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RESUMO 
 
 

Este estudo teve por finalidade avaliar quais são os fatores – e sua intensidade – 
relacionados à gastronomia que estimulam o turista a freqüentar determinada destinação 
turística ou o influenciam na escolha de determinado hotel. A pesquisa, abrangendo o 
período 2006/2007, teve como local de sua realização o município de Balneário Camboriú, 
no Estado de Santa Catarina, conhecido como o principal pólo turístico da Região Sul do 
país. Outra vertente do estudo consistiu na avaliação da forma como os gestores da 
hotelaria local consideram o setor de alimentos e bebidas de seus empreendimentos. 
Buscou-se também identificar como a gastronomia é vista em relação à cultura da 
localidade: o turista vê na gastronomia uma forma de conhecer a cultura do local que 
visita? Esse fato é significativo na escolha de uma destinação ou de um hotel? As respostas 
a essas perguntas foram obtidas com a aplicação de um instrumento de pesquisa junto a 400 
freqüentadores da praia Central de Balneário Camboriú e aos gestores de 12 Hotéis da 
cidade. Os resultados foram apresentados na forma de uma escala semântica dos fatores de 
influência apontados pelos turistas, relacionados ao que acreditam os gestores da hotelaria 
local. Também foi realizado um agrupamento de turistas por características relacionadas 
aos aspectos da alimentação, o que permitiu a elaboração dos conceitos de Cliente 
Gourmet, Cliente Apreciador e Cliente Alimentação.   
 
 
Palavras-chave: Gastronomia. Cultura. Atratividade. Destinações. Hotelaria. 
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ABSTRACT 
 
This study  had by purpose to evaluate which are the factors - and its intensity - related to 
the gastronomy that stimulate the tourist to frequent certain tourist destination or influence 
him/her in the choice of certain hotel. The research, enclosing the period of 2006/2007, had 
as local of its accomplishment the city of Balneário de Camboriú, in the State of Santa 
Catarina, known as the main tourist center of the South Region of the country. Another 
source of the study consisted of the evaluation of the form as the managers of the local 
hostelry consider the sector of food and drinks of its enterprises. It was also searched to 
identify as the gastronomy is seen in relation to the culture of the locality: does the tourist 
see in the gastronomy a form to know the culture of the place that he/she visits? Is this fact 
significant in the choice of a destination or a hotel? The answers to these questions had 
been gotten with the application of an instrument of research to 400 people that frequent the 
Central beach of Balneário de Camboriú and to the managers of 12 Hotels of the city. The 
results had been presented in the form of a  semantics scale of the factors of influence 
pointed out by the tourists, related to what the managers of the local hostelry believe. It was 
also carried out a grouping of tourist by characteristics related to the aspects of the food, 
what allowed the elaboration of the concepts of Gourmet Customer, Appreciative Customer 
and Feeding Customer.  
 
Keywords: Gastronomy. Culture, Attractiveness. Destinations. Hostelry 
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INTRODUÇÃO 
 
 
A comida é para qualquer ser vivo uma necessidade a ser atendida como forma de permitir 

a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Para o ser humano, a alimentação tem um 

significado diferenciado da alimentação dos outros animais. Franco (2001, p. 37), em 

relação ao significado da alimentação para o homem, diz que: 

O início das civilizações está intimamente relacionado com a 
procura dos alimentos, com os rituais e costumes de seu cultivo e 
preparação, e com o prazer de comer.  
O prazer de comer é a sensação de satisfazer uma necessidade que 
temos em comum com os animais. Comer, o instinto que mais cedo 
desperta, constitui a base da vida animal.  
Fome é a carência biológica de alimento que se manifesta em ciclos 
regulares. Apetite é fundamentalmente um estado mental, uma 
sensação que tem muito mais de psicológico do que de fisiológico.  
É impossível precisar quando o alimento, necessidade humana 
sempre presente, se transformou em prazer da mesa.  
Os animais comem até se saciarem. O homem logo inventou o ritual 
social básico que é a refeição e, mais adiante, o festim, este 
freqüentemente realizado para ganhar a proteção e o favor dos 
deuses.  
 

Uma das caracterizações do ser humano que o diferenciou dos demais animais foi, sem 

dúvida, a maneira como lidou com sua alimentação. A forma de conseguir sua 

armazenagem permitiu sua sobrevivência em longos períodos de adversidades da natureza. 

Enquanto parte de muitas espécies sucumbiam a estes eventos naturais, o homem foi se 

firmando como o dominador do planeta. De coletor diuturno de alimentos evoluiu para 

hábitos mais elaborados que permanecem até o presente. A socialização dos alimentos na 

forma de refeições coletivas é um destes hábitos. Franco (2001) relata que as refeições 

humanas tiveram seu início provavelmente depois da fase de coleta de raízes e de frutas. 

Muito provavelmente, conforme o autor, a necessidade de juntar forças para as caçadas das 

grandes presas teria levado o homem a se associar. Em relação a estes procedimentos o 

autor teoriza que: 

[o homem] desconhecendo ainda outros métodos de conservação, 

além da cocção, via-se obrigado a consumir a caça com certa 

rapidez. Isso o induziria a dividir com outros caçadores e famílias o 

produto de seu trabalho e, evidentemente, esperar gestos recíprocos. 

Teria nascido, assim, a hospitalidade à mesa. A associação entre 
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caçadores, na busca de presas maiores, criou também a necessidade 

de um sistema complexo de sinais, que fez com que se 

desenvolvesse a linguagem vocal. (FRANCO, 2001, p. 43). 

 
Para o ser humano o alimento passou, ao longo de milhares de anos, a ser muito mais 

que elemento “indispensável à nutrição”, como lembra Cascudo (1983), pois contém 

também “substâncias imponderáveis”, que são decisivas para a alegria, a disposição 

criadora e o bom humor. Ainda conforme o autor, “saber hospedar, receber, 

agasalhar, supremo emblema doméstico de tradição inalienável, era, antes de tudo, 

dar de comer...” (CASCUDO, 1983, p. 474).  

 

A partir desse contexto, a evolução levou ao aperfeiçoamento das relações sociais e 

econômicas, base para o surgimento dos deslocamentos entre os diversos grupos e suas 

regiões de habitação, nascendo então a necessidade de se hospedar os viajantes. Do hábito 

da hospitalidade espontânea (doméstica) se chegou, depois de muitos séculos de evolução 

das relações humanas à hospedagem comercial. 

  

A história da hospedagem comercial, desde seus primórdios, está intimamente ligada à 

oferta da alimentação. No século XIX, com o início do movimento turístico moderno, a 

alimentação foi um dos principais pontos de referência de atratividade, principalmente no 

caso do turismo de elite, tanto que os grandes hotéis implantados nesta época, tais como 

Savoy (Inglaterra) e Ritz – Carlton (França), tinham na alimentação um de seus maiores 

atrativos (WALKER; LUNDBERG, 2003). Nesta época, a personalização do serviço de 

alimentação era fundamental para uma clientela altamente elitizada e reduzida. A oferta de 

alternativas para esses clientes era, por outro lado, também bastante limitada.  

 

Hoje a situação é muito diversa da realidade do século XIX. Com a massificação do 

turismo, ocorrida durante a segunda metade do século XX, houve uma explosão na oferta 

de destinações e de meios de hospedagem. Atualmente percebe-se a consolidação deste 

setor, com uma clientela mais exigente e com poder de escolha dada a ampliação da oferta. 
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 Os produtos cada vez mais se aproximam de commodities
1, diferenciando-se pela correta 

percepção dos “desejos” do cliente e do atendimento competente. Essa percepção é de certa 

forma subjetiva e, para sistematizar sua aplicação, são cada vez mais necessárias 

informações sobre a forma como reagem os clientes diante das diversas particularidades 

dos serviços prestados. A alimentação, um fator determinante e possibilitador do turismo, 

merece especial atenção, considerando-se que na definição preconizada pela Organização 

Mundial do Turismo – OMT (1997) turismo significa permanência do indivíduo fora de sua 

residência pelo prazo de, no mínimo, 24 horas, o que implica na necessidade de pelo menos 

três refeições diárias. Deve ser considerado também, como de igual importância, o 

excursionista (com permanência na destinação inferior a 24 horas) que muitas vezes 

desloca-se a uma determinada localidade com a finalidade de fazer uma refeição em local 

específico, seja pela qualidade ou tipicidade do alimento ou ainda, pela localização 

aprazível de determinado restaurante.  

 

A competitividade atual no ramo do turismo e da gastronomia tem exigido análises e 

abordagens de aspectos tidos até então como sem significado, desenvolvidos para atrair 

clientes desinformados sobre as variáveis de serviços existentes. O cliente atual é disputado 

de forma intensa e sabe qual alternativa lhe é mais vantajosa. Desta forma, tomando como 

base de análise a cidade de Balneário Camboriú - SC, cidade voltada ao turismo, com uma 

estrutura de oferta significativa na área da restauração, a presente pesquisa buscou 

parâmetros para uma avaliação da qualidade do padrão dos serviços de alimentação 

oferecidos, tendo como referencial um estudo realizado em bases científicas, que examine 

as reais necessidades e expectativas dos clientes que dela se utilizam.  

 

Neste panorama de alta concorrência, a possibilidade de rentabilidade fica mais limitada, 

pois não se tem domínio total do preço, o que demanda buscar a correta interpretação dos 

fatores de interesse da clientela e, na eficiência da gestão, a rentabilidade das empresas. 

Para que essas avaliações tenham sentido é de fundamental importância o conhecimento 

                                                 
1 Mercadoria em estado bruto, sem valor agregado – utilizado neste contexto de forma da, indicando que os 
equipamentos hoteleiros são todos muito parecidos em sua estrutura física, dentro das suas respectivas 
classificações. Adaptado pelo autor de < www.economiabr.net/economia/5_commodities.html> acesso em 
14/04/07 
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real e parametrizado dos pontos de atratividade que são considerados relevantes pelos 

clientes na relação de atratividade e de custo benefício percebido. 

 

Muito se tem escrito sobre a importância da gastronomia para o turismo e para a hotelaria 

de forma generalizada e, numa avaliação do autor, muitas vezes sem bases concretas. O que 

se deve aprofundar são os estudos que avaliem a relevância da gastronomia e da restauração 

na determinação da atratividade de uma destinação turística2 ou equipamento hoteleiro e a 

forma como se deva apresentar esse serviço.  

 

Na base de dados3 sobre dissertações e teses de universidades com tradição em pesquisas 

em áreas como o turismo, a hotelaria e a nutrição, tais como, a UNIVALI – Universidade 

do Vale do Itajaí, a UCS – Universidade de Caxias do Sul, a USP – Universidade de São 

Paulo, a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina e a UnB – Universidade de 

Brasília, não foram encontrados estudos sobre esta questão. Neste sentido é importante 

ressaltar que, apesar de um significativo número de teses e dissertações sobre turismo nos 

cinco bancos de dados, não foi identificado nenhum trabalho que relacionasse a 

alimentação com o turismo, sob o enfoque da atratividade. Nas revisões bibliográficas 

realizadas durante o período de estudos e desenvolvimento da dissertação de mestrado do 

autor, relacionada ao estudo do Ensino da Gastronomia no Brasil, bem como durante os 

trabalhos desenvolvidos durante o doutorado e agora, no desenvolvimento da tese, não se 

teve acesso a estudos e pesquisas sobre o grau de importância ou de influência da 

gastronomia em relação ao turismo ou à hotelaria. São várias as formas de detectar os 

caminhos de investigação. Podem-se perceber alguns indicativos, ainda que não sejam de 

caráter científico, mas que pela sua consistência e difusão na sociedade acabam por 

ressaltar fenômenos a serem investigados. Na análise do Guia Quatro Rodas, da Editora 

Abril e do site da Folha de São Paulo, percebem-se algumas destas questões. 

 

                                                 
2 Destinação turística “pode ser considerada como a região para onde os turistas se deslocam durantes as suas 
viagens. Nela estão presentes os atrativos, equipamentos, principais serviços, etc”. (LEAL, 2004). 
3 Busca nos bancos de dados, dissertações e teses (no período de setembro de 2005 a novembro de 2006) da 
USP, em 5378 títulos, da UFSC, em 357 títulos, da UnB, da UNIVALI e da UCS, sem total especificado, 
usando como palavras de busca turismo, turismo e alimentação, gastronomia, gastronomia e turismo, 
restaurantes, hotéis e gastronomia, culinária e gastronomia e alimentação. 
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O Guia Quatro Rodas – Brasil 20064 (2005, p. 108), no capítulo intitulado Turismo do 

Sabor, declara que: “Alguns pratos destacam-se no cardápio como verdadeiras atrações. 

Seja pela qualidade e combinação de ingredientes, criatividade ou preparo esmerado, 

tornaram-se referência de boa gastronomia e são justificativas mais do que suficiente 

para incentivar uma viagem”.[destaque nosso] (GUIA 4 RODAS – Brasil 2006, p. 108). 

Este fato chama a atenção sobre a importância da gastronomia como atrativo para o 

Turismo. Terá ela poder de atrair o turista no momento de definição do seu roteiro de 

viagem, ou de seu local de hospedagem? 

 

Outro dado que leva ao questionamento sobre a real influência da gastronomia na escolha 

de destinações e locais de hospedagem refere-se aos resultados da enquête realizada em 

2003 pelo site Folha On-line (2004), do jornal Folha de S. Paulo, sobre a importância dos 

fatores de influência na escolha de uma destinação turística, demonstrados no Gráfico 1 (a 

pergunta era: “Qual a primeira coisa que você procura informações antes de fazer uma 

viagem?”).  

 

 

Esta enquête teve a participação de 5.475 respondentes e revelou que, na concepção de 51% 

deles, a gastronomia é o primeiro quesito a ser considerado na busca de informações sobre 

uma viagem. Os demais itens foram: história (969 votos - 18%); atrações noturnas (667 

votos - 12%), compras (533 votos - 10%) e museus (488 votos - 9%). Diante de tão 

                                                 
4 O Guia Quatro Rodas – Brasil 2006 foi lançado em outubro de 2005. 

Gráfico 01: Resultado da enquête realizada pela Folha On-line sobre: “Qual a primeira 
coisa que você [leitor] procura informações antes de fazer uma viagem?”  
Fonte: Folha Online 2004 

GASTRONOMIA      
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marcante influência da gastronomia na escolha da destinação turística5 observa-se a 

relevância do aprofundamento de estudos que, sustentados em bases científicas, permitam 

aos gestores do setor tomar decisões relacionadas à alimentação de acordo com as 

aspirações de clientes que farão a manutenção e a rentabilidade do negócio.  

 

Como contraponto a essa posição, Regina Schlüter (2003, p. 71) afirma que: 

Devido ao fato de que a gastronomia raras vezes seja o agente motivador 
principal de um deslocamento turístico, recorre-se geralmente à criação de 
rotas temáticas e culturais que permitem integrar em um produto os 
elementos que individualmente não atraem interesse suficiente ou contam 
com certas dificuldades de promoção ou comercialização, tornando 
possível um produto final de maior valor que a soma das partes e 
incrementando assim seus benefícios econômicos e sociais. 
 

