem de Equações Estruturais (Sem) 

 

Conforme os dados obtidos, e se utilizando dos mesmo para testar as relações definidas 

em conjunto, assim avançando nas discussões utilizando a técnica estatística de 

modelagem de equações estruturais (SEM), a qual é uma extensão de diversas técnicas 

multivariadas como a Regressão múltipla, a análise fatorial, análise multivariada de 

variância, entre outras. 

Este tipo de método possibilita ao pesquisador examinar suas relações de dependências 

simultânea. Hair Jr et. al (2009), destacam que a SEM é uma técnica multivariada na qual 

os aspectos da regressão múltipla (relações de dependência) e os aspectos da análise 
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fatorial (fatores com múltiplas variáveis) são combinados para estimar uma série de 

relações de dependência interrelacionadas simultaneamente. 

As modelagens de equações estruturais têm sido utilizadas em diversas áreas de estudo, 

que englobam não só o turismo, mas diversas áreas organizacionais. É notável as razoes 

pare que se haja maior interesse em utilizar essa técnica em diversas áreas. Entre tais 

razões, destacase: A SEM fornece um método direto para lidar com múltiplas relações 

simultaneamente, fornecendo eficiência estatística. 

De acordo com as medidas de qualidade de ajuste para a modelagem de equações 

estruturais (SEM), o diagrama de caminhos apresenta ajustamento aceitável para este tipo 

de análise. O ajustamento geral do modelo apresenta duas medidas de qualidades de ajuste 

consideradas aceitáveis por Hair et al (2009): CFI=0, 982 e RMSEA=0,125. E também 

apresenta duas medidas dentro dos ajustes desejados: NFI=0, ,98 e TLI=0,925, sendo 

esses considerados índices de ajuste incremental devendo ser maiores que 0,90 (HAIR 

JR. et al, 2009).  

 

Tabela 11 Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,980 ,914 ,982 ,925 ,982 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fonte: Autora, 2017. 

Outra medida que busca corrigir a tendência da estatística 2 a rejeitar modelos com 

amostras grandes ou grande número de variáveis observadas é a raiz do erro quadrático 

médio de aproximação (RMSEA). Ela difere de RMSR no sentido de que tem uma 

distribuição conhecida. Assim, ela representa melhor o quão bem um modelo se ajusta a 

uma população e não apenas a uma amostra usada para estimação (HAIR JR. et al, 2009). 

Valores RMSEA menores indicam melhor ajuste. A questão sobre qual é um “bom” valor 

RMSEA, mas tendem a serem valores a estão abaixo de 0,10 para a maioria dos modelos 

aceitáveis. Um exame empírico de diversas medidas determinou que RMSEA é mais 

adequada para uso em estratégias de modelos confirmatórios ou concorrentes à medida 

que amostras se tornam maiores conforme utilizados para esta analise (HAIR JR. et al, 

2009). 
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Amostras grandes podem ser consideradas como consistindo de mais de 500 

respondentes. Assim, isso nos permite reportar que a RMSEA está entre 0,03 e 0,08, por 

exemplo, com 95% de confiança (HAIR JR. et al, 2009). Conforme a pesquisa realizada 

e analisando seus dados referentes aos 583 respondentes obtevese RMSEA de valor 

superior RMSEA= 0,125 observandose assim a confiabilidade da pesquisa perante o 

valor de respondentes.  

 

Tabela 12 RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,104 ,074 ,136 ,002 

Independence model ,378 ,364 ,393 ,000 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Contudo compreendeuse em análises finais que a imagem da marca (0,75)  foi o item 

mais relevante perante o estudo realizado, embasado por Hair et al (2009). Foi possível 

compreender a influência da lealdade na praça de alimentação (0,27) na lealdade do 

parque,. 

Figura 11 Modelagem de Equações Estruturais (SEM) 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

Por fim compreendendo o que demonstra a Modelagem de Equações estruturais (SEM) em que este modelo 

mostra nitidamente a variação dos resultados e suas influencias no campo de lealdade a praça e ao parque, 

o quanto seus resultados apresentados foram de extrema relevância no quesito “IMAGEM”. Assim 

fechando o capitulo acima demonstrando todo o resultado da análise da pesquisa aplicada e observando 

seus resultados apresentados aqui.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa objetivou analisar a influência da experiência gastronômica na praça de 

alimentação na lealdade ao parque temático Beto Carrero World. Neste sentido a primeira 

questão a ser levantada foi o aproveitamento sobre o levantamento feito sob a ótica da 

experiência gastronômica, visto que se propõe a analisar a experiência e a influência dada 

durante os levantamentos. Este tipo de estudo é importante em razão do aporte de 

informações que pode prover aos diretores do parque quanto aos empresários do ramo da 

restauração. Tendo como objetivo que o maior número de visitantes saia cada vez mais 

satisfeito pela sua experiência tanto ao parque quanto a praça de alimentação. 