Apesar de considerar que a gastronomia raramente seja o fator preponderante, a mesma 

autora pondera que esse pode ser um grande valor agregado ao “produto turístico” ofertado: 

 

Tanto as viagens como os meios de comunicação massivos tornam 
homogêneas as pautas culturais e fazem com que a gastronomia pareça 
pouco diferenciada. No entanto, as diferenças existem e as possibilidades 
de intercâmbio se expandem. 
O conhecimento das pautas culturais associadas à gastronomia não são 
apenas importantes para a confecção de produtos de turismo cultural, mas 
é necessário que sejam conhecidas pelos que atuam na indústria da 
hospitalidade em seu conjunto. (SCHLÜTER, 2003, p. 90). 

 

No que se refere ao “produto” turismo em Balneário Camboriú, pode-se afirmar, com base 

nos relatórios da temporada de 2006 publicados pela Santur (Órgão Estadual de Turismo) 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú (2006), que este município 

possui o maior movimento de turistas do Estado de Santa Catarina, tendo recebido na 

temporada de 2006 (dezembro de 2005 a março de 2006) um total de 722.884 turistas, dos 

quais 670.465 nacionais e 102.419 estrangeiros. Este movimento de turistas, ainda baseado 

no mesmo relatório, gerou uma receita de US$ 208.929.375,55, que representou um 

dispêndio diário de US$ 34,42 (turista estrangeiro) e US$ 25,05 (turista nacional), para uma 

permanência média geral de 10,26 dias (7,5 dias no segmento de hotéis). 

                                                 
5 Como equipamento de hospedagem, para o presente estudo, serão considerados somente os hotéis, nas suas 
diversas categorias, e as pousadas. 
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Em face dos dados apresentados neste relatório e na enquête da Folha on-line (Gráfico 1), 

pode-se indagar: qual o nível de importância da gastronomia quando da escolha dos turistas 

por Balneário Camboriú, que representa a maior destinação turística do sul do país? E na 

escolha do equipamento de hospedagem? Terá também tão relevante influência a questão 

da alimentação? Levantar e identificar o nível desta influência e segmentá-la é a proposta 

principal dessa pesquisa, secundada por outra questão: o aproveitamento dessas 

informações pelos gestores do turismo, pela rede hoteleira e pelos agentes formadores de 

mão de obra para o setor em Balneário Camboriú.  

 

Com base nas inferências dos dados apresentados e na percepção de uma concorrência cada 

vez mais acirrada neste setor, levantam-se questões importantes para a atratividade de 

turistas e, na seqüência, hóspedes da rede hoteleira local, tais como: 

1. A gastronomia é efetivamente um fator relevante na escolha e definição de uma 

destinação turística? Com que intensidade e freqüência isso se dá? 

2. O cliente, no planejamento de suas viagens, busca efetivamente informações 

sobre a alimentação ofertada no destino pretendido?  

3. Quais os meios utilizados pelos clientes na busca das informações sobre a 

gastronomia local? 

4. O serviço de alimentação oferecido influencia na escolha do equipamento de 

hospedagem? Com que intensidade? 

5. Os gestores da hotelaria de Balneário Camboriú entendem a força atrativa e 

econômica do seu setor de Alimentos e Bebidas (A&B)? 

6. O turista vê na alimentação local uma forma de conhecer a cultura da destinação? 

Qual a relevância deste conhecimento no aspecto da atratividade competitiva da 

destinação? 

 

Tais questões, de acordo com os dados coletados e sua análise, darão condições de verificar 

as possibilidades do setor de A&B como um diferencial na busca de clientes e na melhoria 

da rentabilidade da operação. Schlüter (2003, p. 89) afirma: 

A gastronomia, sem dúvida, está ganhando terreno como atração tanto 
para residentes como para turistas. Não só nutre o corpo e o espírito, mas 
faz parte da cultura dos povos. Cada sociedade conta com uma ampla 
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bagagem de tradições e costumes, e o turismo vale-se delas para atrair os 
visitantes interessados em diferentes manifestações culturais que se 
observam tanto no âmbito urbano como no rural. 

 

Este estudo pretende contribuir para o aprofundamento de questões específicas no campo 

da restauração, da hospitalidade e do turismo. O aprofundamento se faz necessário para a 

melhor compreensão dos anseios do cliente e para definir a forma de atendê-lo. Estes 

aspectos são determinantes para um turismo cada vez mais profissionalizado, cujos detalhes 

fazem a diferença na hora da escolha de um destino ou de um equipamento de hospedagem. 

Os turistas estão cada vez mais atentos a essas diferenciações e se deixarão seduzir pelo 

melhor conjunto ofertado, incluindo-se nesse âmbito a gastronomia e a restauração 

competente. Pois, como afirma Ruschmann (1999, p. 70), “[...] será preciso conhecer, em 

profundidade, as motivações de viagem do público alvo a fim de adequar a oferta e planejar 

a comunicação publicitária em virtude das diversas experiências que os turistas procuram.” 

 

Outro aspecto de fundamental importância a ser pesquisado é a relevância da cultura 

gastronômica local para o cliente e para o empreendedor. Deve-se ter como pressuposto que 

na área do turismo a forma de preservação dos aspectos culturais locais é uma das garantias 

para manter a atratividade dos visitantes, cada vez mais interessados em conhecer 

características diversas daquele padrão homogêneo de hospedagem, decorrente da 

globalização. Este mesmo fator atuará nos locais como segurança na manutenção do modus 

vivendi dos residentes, e irá gerar motivação por quebrar as resistências decorrentes do 

medo da despersonificação criadas pela adoção de modelos extemporâneos e desvinculados 

da cultura local. O chef Laurent Suaudeau (2007) em seu site6 afirma que “[...] está cada 

vez mais convencido de que o cozinheiro tem uma missão social e parte dela é valorizar os 

produtos da terra. A seu ver, o chef precisa ter sensibilidade para assimilar o que está a sua 

volta e dominar as técnicas da culinária clássica”. Estas questões são atualmente estudadas 

no foco da sustentabilidade do turismo, que visa permitir explorar, de modo racional e com 

o menor desgaste possível, uma região de interesse turístico.  

 

 

                                                 
6Site do chef Laurent Suaudeau < http://www.laurent.com.br/noticia.asp?id=26 >. Acesso em: 12 jan. 2007. 
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1.1 Questões Problema 

 

• QP1 – Qual o nível de importância da Gastronomia na definição da destinação 

turística Balneário Camboriú e da sua hotelaria atribuído pelos seus clientes? 

• QP2 – Quais os fatores considerados nesta escolha e as formas utilizadas pelos 

clientes para obtenção de informações sobre estes? 

• QP3 – Que nível de importância os gestores de Balneário Camboriú atribuem à 

gastronomia como fator de escolha pelo hóspede do local de sua hospedagem? 

• QP4 – A Gastronomia ligada aos aspectos da cultura de alimentação local é fator 

de influência para determinar a opção do cliente? 

 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Analisar o lugar e importância da Gastronomia, e em particular da Gastronomia regional, 

no processo de escolha e definição da destinação turística e do hotel pelos clientes que 

optaram por Balneário Camboriú e sua hotelaria no ano 2006.  

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

• Analisar as formas e os meios com que os clientes buscam as informações 

relacionadas a Balneário Camboriú e sua hotelaria; 

• Verificar o nível de importância que o gestor da hotelaria local atribui à 

Gastronomia como aspecto de influência na escolha feita por seus clientes; 

• Identificar os fatores intervenientes na escolha dos clientes pelos 

estabelecimentos de restauração de Balneário Camboriú; 

• Verificar o nível de importância que os clientes da destinação turística Balneário 

Camboriú e de sua hotelaria atribuem à cultura alimentar local.   

 

 

 



 

 

20

1.3 Metodologia da Pesquisa 
 

Adotar uma visão holística é buscar compreender a 
realidade das coisas pela conjugação harmoniosa de 

diferentes olhares. 
Zuleica Maria Patrício (1995) 

 
 
A metodologia empregada no desenvolvimento desse estudo foi o fator determinante na 

qualidade dos resultados obtidos e, conseqüentemente, na sua validade. Buscou-se 

relacionar os objetivos com o tempo e os recursos disponíveis. Nesse contexto é que o 

pesquisador teve que tomar suas decisões para desenvolver sua pesquisa de forma a 

viabilizá-la e obter como resultado final um estudo que acrescente, ao âmbito de 

informações já disponíveis, uma nova base de dados de interesse para determinada área de 

estudos (FREITAS; MOSCAROLA, 2002).  

 

No estudo realizado utilizaram-se técnicas de pesquisa direta, tendo como instrumento a 

entrevista estruturada, com uso de questionário aplicado junto à amostra determinada de 

400 entrevistados e junto a gestores da hotelaria local, referenciada no Guia 4 Rodas Brasil 

2006. O método de desenvolvimento da pesquisa foi o hipotético-dedutivo (LAKATOS; 

MARCONI, 1991), considerado, como mostra a Figura 1, na busca de resoluções para 

problemas levantados e/ou na detecção de novos problemas já em patamar de conhecimento 

mais desenvolvido.  

 

De acordo com os objetivos, a presente pesquisa trabalha com dados quantitativos e 

qualitativos, buscando, após a análise desses dados, criar agrupamentos de perfis 

semelhantes e com determinados fatores de interferência, como também, uma escala 

semântica que possibilite a visualização dos fatores de influência relacionados à 

gastronomia e sua importância na escolha, pelos clientes, da destinação turística Balneário 

Camboriú e da sua rede hoteleira. Nessa análise se fará a relação com os fatores que os 

gestores dos equipamentos hoteleiros de Balneário Camboriú acreditam ser considerados 

como relevantes por seus clientes, buscando-se os pontos de convergência nas duas visões.  
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Os dados foram coletados pelo pesquisador no período de janeiro de 2006 a janeiro de 

2007. A análise dos dados foi desenvolvida por meio da estatística descritiva (percentual, 

média e desvio padrão) com posterior análise univariada, bivariada e multivariada.  

 

Nas interpretações multivariadas foram elaboradas análises qualitativas, com base nos 

dados obtidos, informações sobre as sensações e percepções do produto pelo cliente, que 

juntamente com a análise quantitativa, permitam a criação de uma escala semântica, com a 

demonstração da relevância dos principais fatores e sua classificação e comparativa entre os 

turistas e os gestores da hotelaria local para os mesmos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 01: Modelo para método hipotético-dedutivo aplicado a questões problemas.  
Fonte: Krause, 2003. 
 

A esse respeito Wanderley (2004, p. 71) pondera que as questões qualitativas e 

quantitativas estão totalmente interrelacionadas: 

Muitos pesquisadores admitem a separação dos métodos qualitativos e 
quantitativos de análise de dados. Porém, atualmente, entende-se que estas 
formas de pesquisas estão interligadas. Um estudo qualitativo serve para 
encontrar novas respostas a um problema, enquanto que um estudo 
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quantitativo serve para expressar relações estatísticas entre os resultados 
obtidos. 

 

Com base nestes resultados poderão ser destacados os aspectos relevantes para a gestão do 

setor de alimentação na hotelaria local e para a qualificação dos recursos humanos pelos 

agentes formadores. 

 

 

1.3.1 Estruturação da pesquisa 
  

A correta definição dos procedimentos de investigação é de fundamental importância para a 

validação da pesquisa. A elaboração de pesquisas que buscam determinar padrões de 

comportamento social tem aperfeiçoado desde a forma de coleta de dados até sua 

interpretação final. A estrutura proposta para esta pesquisa foi de questionários com 

questões fechadas e diretamente voltadas aos objetivos da tese. Para dar conta do 

procedimento pretendido, foram aplicadas duas entrevistas, na forma de questionários, 

conforme descrito a seguir: 

I. Questionário aplicado junto ao turista  

Teve por objetivo a mensuração do nível de influência dos serviços de alimentação na 

escolha de um cliente por uma destinação turística ou por um hotel. Esses questionários 

(Apêndice A) foram aplicados junto a turistas que visitavam Balneário Camboriú no verão 

de 2006, selecionados de forma aleatória e, posteriormente, divididos em hóspedes de 

hotéis ou não-hóspedes.  

II. Questionário aplicado junto aos gestores da hotelaria de Balneário Camboriú  

Esses questionários (Apêndice B) tinham o intuito de identificar a importância atribuída ao 

setor de Alimentos e Bebidas pelos gestores dos hotéis de Balneário Camboriú. Nesse 

levantamento, procurou-se também determinar alguns parâmetros utilizados para a gestão 

do setor. Foram entrevistados 43 gestores, tomando-se como base amostral o número dos 

hotéis de Balneário Camboriú, relacionados no Guia Quatro Rodas Brasil 2006, que é o 

guia de maior tiragem e circulação no Brasil. 
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1.3.2 Definição da amostra dos turistas clientes da destinação turística Balneário Camboriú 
 
A obtenção de um tamanho de amostra, n0, para uma população (N) sem tamanho definido, 

como no caso dos clientes que escolheram a destinação de Balneário Camboriú e sua 

hotelaria, requereu alguns cuidados.  

 

Procurou-se observar uma margem de até 5% de tolerância de erro e nível de confiança, 

aliada à definição de uma amostra razoavelmente grande que permitisse o uso de 

distribuição normal, na representação das distribuições X  e de P, considerando a seguinte 

formulação prevista por Moore (2005, p. 67): 

 

 

                         ou seja                                   = 400 entrevistados 

 
 

 

1.3.3 Local de entrevista dos turistas 

 

Após o dimensionamento da amostra, a outra questão considerada para obtenção de um 

resultado confiável foi a da aleatoriedade na escolha dos entrevistados, considerando o local 

para aplicação dos questionários e a forma de escolha dos entrevistados. 

 

Como local de aplicação do questionário optou-se pela região da praia Central, tendo em 

vista as informações disponíveis no site da Secretaria de Turismo Municipal sobre a 

relevância dessa área como ponto de circulação do turista: “É na Praia Central que tudo 

acontece. Shows, esporte e muita gente bonita são uma constante. Com completa infra-

estrutura, é ali que estão os principais hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, além de 

variado parque comercial” (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2006). Também Ferreira (2006, p. 

24) assim descreve a Praia Central: 

Construções imponentes ao longo da orla da praia Central dão à cidade 
um ar de modernidade. Avenidas e estradas, ainda novas e conservadas, e 
placas de sinalização dão um tom de organização, já que é fácil se 
locomover em Balneário Camboriú. É na praia Central que se concentra a 
agitação da cidade e onde a vida noturna é mais quente. 
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Para melhor distribuição na aplicação dos questionários, dividiu-se a Praia Central em três 

setores, o SETOR NORTE, o SETOR CENTRAL e o SETOR SUL, conforme demonstrado 

no diagrama da Figura. 2.  

 

Nestes setores, foi abordado aleatoriamente quem estivesse na praia ou no calçadão da 

Avenida Atlântica, considerando-se como elemento apto aquele que não se identificou 

como morador permanente da cidade ou das cidades limítrofes (Itajaí, Camboriú e Itapema) 

e que, após explicação dos objetivos do estudo, aceitou participar da pesquisa 

espontaneamente. A estes, a entrevista foi então lida e as respostadas anotadas no 

formulário do questionário pelo entrevistador (Apêndice A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Divisão geográfica utilizada para aplicação dos questionários da pesquisa.  
Nota: Adaptado de Minella et alii, 1999. 
 
 
1.3.4 O período de entrevistas 
 

Para a aplicação da pesquisa buscou-se verificar a existência, ou não, de opiniões 

diferenciadas entre clientes que visitaram a destinação Balneário Camboriú em 2006 e se 

utilizaram de sua rede hoteleira em diferentes épocas da temporada. Para isso, considerou-

se como época de alta temporada os meses de janeiro e fevereiro e, como baixa temporada, 
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os meses de março, abril, maio e junho. Foram desconsiderados os aspectos de média 

temporada. A fonte consultada para definição dessa segmentação foi o Sindicato de Hotéis, 

Bares, Restaurantes e Similares (2007) que levanta informações sobre o movimento de 

turistas na cidade. Desse modo, foram consultados, aleatoriamente, os 400 turistas da 

amostra prevista que circularam na Praia Central de Balneário Camboriú, nas regiões 

demarcadas, sendo aplicadas 200 entrevistas nos meses de janeiro e fevereiro de 2006 e 200 

entrevistas nos meses de março a junho de 2006, sendo aplicadas 50 entrevistas por mês. 

 
 
1.3.5 Definição da amostra para os gestores da rede hoteleira de Balneário Camboriú 
 

Para definição da amostra dos gestores da rede hoteleira de Balneário Camboriú 

pesquisada, optou-se pela adoção dos hotéis contidos no Guia 4 Rodas – Brasil 2006 que 

possuíssem restaurantes. Dos 42 hotéis constantes no Guia, 30 se enquadraram neste 

critério, oferecendo algum tipo de alimentação aos seus hóspedes e, destes, somente 12 

aceitaram realmente participar da entrevista. 

 

Nos 12 hotéis que aceitaram participar da pesquisa, foram entrevistados os responsáveis 

pelo hotel, seguindo-se o seguinte critério decrescente: em primeiro lugar os proprietários, 

em segundo, o gerente geral e por último o gerente comercial. Essa abordagem foi adotada 

para que se verifique a forma como é visto o setor de alimentação pelos investidores 

(proprietários) ou pelos gestores (gerentes gerais ou comerciais) da hotelaria local, 

evitando-se, assim, a opinião dos envolvidos diretamente no setor de Alimentos e Bebidas, 

que teriam uma visão mais interna e não-holística como é intenção da pesquisa perceber. 

No caso de recusa da parte de representantes dos três níveis de conceder entrevista para 

aplicação do questionário, o hotel não foi computado na avaliação. A relação dos hotéis 

selecionados e dos que efetivamente participaram da pesquisa esta apresentada no Quadro 

01. A distribuição das entrevistas pelos tipos de hotéis e de suas categorias ficaram com 

todos os segmentos representados. No Quadro 01 estão descriminados os estabelecimentos 

dentro dos critérios propostos e também aqueles que aceitaram participar da pesquisa.   
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HOTÉIS DA AMOSTRA PARTICIPARAM 

1. Recanto das Águas  SIM 

2. D'Sintra  SIM 

3. Royal Atlantic  SIM 

4. Parador Estaleiro  NÃO 

5. Pousada Felissimo  NÃO 

6. Pousada Praia do Estaleiro  NÃO 

7. Villa do Mar  NÃO 

8. Plaza Camboriú  SIM 

9. Bhally  NÃO 

10. Costa Sul Beach  SIM 

11. Atobá Praia  NÃO 

12. HM Plaza  NÃO 

13. San Marino Cassino  NÃO 

14. Miramar  SIM 

15. Fischer  NÃO 

16. Pires  SIM 

17. Rieger  NÃO 

18. San Remo  NÃO 

19. Marambaia Cassino  NÃO 

20. Ilha da Madeira  SIM 

21. Hamburgo Palace  NÃO 

22. Sibara Flat  SIM 

23. Camboriú Pecon  NÃO 

24. Pousada Ponta do Lobo  SIM 

25. Geranium  NÃO 

26. Hotel das Américas  NÃO 

27. Hotel dos Açores  SIM 

28. Marimar  SIM 

29. Vieira's  NÃO 

30. Gracher Praia  NÃO 

Quadro 01: Hotéis constantes no Guia Quatro Rodas – Brasil 2006 que foram procurados para 
pesquisa e os que efetivamente participaram. 
 

 

1.4 Estrutura da Tese 

 

Para melhor entendimento do estudo, a presente tese está dividida em capítulos assim 

construídos: 

• Capítulo 1 – marco teórico que busca situar a problemática em estudo, 

procurando aprofundar conceitos presentes na bibliografia e em outras fontes de 

informação relacionadas ao tema. Busca-se explicitar as concepções que 
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fundamentam, atualmente, a atratividade da gastronomia na hospitalidade de uma 

destinação e o aspecto da alimentação como um fator de interesse cultural. 

• Capítulo 2 – aprofunda o estudo com a abordagem de temas relacionados a 

questões da qualidade na prestação de serviços, da estrutura da restauração, dos 

aspectos culturais da alimentação, a partir das experiências do autor e com o aporte 

de informações de autores da área do conhecimento da Gastronomia, do Turismo e 

Hotelaria e da Administração. Estas questões são de relevância para o 

entendimento de conceitos e definições presentes neste estudo, tanto na formulação 

dos instrumentos de pesquisa, quanto nas análises posteriores.  

• Capítulo 3 – apresenta a análise dos dados coletados na pesquisa, utilizando-

se de ferramentas estatísticas com a possibilidade de agrupamentos por fatores 

correlatos e por análise fatorial como base da construção de uma escala semântica 

a ser apresentada na conclusão do estudo. 

• Conclusão – compreende síntese final e sugestões; os aspectos detectados na 

pesquisa são ordenados na forma de uma escala semântica, comparativa dos 

aspectos importantes considerados pelos gestores dos meios de hospedagem e os 

considerados importantes pelos turistas quando da escolha de uma destinação e de 

um hotel. Deste capítulo constam, ainda, as limitações do estudo e as 

recomendações para seu aprofundamento. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

 

Diz-me o que comes e te direi quem tu és 
Brillat Savarim, 1826 

 
Todo trabalho do homem é para sua boca... 

Eclesiastes, VI,7 (BÍBLIA, 1967, p. 564). 
 

2.1 Contextualização do Turismo e da Hospitalidade no mundo atual e suas 

perspectivas 

 

Inicialmente, é importante que se faça o enquadramento do turismo como atividade 

econômica e de lazer, considerando-se, neste aspecto, sua relação com os demais campos 

econômicos, bem como, a forma como é operacionalizado. Conforme Silva (2004, p. 256),  

[...] o turismo se apresenta, em sua forma mais simples, como uma 
corrente massiva que se desloca desde um mercado de origem até um 
núcleo receptor, apresentando dois problemas básicos: sua má distribuição 
no tempo e sua polarização no espaço. Isto revela a necessidade de um 
disciplinamento no contexto global onde opera o turismo, visando dotá-lo 
de uma racionalidade econômica que permita o controle das variáveis 
envolvidas, possibilitando a obtenção do pleno desenvolvimento das suas 
potencialidades.  
O tratamento econômico do turismo requer, no entanto, uma abordagem 
que contemple ao lado da análise científica, a consideração do elemento 
humano que é fundamental em sua manifestação. 
  

Para o autor, o turismo como produto turístico se concretiza economicamente e 

operacionalmente:  

[...] por intermédio de um composto de atividades e serviços relativos ao 
alojamento (indústria das construções e indústria de transformação), à 
alimentação e às bebidas (atividade agrícola e indústria alimentícia), aos 
transportes (indústria de transformação e de consumo energético, além de 
serviços), às aquisições de produtos locais (artesanato e indústria do 
vestuário ou de transformação), às visitas e aos divertimentos (serviços). 
(SILVA, 2004, p. 106)  

 
Considera ainda que, para obtenção deste resultado, todas essas atividades estarão ligadas a 

uma atração natural ou cultural, sendo que: 

[...] este conglomerado de atividades permite a realização do produto 
turístico que na sua fase final é atividade produtiva, de serviços. Deste 
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modo, os bens naturais e culturais tornam-se bens diretamente produtivos, 
participando do processo geral de expansão da economia.  
[...] [Assim o turismo] representa um conjunto de atividades produtivas, 
no qual os serviços têm um caráter prevalente, que interessam a todos os 
setores econômicos de um país ou uma região, se caracterizando por 
possuir uma interdependência estrutural com as demais atividades, em 
maior grau e intensidade que qualquer outra atividade produtiva.  
Neste sentido, a raiz do fenômeno turístico se encontra na colocação em 
circulação econômica dos bens naturais e culturais, que, até então, 
permaneciam à margem dos circuitos econômicos por sua anterior 
natureza de bens livres. (SILVA, 2004, p.107) 

 
Dentro desta perspectiva, o Turismo é um dos mais importantes setores da economia 

mundial na atualidade. Conforme dados do World Travel Councill – WTTC, citados em 

Lage e Milone (2000), o setor turístico movimentou em 1999, direta e indiretamente, US$ 

3,8 trilhões, o que representou 11% do PIB mundial. Baseado em dados da atualidade, 

Lockwood (2003) projeta uma evolução de 700 milhões de chegadas internacionais para 

um bilhão em 2010 e US$1,6 bilhão em 2020. Estes dados estão de acordo com o previsto 

pela OMT (2005), que projeta um faturamento superior a US$ 1,5 bilhão para o ano de 

2020. 

 

Para o Brasil, com base no Estudo do Mercado Interno de Turismo, elaborado pela 

FIPE/USP em 2001, o turismo representou uma movimentação cerca de R$ 29,5 bilhões, 

equivalente a 2,5% do PIB nacional. Mantendo uma constante evolução, conforme a 

Ministério do Turismo (2007), somente as 80 maiores empresas do setor faturaram em 2005 

o valor de R$ 25,5 bilhões, quase o mesmo montante de todo o setor em 2001. O Ministério 

do Turismo prevê para o ano de 2007 que 9 milhões de turistas estrangeiros irão visitar o 

país, realizando uma receita de US$ 8 bilhões, tornando-se desta forma a quinta maior 

geradora de divisas para o Brasil. Também é previsto, pelo mesmo órgão, investimentos de 

R$ 3,6 bilhões até o ano de 2008. O Anuário Exame – Turismo 2007/2008 (2007), levanta 

os maiores projetos que estão sendo implantados no país até o ano de 2010 e revela que, 

caso todos se confirmem, os investimentos somarão R$ 6,8 bilhões com a geração de 

41.000 novos empregos. Dentro deste setor, a importância da hotelaria nacional pode ser 

avaliada também pelos dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH que 

aponta, atualmente (dados de 2006), a existência de aproximadamente 25 mil meios de 

hospedagem, deste universo, 18 mil são hotéis e pousadas, que geram um faturamento da 
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ordem de U$ 2 bilhões de dólares/ano. Na geração de riquezas e de empregos, o setor do 

turismo é de alta conversibilidade, pois, conforme estimativa da Organização Mundial de 

Turismo – OMT (1997), para cada dólar investido em turismo por um país existe o retorno 

de seis dólares e, de cada 10 empregos da população ativa, 1 é no setor de turismo. 

 

Outro aspecto para determinar a importância do setor, conforme os estudos do Ministério 

do Planejamento (2002), são as estimativas referentes a empregos efetivos no turismo, que 

alcançam aproximadamente 10% da mão de obra ativa no país e da geração de empregos na 

hotelaria, que associam de 0,4 a 2 empregos diretos para cada quarto de hotel. Já para o 

segmento dos restaurantes, segundo o estudo, e de acordo com padrões internacionais, é 

possível gerar um emprego no setor com cerca de US$ 10 mil de investimento. 

 

O Turismo, baseado na movimentação de pessoas em localidades distantes de suas 

residências, tem como elemento possibilitador a hospitalidade das destinações turísticas e, 

como fator preponderante na hospitalidade, os equipamentos turísticos, voltados 

primariamente às funções de acomodação e alimentação das pessoas em trânsito. Grinover 

(2002) define a hospitalidade como sendo o ato de acolher e prestar serviços a alguém que, 

por qualquer motivo, esteja fora de seu local de domicílio. Destaca que se trata de uma 

relação especializada entre o que recebe e o que é recebido, sendo possível que se amplie 

esta noção para “[...] a relação que se estabelece entre o espaço físico da cidade e seus 

habitantes, pois ela não está restrita à acomodação, mas também à alimentação, o conforto e 

o acolhimento, proporcionando ao visitante a sensação de bem-estar”. 

 

Nesta perspectiva pode-se ampliar o conceito de hospitalidade para além do termo hotelaria 

e restauração, que tem uma conotação mais técnica, pois, na visão de Camargo (2002, p. 

28),  

[...] o objeto de pesquisa deixa de ser apenas e tão somente o turista em 
viagem que busca um quarto ou uma refeição, podendo também ser o 
migrante, o estrangeiro, o diferente, o estranho. A problemática da 
governança ou conciergerie de um hotel, do mâitre de um restaurante ou 
da organização de eventos, em nada perde se estudada à luz de um 
referencial teórico mais amplo que considera a situação de todo e 
qualquer indivíduo afastado de seu nicho social e cultural e que busca 
calor e respeito humanos de um empregado de um hotel, dos 
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organizadores de um evento, de uma comemoração, daquele que é 
portador de uma informação para ele necessária ou mesmo vital. 

 

A compreensão ampliada de hospitalidade remete à complexidade do seu estudo, pois exige 

o envolvimento de várias áreas do conhecimento. Grinover (2002, p. 56) alerta:  

Hoje, o conceito de hospitalidade estende-se para além dos limites de 
hotéis, restaurantes, lojas ou estabelecimentos de entretenimento. Isso 
implica a necessidade de recorrer a análises de caráter histórico, 
epistemológico e empírico das ações que são empreendidas na área da 
hospitalidade. Esta que enriquece com discussões interdisciplinares, é 
uma atividade, um campo de conhecimento que se vale de certas práticas 
que vão desde o planejamento, visando soluções de problemas concretos 
do dia-a-dia de seus produtos e serviços, até recortes específicos, não 
apenas da antropologia, da sociologia, da história, da geografia, da 
economia, da política etc., mas também das ciências e tecnologias 
aplicadas à administração, à educação, à comunicação, à arquitetura, ao 
urbanismo, ao planejamento ambiental, aos recursos naturais etc. 

 

Assim, percebe-se que existe a necessidade de maior aprofundamento e abrangência de 

conceitos quando se propõe a realização de estudos em turismo e hospitalidade.  

 

Uma consolidação de dados e projeções sobre o turismo, após 11 de setembro de 20017, é 

de fundamental importância para quem queira se posicionar, como destinação turística ou 

equipamento hoteleiro, diferenciadamente no mercado. A perspectiva de um crescimento (e 

até de diminuição) do fluxo de turistas abaixo das projeções que vinham sendo feitas 

anteriormente levou a que se considerasse, com maior atenção e profundidade, diversos 

aspectos que podem fazer a diferença na concorrência entre destinações e suas respectivas 

redes hoteleiras. A OMT (2005), reforçando o problema surgido a partir deste ataque 

terrorista, informa que “[...] não diferente dos outros continentes, as Américas também 

registraram uma queda no seu número de turistas (-1%) em 2003. Pelo terceiro ano 

consecutivo, a América do Norte vem registrando uma queda no fluxo de turistas, -5% em 

2003, isto devido ainda aos ataques de 11 de setembro e outros fatores que demonstraram 

falta de segurança aos turistas”. 