Corroborando com isso, a maior contribuição teórica dessa pesquisa foi realizar a 

experiência gastronômica por meio das variáveis em uso conjunto de modelo de análise 

dos autores Jin et al., (2015). Ao realizar a análise conjunta, a partir do método utilizado 

por eles foi possível identificar os atributos funcionais que compõem a experiência  

gatronomica com base nas escalas previamente validadas pela literatura 

(PARASURAMAN et al, 1985 BITNER, 1992; KIVELA, INBAKARAN e REECE, 

1999; BERRY, 2000; SULEK e XIA et al 2004; HENSLEY, 2004; MACHT et al., 2005; 

KWUN e OH, 2006; PINE e GILMORE, 2007; LIU JANG, 2009; KIM e MOON, 2009; 

HA e JANG, 2010; KIM, 2011; JIN et al., 2015; KIM e JANG, 2016). A utilização do 

método de modelagem estruturada ajudou na construção final do modelo encontrado a 

partir das análises realizadas.  

Outra contribuição foi a percepção em que o construto sobre o ambiente e suas variáveis 

com relação a praça de alimentação terem sido considerada como irrelevante em seus 

resultados finais, dando a compreender que esta variável pode ser aplicada a demais locais 

com ressalva ao parque temático. Compreendendo também que isto não significa que 

esteja totalmente incapaz de avaliar o construto ambiente, apenas entendese que se faz 

necessário uma maior investigação e aplicação da mesma para a assim lapidar e chegar a 

um resultado positivo. 

Dessa forma, o estudo colaborou com informações para o desenvolvimento de novas 

pesquisas que venham a contemplar outras relações de influência na lealdade a praça de 

alimentação e ao parque. Nesse sentido, talvez, uma das maiores contribuições da presente 
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pesquisa tenha sido a análise de relação entre a influência dos construtos que formam a 

experiência gastronômica. Sendo possível perceber a partir dessas relações os fatores que 

mais atingem a lealdade do visitante.  

A análise dos dados demonstrou que o instrumento de avaliação da experiência 

gastronômica  pesquisado tem confiabilidade, tendo em vista que todos os fatores 

identificados demonstraram possuir boa consistência interna (Alfas de Cronbach com 

índices superiores aos mínimos recomendados pela literatura), apesar da relevância 

negativa ao ambiente, entretanto outros trabalhos de cunho confirmatório ainda são 

necessários, seja para confirmar a confiabilidade dos fatores através de métodos mais 

robustos, como também para avaliar a validade convergente e discriminante dos 

construtos. 

 O trabalho fez avançar o conhecimento no que tange à adequação do instrumento para 

avaliação da experiência  gastronômica e sua influência na lealdade ao Parque Beto 

Carrero Word, o que não quer dizer que este seja adequado para avaliar outros locais 

gastronômicos, como restaurantes e outras praças de alimentação, por exemplo. Novos 

trabalhos são necessários também para identificar e testar um instrumento genérico, que 

capture características comuns a todo tipo de local gastronômico e permita a comparação 

entre eles, no tempo e no espaço. 

Por conseguinte, analisaramse as médias dos fatores que compõem a experiência  

gastronômica da praça de alimentação do parque Beto Carrero World  e sua influência na 

lealdade ao parque. Também podese delinear o perfil do público entrevistado como 

gênero, renda, escolaridade e ineditismo em relação ao parque. Esta análise possibilitou 

destacar algumas peculiaridades da pesquisa, contribuindo para uma reflexão de seus 

resultados. 