 

                                                 
7 Atentado terrorista às Torres do World Trade Center de Nova Iorque – USA, ocorrido no dia 11 de setembro 
de 2001. 
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O evento de 11 de setembro de 2001 e suas conseqüências imediatas acabaram por fazer 

com que os estudiosos e envolvidos com a questão do turismo passassem a ter uma postura 

mais realista e reflexiva da nova realidade, determinando que se dissipasse o excesso de 

otimismo que existia até então e se buscassem novos estudos que permitissem a 

manutenção da estrutura turística existente em um primeiro momento e, logo em seguida, a 

retomada do crescimento com um enfoque na sustentabilidade.  

 

Neste contexto, é de fundamental importância que se aprofundem questões além do aspecto 

segurança, para um conjunto de detalhes sobre o que efetivamente é considerado como de 

relevância pelo turista para fazer sua escolha de destino de viagem e de hospedagem. Estas 

informações podem ser consideradas como um fator de sobrevivência frente ao maior 

acirramento da concorrência atual.  

 

A hospedagem é um dos fatores determinantes na escolha de uma destinação turística 

requerendo toda uma estrutura funcional para permitir o atendimento; assim, serão 

considerados como equipamentos de hospedagem, no presente estudo, os equipamentos 

classificados como hoteleiros. Não estarão, portanto, sendo levados em conta os albergues, 

campings, pensões e outras formas de equipamentos para hospedagem.  

 

Segundo Dias (2002, p. 104), “os hotéis têm, aproximadamente, duzentos anos. A palavra 

hotel passou a ser utilizada na Inglaterra com a introdução, em Londres, após 1760, do tipo 

de estabelecimento, então comum em Paris, denominado hotel - garni, uma grande casa na 

qual os apartamentos eram alugados por dia, semana ou mês”.  

 

Este conceito foi ampliado com a incorporação de serviços e sofisticação das estruturas 

colocadas à disposição dos hóspedes. Atualmente, o conceito de hospitalidade, conforme 

Camargo (2002, p. 69), faz com que se percebam todas as instâncias envolvidas com o 

receber humano relacionadas a todas as instâncias do fazer humano. Ainda afirma o autor 

que “[...] assim colocado o problema, resulta claro que hotéis e restaurantes são apenas a 

ponta do iceberg da hospitalidade, que inclui ainda bufês, organização de eventos, 

organização de festas e cerimônias, enfim, a totalidade do chamado receptivo turístico de 
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uma cidade [...]”. Desta forma, um novo paradigma pode ser estabelecido, tendo como base 

a busca por novas formas de se perceber as expectativas de uma clientela mais exigente e 

informada, para qual é de fundamental importância que os agentes envolvidos consigam 

fazer a mensuração dos fatores de influência que realmente importam e direcionar seus 

esforços para conseguir atendê-los. O cliente já está ciente do seu poder em função de todas 

as possibilidades que lhe são oferecidas e escolherá aquela que melhor atender às suas 

expectativas. 

 

 

2.2 A Alimentação, a Cultura, a Hospitalidade e a Gastronomia 

 

2.2.1 A Alimentação Humana 

 

A alimentação humana pode ser abordada pelo aspecto puramente fisiológico, 

considerando-se o poder nutriente dos elementos comestíveis, como também pode ser vista 

pelo ângulo das sensações psicológicas que resultam em prazer. Nesta segunda abordagem, 

um dos estudos mais conhecido e reconhecido é Fisiologia do Gosto, escrito por Brillat-

Savarin (1755 – 1826) no século XVIII, em que o autor relaciona os alimentos com os 

prazeres gerados por eles. Uma de suas afirmações dá o sentido que direcionou seu estudo: 

“Os animais se repastam; o homem come; somente o homem de espírito sabe comer”. Ele 

faz a análise das características e da importância do gosto com a seguinte argumentação: 

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 
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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. (BRILLAT-SAVARIN, 1998, 
p. 48).  
 

Neste estudo o autor aprofunda de forma pormenorizada e em relação a todos os sentidos 

humanos a questão dos alimentos e da forma como este ser tem as mais diversas sensações 

emocionais relacionadas a sua cultura alimentar, que pode ser mais ou menos aprimorada. 

 

Cascudo (1983) fala da importância da alimentação para o ser humano comparando a fome 

com o sexo. Na sua concepção, todos os dois são essenciais à vida do homem, com a 

diferença que o sexo pode ser evitado, postergado ou sublimado. A fome não. O estômago 

[fome] é dominador, imperioso e inadiável. Conforme o autor, os alemães, em função deste 

poder da fome, dizem que o sexo é fêmea e o estômago [fome] é macho e, para os gregos, a 

força da fome era suficiente para fazer cessar o amor. O que se procura é, afinal, a junção 

da necessidade de se alimentar com o prazer que esta alimentação pode proporcionar. Júlio 

Camba (1884 – 1962), em seu livro La Casa de Lúculo, comenta sobre esta relação: 

Científicamente, el hombre pierde al día unas 2.400 calorías [...] la 

confección de un buen menú parece que debiera constituir únicamente un 

problema de aritmética; pero “hay muchas más cosas bajo el cielo de las 

que ha sonado nuestra sabiduría”. Es que todo ha: de reducirse a reparar 

nuestras pérdidas en energía substancia? Y nuestra sensibilidad, no 

cuenta para caso?  

[...]Toda comida debe dejarnos al final una satisfacción psicológica, y si 

nos la deja es que le falta algo, por muchas vitaminas, albuminoides e 

hidrocarbonatos que contenga. (CAMBA, 1997, p. 54). 
 

Na evolução social dos grupos humanos, estes em um determinado momento passaram a se 

reunir para, em conjunto, se alimentar. Para Franco (2001, p. 21), a refeição coletiva surgiu 

em função da partilha e preparação da carne, para qual se necessitava a reunião do grupo. 

Assim, a refeição seria uma forma de se ritualizar a repartição dos alimentos e, em função 

disso, se tornou tão rica em símbolos. Leal (1998, p. 1) traz uma argumentação interessante 

sobre esta simbologia. Conforme a autora, “comer do mesmo pão, por exemplo, é 

alimentar-se juntos, é sinal de fraternidade, solidariedade e companheirismo. Daí a 

expressão com pão ter dado origem à palavra companheiro e à expressão criar com o 

alimento ter originado a palavra aluno”. 
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Leal (1998) aborda, de uma forma polêmica, 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. Cita a autora 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. Refere-se à arte de preparar 
as iguarias, tornando-as 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. [destaque 
nosso]. (LEAL, 1998, p. 2). 
  

Ainda, conforme esta autora, a história da gastronomia está ligada a vários fatores, como as 

variações climáticas, as guerras e os períodos de paz, o resultado das colheitas, enfim, a 

tudo que interferisse no estado de espírito do homem e na disponibilidade das matérias 

primas para preparação de seus alimentos.  

 

 
2.2.2 A cultura e a alimentação de uma população  
 
A alimentação é fundamental para a sobrevivência de qualquer sociedade, seja ela evoluída 

ou não. O ser humano sempre dependeu da solução dos problemas com a alimentação para 

poder evoluir em outras atividades sociais. Estabelecido um patamar de suficiência de 

alimentos, que dê sustentação a um determinado grupo, este passa a buscar na alimentação 

outros estímulos que propiciem prazer no compartilhamento de hábitos e costumes. 

Conforme Schlüter (2003, p. 23),  

[...] a comida não é apenas uma substância alimentícia, mas também um 
modo, um estilo e uma maneira de alimentação. Da mesma forma, o 
modo de comer define não só aquilo que se come, mas também a pessoa 
que o ingere. O que merece ser destacado é que o ato de comer cristaliza 
estados emocionais e identidades culturais. [...] A partir de 1997 a Unesco 
introduziu o conceito de patrimônio intangível, ao qual definiu corno o 
conjunto de formas de cultura tradicional e popular ou folclórica, ou seja, 
as obras coletivas que emanam de uma cultura e se baseiam na tradição. 
Essas tradições são transmitidas oralmente ou mediante gestos e se 
modificam com o transcurso do tempo por um processo de recriação 
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coletiva. Incluem-se nelas as tradições orais, os costumes, as línguas, a 
música, as danças, os rituais, as festas, a medicina tradicional e a 
farmacopéia, as artes culinárias [destaque nosso] e todas as habilidades 
especiais relacionadas com os aspectos materiais da cultura, tais como as 
artes e o hábitat. 

 

Atualmente busca-se exatamente o resgate dessas identidades. O aspecto da cultura tem 

sido extremamente valorizado como forma de se contrapor à globalização. A importância 

da cultura local na manutenção da identidade de um determinado grupo social é de certa 

forma um contraponto à homogeneização decorrente do processo de globalização. 

Suaudeau (2004, p. 52), ao analisar esta questão relacionada à alimentação, comenta:  

A globalização provocou outra reação: o retorno a uma cozinha de 
identidade.[...] Hoje, mais do que nunca, o mercado impõe ao profissional 
interpretar uma cozinha contemporânea, obedecendo aos conceitos 
internacionais de higiene, manipulação, técnicas e teorias aplicadas, mas 
cobra, sobretudo, que ele conserve sua identidade nacional e regional. O 
cozinheiro do futuro não poderá se basear nas repetições gestuais e visuais 
dos que o precederam. Deverá, sim, assimilar o conceito reflexível, para 
entender melhor a composição e a transformação dos alimentos, para cada 
vez mais saudável e compreensiva, contrariando todas as tendências da 
globalização do paladar. Com estas armas, a criatividade vai derrotar a 
padronização indesejável.  
 

Ainda nesse sentido Lickfeld (2000, p. 37) faz uma reflexão sobre a insatisfação causada 

aos indivíduos decorrente da perda de sua identidade cultural de referência: 

O contexto cultural das sociedades pós-industriais é caracterizado pelo 
que se convencionou chamar de pós-modernidade. Apesar de não existir 
ainda uma unanimidade quanto ao seu conceito nos meios acadêmicos, 
existe um acordo geral quanto as seguintes características da cultura pós-
moderna: a) o excesso de oferta de informações, diversões e serviços tem 
atingido o ponto de saturação, levando a uma sensação de vazio; b) em 
função da sua contínua transformação, foram perdidos os referenciais do 
real na sociedade; c) em conseqüência disso, o homem passou a ser mais 
individualista, preocupado, em primeiro lugar, com a satisfação egoísta e 
urgente das suas próprias necessidades e desejos. 
 

É de suma importância que se entenda como 

“[...] recurso cultural todo e qualquer artefato humano que, tendo um forte 
componente simbólico, seja de algum modo representativo da 
coletividade, da região e da época a que faz referência. O homem vive 
num ambiente artificial por ele criado e constantemente transformado; a 
cultura é esse movimento de transformação e os recursos culturais seu 
produto”. (PELLEGRINI FILHO, 1997. p. 112).  
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Leal (1998, p. 2) assevera:  

Em gastronomia, tanto quem cozinha quanto quem come deve saber 
combinar tradição com criação. A tradição está no saber do povo, é 
ligada à terra e à exploração dos produtos da região e das estações. Já a 
criação está relacionada à invenção, à renovação e às experimentações.  
Desse modo, toda cozinha tem a marca do passado, da história, da 
sociedade, do povo e da nação à qual pertence. Cozinhar é uma ação 
cultural que nos liga sempre ao que fomos, somos e seremos e, também, 
com o que produzimos, cremos, projetamos e sonhamos.  
 

A alimentação serve para atender às necessidades fisiológicas de sobrevivência do cliente 

turista, e também utiliza os aspectos culturais da alimentação como fonte de atratividade. A 

forma como essa cultura alimentar deverá ser apresentada aos clientes/turistas é o desafio 

dos profissionais do setor. A contextualização dessa cultura será um dos aspectos 

importantes para chamar a atenção do cliente/turista para ela. 

 

 

2.2.3 A gastronomia como diferencial no turismo e na hospitalidade 

 

O termo gastronomia é aqui utilizado como um diferencial na qualidade dos 

preparos de alimentos no setor da restauração, atualmente visto como um fator 

imprescindível nos empreendimentos voltados a um público medianamente exigente. A 

definição de Gastronomia pressupõe uma correta produção dos alimentos, considerando um 

cardápio adequado e executado com as técnicas corretas e a partir de matérias primas 

adequadas, bem como, um serviço desta produção de forma adequada ao perfil do cliente, 

para seu conforto e dentro dos níveis de requinte compatíveis à situação e ao preço cobrado. 

No conjunto, a alimentação tem que considerar todos os aspectos envolvidos; Finkelstein 

(2005, p. 69) pondera que o consumo de alimentos, assim como a satisfação de qualquer 

apetite, há muito deixou de ter como objetivo principal a nutrição e, em vez disso, passou a 

conter inúmeros significados sociais, culturais e simbólicos. 

 

Flandrin, Mantanari (1998, p. 819) compara a importância das especialidades culinárias de 

uma determinada região com os acontecimentos históricos, com os monumentos históricos 

e as paisagens do local. Em função deste interesse é que, conforme sua inferência, surgiram 

os guias gastronômicos – responsáveis pela sinalização culinária de um território.  
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Este é o grande desafio do gestor do setor de Alimentos e Bebidas. Como realizar um 

planejamento adequado, partindo da escolha dos preparos que irão compor seus cardápios e 

planos de produção, passando por uma correta operação de produção desses itens, que deve 

contar com matérias primas adequadas e uso de técnicas culinárias pertinentes e, 

finalmente, ter um serviço desses preparos adequado ao perfil do cliente, tanto no que se 

refere ao tipo de serviço escolhido como ao custo e preço a ser pago. É de grande 

importância para que estas questões sejam corretamente consideradas a existência de uma 

predisposição para ver no segmento da alimentação uma possibilidade de rentabilidade para 

o empreendimento que, quando bem gerido, passa a ser uma fonte de receitas financeiras e 

um fator de atração diferenciada. No caso da hotelaria, deve-se ainda considerar todas as 

características do hóspede usuário do setor de Alimentação e das suas características de uso 

da estrutura disponível no hotel. Este é um fator muitas vezes esquecido pelo 

empreendedor, que acaba por planejar a estrutura de alimentação como se fosse uma 

atividade distinta do setor de hospedagem, criando um descompasso quando da avaliação 

da qualidade feita pelo cliente.  

 

Outro aspecto a ser considerado na questão relativa a qualidade da alimentação é a da 

terceirização destes setores pela hotelaria. Existe uma possibilidade de conflitos entre os 

valores que o hotel pretende pagar ao terceirizado e a qualidade que ira cobrar 

posteriormente em relação aos serviços prestados a seus hóspedes. Neste estudo, em todas 

as formas de se analisar a alimentação, a Gastronomia será colocada como fator agregador 

de qualidade ao serviço. 

 

No diagrama da Figura 03, pode-se visualizar a Gastronomia como elemento de valorização 

dentro do setor de alimentação de restaurantes e similares, como também da Alimentação 

de uma forma geral. Percebe-se que a Gastronomia pode ser utilizada como uma forma de 

valorizar tanto o setor da Alimentação Geral – que envolve neste caso a população como 

um todo e suas diversas formas de se alimentarem, como o setor da Restauração – aqui 

entendido como o dos restaurantes e similares que atendem à população local e aos turistas 

de uma determinada localidade. 
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Figura 03: A Gastronomia como elemento de valorização da Alimentação Geral e da 
Restauração.  

Fonte: Krause, 2001. 
 
Neste caso a Gastronomia entra como elemento de uso das técnicas culinárias corretas, da 

criatividade no uso dos ingredientes, na segurança alimentar, na forma de apresentar as 

preparações com atratividade, e de oferta de um correto serviço desses preparos para o 

cliente.  

 

Antonini (2003, p. 35) afirma que a gastronomia e o setor da restauração têm fortes 

relações na medida em que, “como patrimônio cultural a gastronomia é certamente muito 

mais do que simples arte culinária. Assume-se também como um importante veículo da 

cultura popular, ao mesmo tempo em que possibilita uma percepção acerca da forma como 

vivem os habitantes de cada região, numa dada época”.  
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Para essa autora, entender como funcionam as necessidades das pessoas é uma vantagem 

competitiva no plano do turismo. Neste aspecto, a busca pelo prazer na alimentação é um 

forte indutor para as pessoas se deslocarem. É também nesse aspecto que se deve ter a 

gastronomia como elemento de valorização da alimentação a ser oferecida na estrutura de 

hospitalidade de uma destinação. 

 

Cada vez mais bem informado em relação às possibilidades de uma alimentação 

diferenciada e de qualidade, os turistas e, em especial, os clientes da restauração passam a 

exigir dos responsáveis pelo setor uma nova atitude diante desta questão. Os profissionais 

envolvidos nas diversas fases da operação, portanto, deverão estar devidamente 

sensibilizados e capacitados para essa nova atitude.  

 

Novamente a questão da qualidade está relacionada à capacitação e sensibilidade dos 

prestadores de serviço, ou seja, ao quadro de Recursos Humanos. Camargo (2004, p. 83) 

analisa a questão e argumenta:  

Como todo atendimento em restaurante, faz-se necessário observar e 
transmitir que o importante é estar preocupado em servir, em demonstrar 
estar interessado em atender e não de se fazer interessante. 
Da abordagem inicial para identificação da unidade habitacional ou se é 
um visitante, passando pelo acompanhamento da refeição e o 
agradecimento na saída, poderá ser observado o nível de qualificação do 
quadro de pessoal e de satisfação do cliente com o conjunto dos serviços 
prestados.   

 
Em relação à qualidade dos equipamentos hoteleiros e de restauração de Santa Catarina, de 

acordo com dados da ABIH (2006) referentes ao ano de 2005/2006, 90,23% dos turistas 

entrevistados avaliam os serviços prestados pela hotelaria do Estado como excelentes 

(30,66%) ou bons (59,63%), o que é um dado extremamente positivo. Dos que não 

gostaram da qualidade dos serviços, 8,06% os consideraram regulares e, somente 1,65%, 

ruins.  

 

Conforme a mesma pesquisa, quanto aos serviços prestados pelos Bares e Restaurantes de 

Santa Catarina, percebe-se uma diminuição na avaliação de excelência com, ainda 

significativos 19,66%, porém, quase a metade do verificado na hotelaria. Esses serviços 

foram considerados bons por 89,35% dos turistas entrevistados, uma avaliação bastante 
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próxima à dos hotéis. A avaliação negativa foi também bastante semelhante: 8,97% os 

avaliaram como regulares e 1,67%, como ruins. 

 

Como se pode perceber, apesar de uma avaliação positiva significativa para os dois 

segmentos, os serviços na área de bares e restaurantes têm uma avaliação inferior à da 

hotelaria no quesito de excelência. Esse descompasso deverá ser corrigido se existir a 

intenção de obter uma qualidade diferencial na prestação de serviços como um todo. Pode-

se argumentar, igualmente, que, tratando-se de pessoas em férias possivelmente mais 

predispostas a uma avaliação menos rígida, o índice de excelência alcançado é baixo nos 

dois aspectos.  

 
 
2.2.4 A cultura alimentar como atrativo turístico  

 

Comercialmente, no contexto do turismo, os aspectos culturais da gastronomia podem ser 

um grande diferencial de mercado, como destaca Schlüter (2003, p. 44), pois “com o 

surgimento do conceito de valorização das diferenças regionais e nacionais em um mundo 

globalizado, encontra-se em franco crescimento o interesse pelos restaurantes étnicos”. 

Como todos os demais aspectos envolvidos no turismo e na hospitalidade, os serviços de 

alimentação dos turistas deverão permitir uma interação com a cultura em que estão 

inseridos e que são o motivo que leva pessoas a querer conhecer determinada destinação. 

Schlüter (2003, p. 12) faz uma reflexão sobre a importância que a cultura da alimentação 

pode ter para o turismo: 

Como destacam os estudiosos, a gastronomia está assumindo cada vez 
maior importância como mais um produto para o turismo cultural. As 
motivações principais encontram-se na busca do prazer através da 
alimentação e da viagem, embora deixando de lado o standard para 
favorecer o genuíno. A busca das raízes culinárias e a forma de entender a 
cultura de um lugar por meio de sua gastronomia está adquirindo 
importância cada vez maior. A cozinha tradicional está sendo reconhecida 
cada vez mais como um componente valioso do patrimônio intangível dos 
povos. Ainda que o prato esteja à vista, sua forma de preparação e o 
significado para cada sociedade constituem os aspectos que não se vêem, 
mas que lhe dão seu caráter diferenciado.  
Esse interesse do turismo pela gastronomia pode ajudar a resgatar antigas 
tradições que estão prestes a desaparecer. [...] Essa situação implicou que 
ultimamente se esteja vendo a necessidade de revalorizar o patrimônio 
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gastronômico regional, já que é um dos pilares indispensáveis sobre o 
qual deveria fundamentar-se em grande parte o desenvolvimento do 
turismo cultural. 

 
Em sentido contrário, ou seja, o desuso desses aspectos culturais ou seu uso de forma 

indevida, Moretto Neto (2005, p. 98) argumenta:  

Os espaços e as estruturas de lazer são organizadas e mantidas segundo 
princípios mecanicistas de produção e distribuição, com padronização e 
freqüente impessoalidade na prestação de serviços, nos transportes, na 
hospedagem, alimentação, recreação etc., conferindo ao sujeito a 
condição de objeto que integra a massa. Os momentos de comunhão 
coletiva, representados pelo cultivo e difusão dos valores culturais, no 
seio do tecido social, são transformados em neg(ócio) e reduzidos em 
meros espetáculos para não residentes. [...] No tempo de não trabalho, o 
homem busca experiências distintas do seu cotidiano, em espaços 
diversos que possibilitam conhecer novas culturas, desfrutar de atividades 
lúdicas [e] recreativas.  

 
É imprescindível inserir a alimentação ofertada no contexto da cultura local, sob pena de 

que, caso isto não aconteça, perder-se uma parte do encantamento do cliente. Vários 

estudiosos do turismo têm apontado a importância da interação do turista com a cultura 

autêntica do local que visita. 

 
A cultura de uma localidade que se transforma em uma destinação turística terá parte de sua 

alimentação, dentro deste contexto cultural, como ponto de interesse do turista. Beni 

(2002), na análise estrutural do turismo (SISTUR), já menciona a alimentação ligada à 

cultura de uma destinação como um dos fatores de atratividade: 

H. ATRATIVOS TURÍSTICOS  
Todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o 
deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. 
[...] 
H.3.2 Gastronomia típica 
Comidas e bebidas típicas e/ou tradicionais da região que se caracterizem 
pelas suas formas peculiares e/ou exóticas de produção, apresentação e/ou 
degustação.[...] 
H.3 MANIFESTAÇÕES E USOS TRADICIONAIS E POPULARES 
H.3.2 Gastronomia típica 
H.3.2.1 Salgados 
H.3.2.2 Doces 
H.3.2.3 Frutas/Sucos/Bebidas 

• Origem Cultural 
Informar as origens culturais e quando possível citar referências 
históricas das mesmas. 
• Composição básica (produtos) 
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Informar os produtos básicos e as formas de tratamento e/ou 
elaboração 
• Modo típico de apresentação e/ou degustação 
Citar as formas típicas e/ou peculiares de apresentação e/ou 
degustação 
 

 Nem toda cultura alimentar, porém, será um atrativo, pois se deve considerar também os 

hábitos e costumes do visitante. Neste aspecto, é de fundamental importância que se tenha 

sensibilidade para hábitos e tabus dos visitantes, não tentando lhes impor uma alimentação 

por eles rejeitada de forma consistente. Podem exemplificar esta situação os tabus 

religiosos, como a proibição do consumo de carne de porco pelos judeus ou da carne bovina 

pelos hindus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 04: A cultura de uma localidade, a cultura alimentar e a alimentação no contexto 
cultural de interesse do turista.  
Fonte: Krause, 2001. 
 

Na Figura 04 se pode visualizar os aspectos culturais envolvidos na alimentação e as áreas 

de interesse para o turismo, que deverão ser oferecidas ao turista de uma forma 

contextualizada e não estilizada e/ou sem ligação de fato com a cultura local. 

 

Schlüter (2003, p. 16) assim explicita as relações entre alimentação e cultura:  
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[...] depreende-se que os hábitos alimentares variam de uma cultura para 
outra. Apesar de a alimentação ser um ato individual, na escolha dos 
alimentos intervêm uma série de condicionamentos que fazem com que 
tudo o que é comestível não seja consumido necessariamente em todas as 
sociedades. 
No ato da alimentação o homem biológico e o homem social ou cultural 
estão estreitamente ligados e reciprocamente implicados, já que nesse ato 
pesa um conjunto de condicionamentos múltiplos, unidos mediante 
interações complexas: condicionamentos e regulagens de caráter 
bioquímico, termodinâmico, metabólico ou psicológico; pressões de 
caráter ecológico; modelos socioculturais; preferências e aversões 
individuais ou coletivas; sistemas de representações ou códigos 
(prescrições e proibições, associações e exclusões); “gramáticas 
culinárias”, etc. Tudo influi na escolha, na preparação e no consumo de 
alimentos. 

 

É fundamental que ao turista uma destinação turística ofereça diferenciais de forma a 

marcar suas características como atrativos. Esta é uma necessidade que está relacionada à 

vontade do viajante de conhecer aspectos diversos de sua cultura, um dos motivos que o 

leva a viajar. O resgate dos aspectos culturais da alimentação local reforça a identidade da 

população autóctone e, desta forma, a posicionam como um atrativo aos olhos dos 

visitantes. Suaudeau (2004, p.35) mais uma vez expressa seu entendimento a este respeito: 

A saída, conforme mencionamos anteriormente, será a valorização dos 
produtos locais. Na década de 1980, Paul Bocuse se referiu à importância 
do renascer de uma cozinha regional. Alguns interpretaram como uma 
manobra de marketing e nada entenderam sobre esta posição, que viria a 
desencadear a grande discussão sobre a produção alimentar dos novos 
tempos. A cozinha regional voltará a criar o que podemos chamar de 
cordão umbilical alimentar de uma aldeia, da sociedade local ou da própria 
nação. A valorização de uma cozinha regional orientaria suas iniciativas 
contra aqueles que querem horizontalizar o conceito de comer, visando 
apenas aos grandes interesses comerciais, que desvinculam o indivíduo de 
suas raízes.   

 

Esta declaração indica claramente que a manutenção de uma gastronomia local representará 

uma fonte de interesse para o visitante. Nesta forma proposta por Paul Bocuse, a cultura 

alimentar é verdadeira e consistente, própria da população e é, sem dúvida, uma forma de 

criar atratividade para quem vem em busca de conhecimento de uma destinação e seus 

costumes. Não se deve de forma nenhuma descaracterizar os pontos diferenciais da região, 

cair na tentação de se:adaptar a cultura local à do visitante, como nota Barreto (2000, p.25) 

“no afã de agradar ao turista, adaptam-se receitas, mudam-se condimentos, até os mais 
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tradicionais pratos de algumas culinárias, ou ainda mudando os hábitos alimentares de uma 

região”.  

 

Outro aspecto a ser considerado é a resistência muitas vezes encontrada nos turistas para a 

experiência de novidades, que pode levar a localidade a tais modificações. Essas questões 

estão mais presentes em locais de culturas alimentares exóticas, o que não é o caso da 

região de Balneário Camboriú. Conforme Barreto (2000, p. 396), “a dualidade decorre do 

comportamento do turista, que pode ser um curioso consciente, ávido de conhecer e provar 

a culinária local, ou do turista arraigado às suas tradições – quer por receio de tentar o 

novo, quer por limitações culturais ou preconceitos – resiste ao exótico ou desconhecido, 

insistindo em manter o seu modus vivendi alimentício”. Lembra o autor que estas 

considerações não são válidas para as questões de dietas ou de crenças religiosas. 

 

Alguns cuidados também devem ser considerados para que não se perca ou se desvirtue a 

cultura local. Antonini (2003, p.) observa que “o desejo de conhecer os modos de vida de 

outros povos nem sempre vem acompanhado do devido respeito pelos visitantes. Os 

aspectos culturais são, portanto, forte atrativo para o turismo, no entanto sua exploração 

turística deve preocupar-se em reduzir os impactos nem sempre desejáveis e sofridos pela 

população local”. 

 

Também se deve estar preparado para as influências que ocorrerão em virtude da interação 

com os visitantes. A mesma autora afirma que é muito provável a modificação do modo de 

vida dos locais. 

 

É, portanto, de fundamental importância o aproveitamento da cultura local, de forma 

correta, para interação do turista com a destinação turística. A alimentação fornecida pelos 

hotéis tem, pois, um grande poder de cativar e encantar sua clientela, caso busque dar ao 

turista a visão da cultura local, no que se refere aos hábitos e costumes em uso na 

alimentação, no contexto de sua dimensão histórica.  
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É interesse do turista conhecer as matérias primas e os processos de preparação locais, 

utilizados na produção dos alimentos, suas peculiaridades e curiosidades. Os aspectos mais 

característicos relacionados à cultura alimentar local devem ser resgatados e fornecidos 

como valor agregado ao turista que vê nestes aspectos elementos de seu enriquecimento 

cultural e de comparação as suas referências.  

 

Na Figura 05 podem ser verificados estes pontos de interesse em relação a todo o aspecto 

cultural que envolve uma destinação e aqueles que são de interesse do turista e, portanto, 

deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 05: Aspectos culturais como forma de interação Turista e Destinação  
Fonte: Krause, 2005. 
 

Antonini (2003, p. 34), ao analisar a questão da alimentação e cultura, argumenta:  

A alimentação não reflete somente a satisfação de uma necessidade 
fisiológica, idêntica em todos os homens, mas também reflete a 
diversidade de culturas e tudo aquilo que contribui para modelar a 
identidade de cada povo: ela depende de técnicas de produção, de suas 
estruturas sociais, de suas representações dietéticas e religiosas e das 
receitas que delas resultam, de sua visão do mundo e do conjunto de 
tradições construídas lentamente no decorrer do século.  
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Gouveia (1999, p. 75) é outro autor que faz uma reflexão a respeito da alimentação 

referente a vários aspectos de satisfação além da necessidade fisiológica. Segundo ele, a 

alimentação tem relação aos aspectos: 

Culturais: os hábitos alimentares constituem um aspecto importante na 
forma de vida de um povo. A cultura é transmitida de geração para 
geração por meio de instituições como a família, escola e igreja; 
Econômicos: os custos e disponibilidades dos alimentos representam um 
impacto para muitas famílias;  
Sociais: a organização da sociedade, com suas múltiplas estruturas e 
sistemas de valores que as acompanham, desempenha um papel 
importante na aceitação dos padrões alimentares; 
Psicológicos: os hábitos alimentares constituem parte importante no 
comportamento humano. O indivíduo motivado tem capacidade de mudar 
seu comportamento, e o conhecimento tem papel importante na seleção 
dos alimentos;  
Preconceitos, crenças e tabus: por mais adiantado que seja o grau de 
cultura e civilização do indivíduo, sempre há certo ponto no seu mundo 
em que a superstição ainda se projeta e, no campo alimentar, ela se faz de 
uma forma bem acentuada. Essas superstições são difíceis de combater 
nos adultos, pois já as trazem enraizadas no seu aculturamento. E são elas 
geralmente, responsáveis por hábitos alimentares errôneos.   