Dentre os principais resultados a de maior relevância foi a observação a compreensão de 

que além de descrever e analisar a experiência  gastronômica, a partir das médias dos 

fatores, a presente dissertação também contribuiu para notar a influência de cada 

construto na lealdade ligada a praça de alimentação e ao parque. Portanto concluise que 

o conjunto de construtos “QUALIDADE DA COMIDA”, “QUALIDADE DO 

SERVIÇO”, “PREÇO JUSTO” e “IMAGEM DA MARCA” estão no parâmetro de 

experiência  gastronômica influenciam sim lealdade final. Analisouse a experiência  
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gastronômica do parque através da técnica de Modelagem de Equação Estruturais e com 

a Análise Fatorial Confirmatória, como instruído por Hair Jr et al., (2009), assim 

percebeuse que a “imagem da marca” é o fator que mais influência na lealdade a praça 

de alimentação, seguindo por “preço” e “serviços”. E a cada ponto positivo dado pelos 

visitantes ao fator “imagem da marca”, o ator contribuía em 1 ponto de influência a 

lealdade a praça de alimentação seguida pela lealdade ao parque. 

Bom com isto podese concluir que direcionar os esforços a questão da imagem atribuída 

aos restaurantes, como marcas relevantes, marcas conhecidas, boa reputação e se estas 

marcas são conhecidas. Compreendendo que estes aspectos influenciaram diretamente na 

lealdade ao parque, logo entendese que a praça de alimentação influência de diversas 

formas na lealdade do visitante e isto demonstra que o parque necessita exercer o cuidado 

com a mesma trazendo investidores e inovando também nesta área. 

Por fim, os resultados apresentados mostram a grande utilidade gerencial que esta 

pesquisa fornece para futuras pesquisas, gestores do parque e também aos empresários 

instalados na praça de alimentação. Recomendase que ambos os gestores devem 

estabelecer uma estratégia integrada, para um futuro êxito junto ao serviço da praça de 

alimentação.  Para assim consolidar o parque Beto Carreiro World como grande busca 

por novos visitantes e fazer com que estes retornem ao mesmo, gerando mais visitas e 

mais satisfação ao turista.  

 

5.1 Limitações Do Trabalho 

 

O trabalho presente demonstrou limitações em seu estado comum inerentes ao campo de 

pesquisa com possibilidades de novo resultados alterando a época de pesquisa e assim 

modificando o perfil do visitante. Outras limitações encontradas foram as dificuldades 

com as variáveis utilizadas nesta pesquisa, dando abertura para uma nova pesquisa 

bibliográfica com um novo levantamento. 

Assim com as alterações sugerias e aplicadas a um novo momento ao parque podese ver 

um novo campo com grandes possibilidades para um nova pesquisa e também para outros 

tipos de parques temáticos. 
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5.2 Recomendações Para Futuras Investigações 

 

Para futuras pesquisas, sugerese avaliar a formação experiência gastronômica, 

desmembrando o construto e sobre a questão da praça de alimentação como ambiente e 

as variáveis relativas a experiência que conjuntamente irão interferir na lealdade do 

visitante. A discussão de mais variáveis para avaliar a experiência também é cabível para 

novas pesquisas. 

Recomendase para outros estudos para assim possibilitar a avaliação do peso relativo de 

cada dimensão da experiência gastronômica assim como também, compreender a 

influência de cada uma dessas dimensões na formação final. Buscando verificar se a 

lealdade é ocasionada pelos visitantes. 

Ao fazer uma análise das principais escalas de avaliação (PARASURAMAN et al, 1985 

BITNER, 1992; KIVELA, INBAKARAN e REECE, 1999; BERRY, 2000; SULEK e 

XIA et al 2004; HENSLEY, 2004; MACHT et al., 2005; KWUN e OH, 2006; PINE e 

GILMORE, 2007; LIU JANG, 2009; KIM e MOON, 2009; HA e JANG, 2010; KIM, 

2011; JIN et al., 2015; KIM e JANG, 2016) percebeuse que falta na literatura da área de 

um modelo de escala única abrangente para avaliar empreendimentos da restauração.  

Ainda demonstrando que a escala utilizada se mostrado estatisticamente confiável, novos 

estudos são necessários para atestar a sua validade, especialmente a validade de construto, 

que deve ser avaliada através do alinhamento experiência gastronômica a outros 

dimensões (CRONBACH; MEEHL, 1955). 
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Apêndice A – Questionário. 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM 
TURISMO E HOTELARIA 

 

Pretendese com este questionário levantar informações para avaliar a experiência gastronômica dos 
visitantes em relação ao parque de diversões “Beto Carrero World”. Agradecemos a sua colaboração, no 
preenchimento do questionário. Por favor, não deixe questões sem reposta, pois só assim será possível 
garantir a validade dos resultados. Os dados destinamse a utilização exclusivamente acadêmica e cientifica 
e são confidenciais. Para as respostas será utilizada uma escala em que 1 – DISCORDO TOTALMENTE, 
2 – DISCORDO PARCIALMENTE, 3 – NÃO CONCORDO NEM DISCORDO, 4 – CONCORDO 
PARCIALMENTE e 5 – CONCORDO TOTALMENTE. 