 

Desta forma, é de fundamental importância para os responsáveis pelo setor de alimentos e 

bebidas de uma destinação turística ou de um equipamento hoteleiro ter sensibilidade ao 

público-cliente e conhecer suas expectativas e preferências; só assim poderão oferecer um 

produto correto para esse público, capaz de despertar interesse e de funcionar como 

atrativo. 

 

 

2.2.5 Tendências da gastronomia globalizada 

 

O desenvolvimento da gastronomia ocorre em todo o mundo, vinculado principalmente ao 

movimento turístico. É de suma importância, pois, que se tenha uma atualização constante 

das tendências principais da gastronomia no panorama mundial, que é a área de 

abrangência do turismo. Uma das referências sobre este assunto pode ser levantada nas 

conclusões do Salão Internacional de Alimentação - SIAL 2002, que, conforme Chaves 

(2002, p. 14), é o principal salão de alimentação do mundo, realizado em plena capital do 

país considerado o primeiro na gastronomia mundial, a França. Nesta feira, conforme a 
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autora, dois pontos foram importantes para a análise: o espaço destinado às Tendências e 

Inovações e o SIAL D´Or, onde foram apresentados os produtos premiados pelo seu caráter 

inovador. Ficou evidenciado que os consumidores querem mais qualidade e mais 

informação sobre o que consomem, combinando "diversão" com "saúde". Portanto, eles 

procuram produtos que sejam saborosos e sentidos como benéficos para seu corpo, 

preparados por profissionais capacitados. Eles querem comprar alimentos prontos com 

sabor caseiro ou petiscos com sabores acentuados e provocativos. Aspectos importantes, 

definidos nesta feira (Chaves, 2002), são relacionados a seguir: 

 

I PRAZER 

• A busca da sofisticação e da tradição  

A qualidade das receitas, os ingredientes selecionados, o respeito pelos processos 

tradicionais de produção, etc. A redescoberta da sofisticação dos alimentos em receitas 

tradicionais e regionais.  

• Variedade de sensações 

Variedade de sensações, sabores, cores, texturas. O prazer da variedade e de trazer algo 

diferente para o cotidiano, com produtos que despertam a natureza multisensorial de cada 

um.   

• Diversão 

Formas e cores inesperadas e divertidas. Produtos que são quase gadgets, mantendo seu 

valor nutricional. Os valores "sagrados" do alimento estão se tornando menos importantes.  

• Exotismo  

A descoberta de sabores e novas sensações. Uma viagem de prazer através da alimentação. 

Uma procura infinita pela descoberta. Cada vez mais um exotismo gourmet, tirando-o fora 

do comum. Visão de continente, nação e região. Um movimento em direção à culinária 

desconhecida.  

 

II SAÚDE E BOA FORMA    

• Naturalismo, orgânicos, segurança  

• Produtos orgânicos ou controlados, certificação de origem, rastreabilidade, etc. 

Minimizar os riscos derivados da alimentação com segurança e produtos naturais.  
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• Vegetarianismo  

O valor dos vegetais. A procura dos benefícios oferecidos naturalmente pelos vegetais 

(fibras, vitaminas, etc).  

• Médico, funcional  

Levando em conta a importância da própria saúde para a longevidade. Prevenção de 

"patologias": doenças cardiovasculares e decorrentes do colesterol, redução da massa óssea, 

digestão e trato intestinal, diabetes, etc. 

• Diet 

Assumir o controle do seu corpo e monitorar o consumo de alimentos (calorias, gorduras, 

vitaminas, sais minerais, etc.) sem deixar de lado o prazer de comer.  

• Energia e bem-estar  

Alimentação saudável para ficar em forma, regulando os níveis de energia, controlando o 

estresse e relaxando.  

• Cosmética  

O desejo de continuar com uma boa aparência com o passar dos anos.  
 

 

III CONVENIÊNCIA 

• Facilidade de manuseio  

A busca por produtos de transporte mais fácil, produtos fáceis de usar e ergonômicos. 

Proteção dos produtos (higiene, preservação).  

• Economia de tempo 

Reduzir o volume de tempo necessário para a preparação das refeições, transformação da 

culinária de obrigação em criatividade (o "prazer de cozinhar").  

• Nomadismo  

Produtos que podem ser consumidos em qualquer lugar: na rua, no escritório, na escola, no 

carro, no metrô, etc. e, acima de tudo, que possam ser consumidos rápida e facilmente em 

casa.  

 

Outras feiras têm aumentado seus espaços para a área da Gastronomia, como a de Anuga, 

na Alemanha e a de Chicago, nos Estados Unidos, mostrando uma evolução na procura dos 

profissionais da área por novidades. Reportagem da revista Hotelnews (2003) já destacava 
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que na Equip’Hotel Paris, um dos setores de maior atenção por parte dos organizadores era 

a culinária. Cita a reportagem que 26% dos visitantes da feira trabalhavam em restaurantes 

comerciais, constituindo-se no ramo de atividades com a maior quantidade de profissionais 

presentes. 

 

Outro fator que tem tido destaque na Gastronomia globalizada é a dos guias gastronômicos. 

Estes guias passaram a ter um grande poder sobre os principais restaurantes e suas 

rentabilidades. O suicídio do chef Bernard Loiseau, em 2003, pode ter tido sua motivação, 

segundo Gryzinski (2003), atribuída ao fato de seu restaurante ter perdido 3 pontos na 

avaliação do Guia Gault et Millau e estar ameaçado da perda de uma estrela no Guia 

Michelin, fato que acabou não ocorrendo no guia lançado após a morte do chef. Este 

episódio e sua repercussão mostram o poder que os guias gastronômicos exercem 

atualmente; Chabot (1996) lembra que o Guia Michelin é comprado por um francês a cada 

cinqüenta e lido por um a cada cinco. Este guia foi lançado na França em 1900 e é, na 

atualidade, o mais respeitável indicador de qualidade de um restaurante. Conforme o 

mesmo autor, é o guia mais vendido na França e as distinções dadas aos restaurantes são as 

suas estrelas, sendo o máximo as três estrelas. Para avaliar os restaurantes, o Michelin usa 

inspetores que fazem suas refeições anonimamente, só se identificando após seu término e 

pagamento da conta. Atualmente esse guia, além de abranger os principais países da 

Comunidade Européia, passou a editar sua versão americana. 

 

Ainda segundo Chabot (1996), outro guia mais recente, como o Gault et Millau, também 

da França, lançado nos anos 70 por dois críticos gastronômicos franceses, utiliza uma 

forma diferente de avaliação, valendo-se de apreciadores da boa gastronomia que se 

cadastram e realizam as avaliações dos restaurantes. O autor cita ainda um outro guia, o 

Pudlo de Paris Gourmet, que se especializou nos restaurantes da capital francesa, 

abrangendo os mais diversos tipos de estabelecimentos, divididos pelos bairros parisienses.  

 

Como tendência da gastronomia pode-se referenciar ainda o acesso cada vez maior às 

matérias primas, frescas ou não, de qualquer parte do mundo. Esta possibilidade, 

juntamente com as informações em tempo real sobre as culturas e modos de preparo de 
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alimentos, permitiram a sedimentação da chamada Gastronomia Contemporânea, que se 

baseia na diversidade cultural denominada Food Fusion. Como contraponto a esta “fusão” 

globalizada, surgiu na Itália o movimento Slow Food que preconiza uma alimentação mais 

ligada as suas raízes culturais e às matérias primas da terra, produzidas de forma mais 

natural e por pequenos produtores. O Manifesto sobre o Futuro da Alimentação (2006), 

ligado a este movimento, preconiza a busca da alimentação sintonizada com as culturas 

locais, tendo como base suas matérias primas, dentro de padrões alimentares que fujam do 

que acreditam ser uma forma das grandes corporações industriais, comerciais e agrícolas, 

na diminuição da concorrência com os pequenos produtores locais, tomarem para si este 

mercado e todos os seus benefícios.  

 

Todos estes movimentos relativos à gastronomia podem se traduzir, por parte dos 

empreendedores do ramo da restauração, numa busca cada vez maior pelos anseios de seus 

clientes, nos mínimos detalhes, tendo em vista o acirramento da concorrência e, por parte 

dos clientes, numa postura de seleção cada vez mais criteriosa diante de todas as 

alternativas que lhes são oferecidas. As conclusões da SIAL 2002, vistas anteriormente, 

representam, ao que tudo indica, uma baliza importante para os gestores do setor.  

 

 

2.3 O cliente e a motivação na escolha de um “produto” 

 

No concorrido mundo globalizado, em que as mais diversas ofertas mundiais chegam em 

tempo real aos clientes turísticos em potencial, cabe perguntar: o que leva um cliente a 

optar por determinada destinação turística? E pela escolha de um hotel? Estes pontos de 

motivação devem ser uma constante preocupação dos gestores, pois são altamente mutáveis 

e resultantes de uma avaliação bastante subjetiva. 

 

O primeiro aspecto a ser analisado refere-se a uma necessidade que o cliente tenha e que o 

levará a buscar um produto com o intuito de satisfazê-la. Karsaklian (2000, p. 22) afirma: 

Toda e qualquer pessoa pode listar uma série de objetos que ela deseja e 
pelos quais ela pode realizar esforços especiais. Dizemos então que ela 
esta “motivada”. Motivação é algo que não pode ser diretamente 
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observado e, por essa razão, infere-se a existência de motivações pela 
observação do comportamento.  
O comportamento motivado caracteriza-se pela forte energia despendida 
numa ação orientada para um objetivo específico. 
 

A mesma autora (2000) aprofunda a questão levantando as diversas teorias da motivação, 

que basicamente são: 

1. Teoria behaviorista – nesta teoria, a motivação está diretamente ligada ao 

impulso, decorrente do suprimento das necessidades básicas (biológicas) e de 

hábitos adquiridos em função da forma como atendemos às nossas necessidades.  

2. Teoria cognitiva – prega que a motivação, ao contrário da teoria behaviorista, 

não é decorrente do estimulo primário para suprir necessidades básicas e, sim, 

decorrente da percepção do que nos é importante em função de experiências e 

conhecimento do indivíduo diante de situações que atuem sobre ele. 

3. Teoria psicanalítica – para esta teoria as motivações são provenientes de 

atendimento a questões inconscientes, decorrentes da formação do indivíduo e 

do atendimento às questões instintivas da vida e da morte.  

4. Teoria humanista – entende que as motivações são decorrentes de necessidades 

percebidas pelo indivíduo que, dependendo sua origem, busca de forma mais ou 

menos intensa a sua satisfação.   

 

O importante, para compreender o mecanismo de uma determinada escolha, é considerar 

que, em qualquer das teorias, existe uma necessidade, percebida de forma consciente ou 

não, que motiva o indivíduo, com maior ou menor intensidade, a buscar satisfazê-la.  

 

Na questão das necessidades o fator de maior importância está relacionado à forma como os 

indivíduos buscam satisfazê-las.  

Será válido, contudo, conhecermos a natureza da motivação que existe 
potencialmente em cada pessoa. 
Muito embora as necessidades sejam próprias dos seres humanos, 
portanto idênticas em todos eles, a forma pela qual os diferentes 
indivíduos se organizam para atendê-las é particular a cada um. Essa 
maneira pessoal é essencial para descobrir como cada um persegue 
caminhos diferentes para atingir um mesmo objetivo.  
O homem é capaz de fazer ou aprender a fazer coisas que aumentem suas 
oportunidades de sobrevivência ou satisfação. É também adaptativo em 
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suas atitudes, expectativas e percepções às exigências da realidade 
externa. (MEGIDO, SZULCSEWSKI, 2002, p. 97). 

 
Abraham Maslow8 desenvolveu uma teoria, conhecida como Teoria de Maslow, em que 

demonstrava uma escala de hierarquia das necessidades humanas. Com base nesta teoria, 

uma pessoa só se preocupa com uma necessidade superior após ter saciado a necessidade 

anterior. Esta forma de perceber as necessidades humanas é de fundamental importância 

quando se observa o comportamento do cliente para identificar a forma como este prioriza 

seus gastos. Conforme Karsaklian (2000), a pirâmide representativa da teoria de Maslow 

pode ser assim representada: 

 

Figura 06: Pirâmide representativa da Teoria de Maslow.  
Nota: Adaptado de KARSAKLIAN, 2000. 

 

As bases para a teoria desenvolvida são as seguintes: 

1. Um indivíduo sente várias necessidades que não têm a mesma 
importância e que podem então ser hierarquizadas; 

2. Ele procura primeiramente satisfazer a necessidade que lhe pareça ser 
mais importante; 

3. Uma necessidade cessa de existir (por algum tempo) quando ela foi 
satisfeita e o indivíduo procura, nesse caso, a satisfação da necessidade 
seguinte. (KARSAKLIAN, 2000, p. 30). 

 

Existe, como se pode inferir, para o caso dos serviços, uma maior dificuldade em se 

determinar as reais necessidades do cliente. Para um bem material, o 

dimensionamento das características “necessárias” ao atendimento de uma 

                                                 
8 Abraham Maslow (1908-1970), psicólogo comportamental americano, desenvolveu essa teoria na década de 
1950. 
 

Necessidades  
de auto-realização 

Necessidades de estima 

Necessidades de pertinência e afeto 

Necessidades de segurança (abrigo, proteção) 

Necessidades fisiológicas (sede, fome, repouso) 
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determinada necessidade do cliente é possível de ser estabelecido com maior 

facilidade. Para Castelli (2003, p. 78), “nos serviços o valor está na reação do 

cliente face a uma experiência, que é um valor subjetivo. Valor este sujeito, pois, ao 

estado emocional em que se encontra o cliente”. Em vista disso, precisamos 

aprender a analisar e avaliar a qualidade da experiência por que passa o cliente 

quando faz uso de um serviço. Castelli (2003, p. 135) apresenta uma hierarquia para 

as necessidades/atributos do cliente de um hotel, que seriam: 

1° Básicos: são os atributos essenciais. Por exemplo, o apartamento 
do hotel deve estar mobiliado adequadamente e higienizado para ser 
ocupado pelo hóspede.  
2° Esperados: são os atributos que passam a fazer parte da experiência 
do cliente. É o caso do serviço de "room-service", lavagem de 
roupa, restaurante, para o caso dos hotéis. Quem se aloja neles 
espera estes e outros serviços. [...] 
3° Desejados: São os atributos que não fazem parte da experiência, 
mas quando incluídos são apreciados pelos clientes. É o caso das 
informações sobre os atrativos turísticos e gastronômicos da região 
e sobre a programação de lazer do hotel fornecidas pelo pessoal da 
recepção.  
4° Inesperados: São os atributos-surpresa, muito apreciados pelos 
clientes. E o caso de um cesto de frutas colocado no apartamento do 
hóspede, quando da sua chegada.  

 

O conjunto de processos da atividade da prestação de serviços, quando bem equacionado, 

leva a uma avaliação de qualidade por parte do cliente. É de fundamental importância a 

sensibilidade em relação aos anseios do cliente, sua escala de prioridades e o conhecimento 

das formas de fazer a operação relacionada, no mínimo, ao esperado pelo cliente e, de 

forma mais eficiente, superando suas expectativas. A avaliação da prestação de serviços em 

relação ao cliente leva às considerações quanto à qualidade. 

 

Uma outra abordagem sobre os fatores de escolha de uma determinada destinação está na 

“imagem” com que o cliente em potencial a enxerga. Alguns estudos neste sentido indicam 

a importância de como se pode trabalhar esta “imagem” como um diferencial de 

atratividade e de força competitiva. A respeito destes estudos, Leal (2004, p. 4) afirma que 

“sem as imagens das destinações, não há como o viajante chegar a um conjunto de 

destinações preferidas e nem como selecionar uma delas para visitação”. O autor cita o 

estudo de Woodside e Lysonski (apud Leal, 2004) que revela a importância da informação 

que chega para o turista sobre a existência de uma determinada destinação e de suas 
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características. Essas informações, complementadas com ações de marketing, lhe 

permitiriam fazer comparações com suas experiências de outras destinações e poder avaliar 

sua escolha. Outro estudo, o de Um e Crompton (apud Leal, 2004), indica que, ao se 

realizar uma escolha, a “imagem” da destinação é formada a partir da busca de informações 

sobre um determinado número de destinações conhecidas e da comparação entre elas.  

 

Para Leal (2004, p.11) a importância da boa “imagem” de uma destinação é fundamental 

para os gestores terem poder de atratividade, conforme conclui em seu artigo:  

O número de estudos internacionais sobre o tema deste trabalho [sobre 
“imagem”] é muito significativo e o período em que os primeiros estudos 
se iniciaram já é bastante longínquo. A importância do tópico é, 
atualmente, inquestionável. Ainda assim, a quantidade de investigações 
nesta área no Brasil é mínima. 
Mas, ainda que seja um tópico de pesquisa pouco abordado por 
acadêmicos, consultores e governos brasileiros em todos os níveis 
hierárquicos, a imagem das destinações – e como ela influencia o 
processo de escolha de destinações – é um tema que pode ser de grande 
valia para as regiões onde a atividade turística se desenvolve. A correta 
utilização de modelos referenciais e metodologias apropriadas para a 
medição destas imagens podem se transformar em uma grande vantagem 
competitiva para as destinações. 

 

O presente estudo pretende contribuir com dados para que se possa melhor entender como a 

Gastronomia participa na elaboração dessas “imagens”, fundamentais na escolha de 

destinações e, por similaridade, de hotéis. 

 

Todos esses aspectos determinam “o produto” que é imaginado pelo cliente considerando 

suas necessidades, experiências, as informações complementares sobre uma destinação, 

hotel ou restaurante, as “imagens” que ele possui sobre os locais de interesse e que pretende 

“consumir”. 

 

A partir da análise de todos estes fatores poderá então ser criado o produto que o turista 

espera consumir (Expectativas). A Figura 07 mostra um diagrama desta construção do 

produto, com base em modelo de Martins (2006), que define tanto os pontos iniciais como a 

avaliação final feita pelo cliente (Avaliação) e seu nível de satisfação decorrente do 

confronto entre esses dois momentos.  
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Um dos aspectos importantes nesta questão é o nível de flexibilização que o cliente tem na 

hora da definição de seu produto. Quanto maior for esse nível nesta fase, maiores serão as 

possibilidades de ter suas expectativas atendidas com maior grau de satisfação. Quanto 

maior a inflexibilidade dos pontos que o cliente considera fundamentais no seu “produto”, 

maiores as chances de frustração e conseqüente insatisfação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 07: Criação do “produto” Turístico (intangível) e sua avaliação pelo cliente  
Fonte: Adaptado de Martins (2006). 
 
O conhecimento dos “desejos” do cliente possibilita a oferta de produtos mais adequados 

que, dessa forma, são mais bem avaliados e resultam em satisfação. Este deve ser o objetivo 

maior do gestor de uma destinação, de um hotel ou de um restaurante. 

 

 

2.4 A qualidade na hospitalidade  
 

As perspectivas de compreensão do fenômeno turístico e da hospitalidade segundo as 

exigências dos clientes, cujas expectativas são cada vez maiores em função do grau de 

informações que possuem, é de extrema importância para qualquer discussão que se 

pretenda científica. 
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Procurar corresponder a essas expectativas requer atitudes que envolvem todos os setores 

de um receptivo turístico, exige que cada um dê sua contribuição para que se alcance a 

qualidade no serviço prestado. 

 

A busca de qualidade passa a ser, na atualidade, uma questão de sobrevivência, como alerta 

o pensador Barros (1996): somente as empresas que investirem maciçamente em 

Qualidade, numa preocupação constante com a satisfação de seus clientes, permanecerão, 

as outras não mais existirão. Na perspectiva do desenvolvimento do processo de qualidade, 

é importante a relação entre qualidade e anseios do cliente. 

 

Um dos pontos fundamentais na questão da qualidade na prestação de serviços é, sem 

dúvida, referente aos recursos humanos que a realizam. J. W. Marriott Jr. cita, no prefácio 

do livro Revolução nos Serviços (MARRIOT JR. apud ALBRECHT, 1998, p.56), que [...] 

“o pessoal de serviço é dos mais importantes da organização. Sem esse pessoal, não haveria 

produto, venda ou lucro. Na verdade, ele é o produto”. 

 

Outra questão, discutida pelo mesmo autor, está relacionada à forma como a empresa se 

acomoda à sua rotina de operação, cometendo os pecados do serviço, que, para Albrecht 

(1998), são: 

1. Apatia: é a atitude de pouco entusiasmo no atendimento ao cliente; serviço 

prestado por alguém sem motivação para tal; 

2. “Dispensa”: é o comportamento típico de quem não quer despender nenhum 

esforço no atendimento a um cliente, procurando dele se livrar com procedimentos 

padronizados, sem se preocupar se estes procedimentos resolverão o problema; 

3. Frieza: é a adoção de uma atitude hostil e fria por parte do prestador de serviço, 

como forma de se livrar do cliente; 

4. Condescendência: é o tratamento paternalista dispensado ao cliente, como se 

ele não fosse capaz de entender os procedimentos a serem adotados, induzindo-o a 

deixar tudo por conta do prestador de serviços, sem incomodar muito; 

5. Automatismo: é a forma “robotizada” de proceder, sem entrar em 

individualidades ou procurar atender de forma personalizada aos clientes; 
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6. Livro de Regras: é colocar as normas da empresa em primeiro lugar, não 

importando os problemas do cliente; 

7. “Passeio”: é o procedimento de passar o problema para outro funcionário ou 

setor resolver, livrando-se dele. 

Outro aspecto relevante é a questão dos modelos existentes; Krause (2001, p. 26) afirma 
que  

“[...] com o acesso de forma instantânea às informações geradas nos mais 
distantes pontos, o nível do referencial das pessoas, mesmo as mais 
simples, aumenta e com ele os níveis de exigência por melhorias na 
qualidade de vida também. Socializa-se o conhecimento do que existe de 
melhor e de que forma isto beneficia a quem dele usufrui”.  

 

Este é um processo em contínuo aperfeiçoamento e que não tem término, pois, sempre que 

se alcança o objetivo de superar as expectativas de um cliente, estas se tornam maiores e 

um novo desafio para o próximo atendimento. Castelli (2003), neste sentido, destaca dois 

aspectos importantes. O primeiro deles é que só se deve buscar a superação das 

expectativas após o atendimento competente dos componentes básicos do serviço que se 

está prestando. O segundo deles corrobora o anterior: a superação das expectativas 

atingidas em um determinado momento, passa a ser incorporada como uma experiência 

esperada pelo cliente no próximo serviço que lhe for prestado, o que eleva de forma 

contínua a busca pelo aperfeiçoamento. O ciclo de atualização tem que estar 

necessariamente sintonizado aos anseios do cliente. Para tanto é fundamental permitir ao 

cliente se manifestar, de forma constante e objetiva, sobre a qualidade percebida por ele em 

relação ao serviço que lhe foi prestado.  

 

O diagrama de Krause (2001) (Figura 08) mostra que, com base na definição de Qualidade 

da NBR ISO 8402 (ABNT, 1994), a qualidade passa por um processo de constante 

atualização com avaliação das aspirações do consumidor, e de aperfeiçoamento de todos os 

processos envolvidos na elaboração de um produto ou na prestação de um serviço.  

 

Assim sendo, é de extrema importância a existência de uma política de qualidade que 

oriente o processo, ajustando-o sempre às necessidades dos clientes. Para que se possa fazer 

esta aferição de forma constante é também de fundamental importância a criação de 



 

 

59

mecanismos adequados que possibilitem um canal de comunicação com o cliente. A 

posterior análise, de forma correta e isenta, dos dados provenientes dessa fonte é outro fator 

fundamental para esta sintonia.  

 

O controle de qualidade deverá ser o fiscalizador para que as atividades atinjam os 

objetivos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Terminologia (sublinhada) para entendimento da qualidade em conformidade 
com a NBR ISO 8402.   
Fonte: KRAUSE, 2001 
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em função dos mais variados fatores, que deverão ser considerados quando da efetivação do 

serviço.  

 

Lemos (2000) retrata, na Figura 09, uma visão do novo turista no que se refere às suas 

atitudes, interesses e motivações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 09: O novo turista e seu perfil.  
Fonte: Lemos (2000). 
 
Na concepção de Lemos (2000) houve mudanças significativas na percepção da sociedade 

sobre o que seja turismo e o turista. Considera que: 

[...] na década de 70, o turismo de massa era a ordem do dia. Assim como 
a produção industrial em massa, o turismo desenvolveu-se dentro dos 
princípios da linha de montagem: férias padronizadas e inflexíveis para 
todos. [...] Um novo perfil de turista aponta para a prática de um novo 
turismo (quer seja o turismo “soft”, o turismo sustentável, o turismo 
responsável) que precisa ser analisado pela perspectiva do homem que 
procura um novo modelo para a sua sociedade. [...] Ele sabe da existência 
de uma vasta fonte de informações. Ele quer fazer uso destes 
conhecimentos para talhar o produto ou o serviço ao seu gosto. (LEMOS, 
2000, p. 58). 

O NOVO TURISTA 
 
 

Espontâneo; híbrido; quer ser diferente dos outros; quer estar no controle. 
 

SUAS ATITUDES 
 
 

Ver e aproveitar sem destruir; é compreensivo e melhor informado; sabe como se 
comportar; aprecia o diferente. 

 
SEUS INTERESSES 

 
 

Quer estar ativo; gosta de esportes; experimenta a comida local (grifo nosso); tem 
interesses especiais; é aventureiro. 

 
SUAS MOTIVAÇÕES 

 
 

A viagem em si não é mais prazer, mas o destino; férias como extensão da vida; 
procura por qualidade de serviços; quer experimentar algo mais que o óbvio (sol no 

litoral, por exemplo) 
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Com atenção a estes fatores que definem o perfil do novo turista, deve-se ainda considerar 

que a existência da atividade turística está relacionada diretamente à hotelaria, que dá o 

suporte de permanência dos turistas e, também, serve muitas vezes como ponto turístico. 

 

Em qualquer dos casos, tanto no de suporte como no de atrativo, a hotelaria mundial vem 

recebendo volumes de investimentos maciços, elevando a competitividade a níveis até 

então desconhecidos. Antecedendo o evento de 11 de setembro de 2001, o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Social – BNDES, em seu boletim BNDES Setorial (2001), já traz um 

alerta quanto às taxas de ocupação decrescentes no setor no Brasil. 

 

O segmento de hotelaria, por sua vez, registrou, a partir da estabilização da economia do 

país, uma forte expansão da oferta hoteleira. Esse aumento, no entanto, conforme dados da 

Horwath Consulting & Soteconti Auditores Independentes S/C (2000), acarretou a redução 

da taxa de ocupação média do segmento hoteleiro: de 61,7% em 1998, para 59,3% em 

1999.  

 

O grande desafio consiste em criar qualidade no serviço prestado e, com clareza, transmitir 

esta possibilidade aos clientes, de forma a criar a promessa de atratividade que faça a 

diferenciação em relação à concorrência. Neste contexto, entra a capacidade de 

determinação dos aspectos importantes, para o cliente, do que seja fator de atratividade e 

qual a escala de sua importância, em se tratando da prestação de serviços. 

 

Uma vez tendo sido atraído, o cliente deverá ver todas as promessas cumpridas de acordo 

com o divulgado e, de preferência, superadas. Este passa a ser o jogo dos competentes, ou 

seja, saber determinar quais são os fatores de atratividade que efetivamente os clientes 

consideram, saber transmitir–lhes que estes fatores estão sendo considerados e, finalmente, 

conseguir realizá-los na operação. Todas estas etapas pressupõem um hoteleiro com novo 

perfil de sensibilidade a detalhes de comportamento humano, constante mapeamento do 

perfil do seu cliente alvo em todas as suas nuances e, como fator primordial, com 

capacidade para criar as condições de realização do serviço desejado pelo cliente. 
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Muitos estudos têm sido feitos sobre qualidade na prestação de serviços. Inicialmente, 

buscaram-se subsídios para qualidade em serviços nos conceitos de qualidade atrelados à 

cultura dos modelos industriais, em que os parâmetros de conformidades podem ser 

referenciados e conferidos a qualquer instante, procedendo-se às devidas correções.  

 

Para a questão dos serviços, existe atualmente uma série de estudos particularizando os 

detalhes que efetivamente são considerados pelos clientes. No curso de mestrado da 

UNIVALI, apenas no ano de 2001, duas dissertações focaram este ponto. A primeira, de 

Sandra Ferrapontoff Lemos (2001, p. 56), intitulada Fatores Indutores da Fidelidade do 

Turista aos Hotéis na Cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, propõe como 

objetivo de seu estudo "[...] identificar e caracterizar o segmento de turistas fiéis bem como 

conhecer os fatores tangíveis e intangíveis que os induzem à relação de fidelização ao 

destino turístico e aos hotéis [...]”. 

 

Do mesmo modo, Fernanda Cartezani Boccardo (2001) desenvolveu um estudo - Os 

Aspectos Psico-Sociais da Hospitalidade nos Meios de Hospedagem -, no qual procurou 

identificar: 

[...] os modelos mentais formados no processo de aprendizagem ocorrido 
ao longo da vida de cada pessoa que atua na prestação de serviços em 
empresas hoteleiras. [Considera que para] garantir uma elevação na 
qualidade do serviço é necessário que o funcionário seja bem direcionado 
a desenvolver plenamente seus talentos pessoais, trazendo para dentro das 
empresas os conceitos de cordialidade e hospitalidade que devem 
caracterizar o ato de receber um visitante (BOCCARDO, 2001, p. 112). 