Data ___/___/2017 

Q1-Em relação a sua experiência gastronômica na praça de alimentação sobre ambiente.  Para cada 
frase assinale com um (X) o número da reposta.  

1. O interior da praça de alimentação é agradável. 1 2 3 4 5 

2. O som ambiente da praça de alimentação é agradável. 1 2 3 4 5 

3. A iluminação da praça de alimentação é adequada. 1 2 3 4 5 

4. O aroma da praça de alimentação é agradável. 1 2 3 4 5 

Q2- Em relação a experiência gastronômica a praça de alimentação apresenta sobre a qualidade 
da comida. Para cada frase, assinale com um (X) o número da resposta. 

1. O gosto da comida é bom. 1 2 3 4 5 

2. A apresentação da comida foi do meu agrado. 1 2 3 4 5 

3. Existem opções saudáveis. 1 2 3 4 5 

4 Tem variedade de opções. 1 2 3 4 5 

Q3- Em relação ao serviço prestado durante a experiência gastronômica na praça de alimentação. 
Para cada frase assinale com um (X) o número da resposta. 
1. A interação com os funcionários é fácil.  1 2 3 4 5 

2. O serviço é caloroso e aconchegante na praça de alimentação,  1 2 3 4 5 

3. Os colaboradores são gentis no tratamento com o cliente. 1 2 3 4 5 

4. O serviço é agradável para os clientes.  1 2 3 4 5 

Q4- Em relação a sua experiência gastronômica e o preço justo apresentado na praça de 
alimentação. Para cada frase assinale com um (X), o número da sua resposta  
1. Preço da comida é justo. 1 2 3 4 5 

2. Preço da bebida é justo. 1 2 3 4 5 

3. Preço total é justo. 1 2 3 4 5 
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Q5- Em relação a sua experiência na praça de alimentação e a imagem da marca. Para cada frase 
assinale com um (X), o número da sua resposta 
1. Os restaurantes são conhecidos. 1 2 3 4 5 

2. As marcas dos restaurantes são relevantes. 1 2 3 4 5 

3. Os restaurantes têm uma boa reputação. 1 2 3 4 5 

4. Estou familiarizado com a marca do restaurante. 1 2 3 4 5 

Q6- Em relação a sua experiência gastronômica na praça de alimentação e lealdade. Para cada frase 
assinale com um (X), o número da sua resposta 

Eu pretendo voltar a praça de alimentação. 
1 2 3 4 5 

Eu estou satisfeito com a praça de alimentação.  
1 2 3 4 5 

Eu recomendo a praça de alimentação a um conhecido. 
1 2 3 4 5 

Eu pretendo voltar ao parque. 
1 2 3 4 5 

Eu estou satisfeito com o parque. 
1 2 3 4 5 

 Eu recomendo a parque a um conhecido. 
1 2 3 4 5 

  

Perguntas referentes ao perfil sociodemográfico   

1-   É a primeira vez que você visita o parque Beto Carrero World?  (  ) Sim  (   ) Não 

2- Gênero :  

(   ) Feminino     (   ) Masculino  

3-  Idade:  

(  )14 a 17 anos (   ) 18 a 25 anos (   ) 26 a 35 anos (   ) 36 a 50 anos  

(   ) 51 a 65 anos (   ) Acima de 65 anos   

4-  Cidade e Estado de origem: 
____________________________________________________________ 
5-  Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental incompleto    (   ) Ensino Fundamental completo      

(   ) Ensino Médio incompleto               (   ) Ensino Médio completo  

(   ) Graduação incompleta                     (   ) Graduação completa  

(   ) PósGraduação/Mestrado                 (   ) Doutorado  

6- Profissão: 
____________________________________________________________ 
7- Aproximadamente, qual é a sua renda mensal familiar?  

(   ) 1 a 3 salários mínimos     (   ) 3 a 5 salários mínimos     (   ) 5 a 10 salários mínimos  

(    ) 10 a 15 salários mínimos (   ) mais de 15 salários mínimos (  ) não sei/quero responder 