 

Estes estudos mostram a importância da criação de parâmetros específicos e 

contextualizados no Brasil para a questão da prestação de serviços no turismo e, mais 

especificamente, na hotelaria. A todo instante percebem-se enganos nas considerações tidas 

como verdadeiras, mas que careciam ou carecem de estudos mais aprofundados e realizados 

de forma científica. Na crônica de Blecher (2003, p. 81), “Mitos encanecidos”, publicada na 

revista Exame de março de 2003, vem um exemplo destas formas equivocadas e que 

podem custar a perda de clientes. O autor comenta o resultado de uma pesquisa realizada 

entre pessoas com 60 anos ou mais, em nove regiões metropolitanas brasileiras. Entre 

diversos conceitos que são derrubados pela pesquisa, um se refere à mobilidade dos idosos: 
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“Talvez seja melhor para as redes conceber não propriamente hotéis geriátricos – que 

afastam a maioria, mas programas especiais que os estimulem a viajar mais [...]”. 

 

Os diversos fatores a serem considerados, nas mais diversas abordagens, irão, após muitos 

estudos e aplicações práticas, criar uma cultura de qualidade em serviços que terá a 

capacidade de exercer a atratividade sobre os clientes. 

 

A qualidade na prestação de serviços é o resultado da comparação entre a expectativa de 

um cliente e a percepção do serviço prestado ou da avaliação do produto entregue. Desta 

forma, quanto mais informado o cliente sobre o que vai adquirir, maior a dificuldade de 

superação de suas expectativas. Na hotelaria como um todo, esta consideração é de grande 

importância e deve ser avaliada com toda a intensidade de envolvimento entre os 

prestadores de serviço e o cliente. Neste sentido, Lamprecht e Ricci (1997, p. 28) alertam 

que  

"[...] o crescimento do turismo internacional coloca exigências adicionais 
para os hotéis que, agora, precisam satisfazer às necessidades de uma 
ampla base de hóspedes internacionais [e] uma vantagem adicional do uso 
da série ISO 9000 para certificação é que as normas oferecem um ponto 
de referência comum para turistas em todo o mundo”. 

 

Assim, trata-se cada vez mais de, por um lado, operar com procedimentos dentro de uma 

padronização e eficiência standard, com atendimento às expectativas básicas do cliente; por 

outro, uma necessidade absoluta de diferenciação e personalização dos serviços para 

superação das suas expectativas e a possibilidade de destaque em relação à concorrência. 

Esta necessidade vai do equipamento individual ao conjunto de equipamentos que 

compõem uma destinação. Nesta direção, a política nacional de turismo tinha como um de 

seus objetivos estratégicos, para o período 1996-1999 (MICT/EMBRATUR, 1996, p.16), a 

defesa do consumidor, afirmando que “um turismo de qualidade só será alcançado se 

houver uma relação estreita entre aqueles que ofertam os produtos turísticos e os que os 

consomem, de sorte que se possa garantir a lucratividade dos investimentos realizados e a 

satisfação das expectativas dos clientes”. 
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A obtenção da qualidade no setor turístico, conforme Barretto (1997), envolve uma gama 

muito grande de atividades, sendo uma tarefa difícil, demorada, mas imprescindível. Ainda 

conforme a autora, pode-se fazer uma abordagem quanto à qualidade por três aspectos: 

qualidade dos equipamentos, qualidade dos prestadores de serviços e qualidade de 

interação. 

 

Para a abordagem pretendida, de acordo com o enfoque acima, é de grande importância o 

aspecto da qualidade dos prestadores de serviço, bem como o aspecto da interação entre o 

modelo operacional hoteleiro e a manifestação da cultura local nos procedimentos da 

hospitalidade.  

A influência provocada pelas interações, que ocorrem em localidades de 
grande vocação turística, refere-se ao modo de vida dos moradores, 
expressão lingüística, à gastronomia, aos hábitos de entretenimento. Dessa 
forma, a viagem, como experiência para o turista, o viajante, pode resultar 
num momento precioso da construção social da pessoa, da afirmação da 
individualidade e da socialização. (GRINOVER, 2002, p.28). 

 

A qualidade dos prestadores de serviços somente será conseguida com a qualificação plena 

para os níveis de operação necessários a uma prestação de serviço idealizada e competitiva 

e com consideração sobre a cultura da hospitalidade local. Na questão da interação, esta 

tem seu início e é facilitada por prestadores de serviço preparados para isto. 

 

A apropriação da qualidade de serviço pela mão de obra operacional da hotelaria já começa 

a se tornar objeto de estudos específicos. Se a hotelaria é considerada um dos pontos de 

sustentação de uma destinação turística, a mão de obra operacional, da mesma forma, o é 

para a hotelaria e para o setor de restauração. Ao analisar livros que se referem 

especificamente à qualidade em serviços, verifica-se que a quase totalidade dos textos 

aborda a qualidade relacionada com a mão-de-obra que os realiza.  

 

Castelli (2003) afirma: “[...] a Qualidade está nas pessoas. São elas que fazem a diferença e 

ocupam lugar de destaque. Os equipamentos, instalações e tecnologia ficam em segundo 

plano”. Infelizmente não existe relação direta entre a política de formação da mão de obra 

profissionalizada e suas atividades no mercado de trabalho e, embora entre 1996 e 1997 

tenham sido registrados investimentos governamentais significativos nesta área (com 
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patrocínio do Ministério do Trabalho, em conjunto com o SINE e s Conselhos Municipais 

de Ensino), grande parte deste esforço foi perdida por não resultar em preparação de 

pessoas qualificadas para as necessidades deste mercado. 

 

 Dentro destes parâmetros pode-se inferir que, para otimização dos recursos e uma máxima 

eficiência, a adequação do modelo à cultura existente será de máximo proveito. Este 

conceito é destacado por Ansarah (2001, p. 397): não se pode esperar que modelos 

importados sejam corretamente absorvidos sem uma reflexão e adequação aos costumes e 

formas assumidas ao longo do tempo por todo o conjunto de recursos humanos que 

operacionalizam o setor e criam expectativas junto aos clientes habituais.  

 

O ensino na área do turismo tem sido alvo de atenções especiais, tanto que a Organização 

Mundial do Turismo - OMT (1997) desenvolveu um método específico para o ensino no 

setor, dentro de uma abordagem de qualidade. Este método é o TEDQUAL, que tem seu 

nome com base em: Tourism Education QUALity, ou qualidade na educação turística. 

Merecedora de um estudo tão minucioso por parte da OMT, a qualidade dentro do setor de 

prestação de serviço na área do turismo é cada vez mais uma questão de sobrevivência. A 

qualidade na prestação de serviços se inicia na qualificação adequada dos recursos 

humanos. Somente com qualidade no ensino e um ensino voltado para a qualidade na 

prestação de serviços é que se atingirá o objetivo de se formar uma mão-de-obra que dê 

condições de competitividade a um pólo turístico. 

 

Fica claro, no entanto, que qualquer pólo turístico só será competitivo quando os recursos 

humanos forem qualificados dentro desta visão em todo o seu conjunto. Neste caso, 

deverão ser também fonte de qualificação os recursos humanos do setor de transportes, do 

setor de distribuição (operadoras e agências), do setor de planejamento governamental e de 

todos os envolvidos no atendimento de turistas em um pólo receptor. Este conceito foi 

reafirmado em 1999 pela Embratur, em sua determinação para a montagem de núcleos de 

excelência no ensino para o setor, oferecendo como modelo o implantado em parceria com 

a Universidade de Brasília - UnB, no qual o estudo do turismo é feito com base em 

pesquisas de qualidade sobre os mais diversos aspectos que envolvem o setor. É para esta 
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perspectiva de aprimoramento e evolução dos conhecimentos nesta área do saber que este 

estudo poderá contribuir na medida em que esclareça a real dimensão da importância do 

setor da gastronomia ou alimentação no âmbito das destinações turísticas e da rede 

hoteleira. Outros aspectos levantados no estudo também poderão dar base a uma melhor 

qualificação dos envolvidos na prestação de serviços, do gestor ao operador, na medida em 

que permitem identificar e mensurar os pontos relevantes considerados pelo cliente como 

os mais adequados aos seus anseios. 

 

2.5 A hotelaria e o setor de Alimentos e Bebidas (A&B) 
 

Walker, Lundberg (2003) relaciona a hotelaria moderna, surgida no século XIX, com o 

setor da alimentação. Lembra o autor de fatos marcantes como a fama do restaurante Savoy 

de Londres, instalado no Hotel Ritz, que recebia a melhor aristocracia londrina da época, e 

também, da abertura dos restaurantes dos hotéis para a freqüência de mulheres.  

 

Na hotelaria, o setor que se responsabiliza pela alimentação dos hóspedes e, em alguns 

hotéis, do público externo, é chamado de setor de A&B (Alimentos & Bebidas). É um setor 

extremamente complexo e com características peculiares, como se verá a seguir em 

detalhes. A hotelaria internacional tem prestado uma atenção cada vez maior ao setor de 

alimentos e bebidas como forma de aumentar a rentabilidade dos empreendimentos.  

[...] atualmente, todos esses desafios são agravados por um contexto de 
estagnação ou declínio nas taxas de ocupação e, conseqüentemente, de 
desaquecimento nas vendas de quartos. Por conta disso, têm-se 
intensificado sobremaneira, nos últimos tempos, as exigências de 
lucratividade para a divisão de alimentos e bebidas. Tradicionalmente, 
apenas 20% do lucro operacional de um hotel é gerado pelos 
departamentos dessa divisão. Uma margem de lucro comumente 
considerada aceitável para essa área de operação gira em torno de 25 a 
30%. Essas estimativas podem variar de acordo com o tipo de 
estabelecimento a que se referem. (WALKER, LUNDBERG 2003, p. 
89). 
 

Para que isto ocorra há que se recorrer a novas maneiras de fornecimento do produto 

hoteleiro, reavaliando todas as possibilidades de ofertar os serviços dos diversos setores de 

forma sinérgica, como em alguns países da Ásia, nos quais a hotelaria tem buscado junto ao 

setor de Alimentos e Bebidas, em parceria com o setor Eventos, a grande fonte de receita e 
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rentabilidade dos empreendimentos. A junção dos eventos para atrair público ao hotel e ao 

setor de Alimentos e Bebidas tem levado alguns empreendimentos a obterem 50% das 

receitas totais na venda da alimentação.  

 

Conforme estudo da OMT (1997), em locais como Singapura e Hong Kong, a receita 

gerada pelo setor de alimentação dentro da hotelaria pode chegar a 50% da receita e a 40% 

do resultado geral dos empreendimentos. Neste aspecto, a correta oferta de cardápios com 

os produtos adequados e nas faixas de preços compatíveis à clientela a ser atendida, bem 

como a escolha do serviço mais adequado, são fatores que têm permitido a obtenção desses 

resultados. 

 

Somente através do aprofundamento e da profissionalização deste setor é que haverá 

condições de se alcançar resultados semelhantes no Brasil. Atualmente se percebe certo 

afastamento do hoteleiro do setor de alimentação, valendo-se de terceirizações que muitas 

vezes comprometem a qualidade na prestação do serviço percebida pelo hóspede, que não 

faz a distinção entre quem presta hospedagem e quem serve a comida. Esta avaliação, 

quando negativa, influencia também negativamente a imagem do hotel como um todo.  

Neste aspecto, no Brasil, o setor de Alimentos e Bebidas tem sido visto pela hotelaria como 

um “mal necessário”, tido como trabalhoso e de pouca rentabilidade, como analisa Castelli 

(2003, p. 175), na abertura do capítulo de Alimentos e Bebidas da obra Administração 

Hoteleira:  

A área de Alimentos e Bebidas, dentro da estrutura organizacional e 
funcional do hotel é a mais complexa. Tem sido o “calcanhar de Aquiles” 
para muitos administradores de hotéis. Sobretudo porque, nessa área, as 
despesas com mão de obra são, aproximadamente, 2,5 vezes maiores do 
que no setor de hospedagem, e a receita 4 vezes menor, comparativamente 
com o mesmo setor. Face a esta situação, muitos hotéis têm optado pela 
“terceirização” desta área. Decisão esta nem sempre feliz para os negócios 
e para imagem do hotel. A terceirização poderá se constituir numa 
excelente solução desde que inspirada no conceito de parceria. Para 
muitos hotéis, contudo, tem-se observado que a área de A&B é um 
negócio rentável, representando 40% ou mais da receita do hotel. Isso 
acontece na medida em que ela for dotada de excelente organização e 
controle, sob o comando de um excelente administrador. 

 

Nesta mesma direção Martinelli (2001, p. 78) constata que: 
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[...] nos hotéis, cerca de 40% dos funcionários atuam na área de A&B, 
cuja receita gerada dificilmente ultrapassa 10% do faturamento. Em 
contrapartida, quase 100% dos problemas do meio de hospedagem advêm 
da prestação desses serviços. Exemplificando, Celso cita que o manuseio 
inadequado de alimentos pode ocasionar intoxicações ou grandes 
desperdícios. Imagine se em uma cozinha com 40 funcionários, cada um 
deles desprezar uma mão de cereais, legumes ou carnes. Lá se vai o lucro 
do empreendedor. 

 

Existe, portanto, uma necessidade de reposicionamento dos empreendedores da área da 

hospitalidade no que se refere a padrões de profissionalização e eficiência para, além de 

prestarem um serviço de qualidade a seus clientes, terem no setor de Alimentos e Bebidas 

uma fonte de receitas e lucros conforme as possibilidades demonstradas na Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Os setores que geram as receitas e os lucros (quando corretamente 
administrados) da hotelaria.  
Fonte: Krause, 2001. 
 
Este é um desafio presente em todo o mundo, que deve ser considerado pelo gestor da área 

do Turismo e da Hotelaria. Neste aspecto, a qualificação dos Recursos Humanos de forma 

adequada é fundamental.  Martinelli (2001, p.87) afirma:  

A área é problemática, mas é primordial nos hotéis, assevera. Se bem 
estruturado, o A & B atrai convenções e outros eventos. O 
estabelecimento pode ficar famoso por servir excelentes café da manhã ou 
almoço. Caso contrário pode espantar qualquer hóspede. Imagine como se 
sente um turista de negócios que pede o jantar no quarto e é atendido, 
somente, uma hora e meia depois. Por isso, é essencial capacitar a mão-
de-obra que começa a ser mais valorizada no país, com o aumento do 
número de estabelecimentos de food service 
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Desta forma, fica evidenciado que o setor de Alimentos e Bebidas na hotelaria tem que ser 

profissionalizado e ter uma operação devidamente planejada, como forma de exercer 

atratividade mais competente que os demais concorrentes na captação dos clientes, para que 

se obtenha lucratividade e sustentabilidade. Dimensionar a intensidade desta atratividade 

sobre a escolha do cliente/turista é o que se busca no presente estudo. 

 

 

2.9 Contextualização de Balneário Camboriú, do seu turismo e de sua hospitalidade 
 

A área delimitada para a realização do presente estudo é o município de Balneário 

Camboriú, situado no litoral norte de Santa Catarina. Esta definição teve como base a 

possibilidade de análise do maior parque hoteleiro de Santa Catarina – caso de Balneário 

Camboriú. A cidade é conhecida internacionalmente por ser um dos principais pólos 

turísticos do Brasil. É considerada, segundo o censo 2000 do IBGE, a cidade com melhor 

qualidade de vida no Estado de Santa Catarina. "Ela [Balneário Camboriú] foi considerada 

pelo governo do Estado, utilizando dados do Censo 2000 [IBGE], a primeira cidade em 

qualidade de vida de Santa Catarina, à frente de Florianópolis e Blumenau, segunda e 

terceira colocadas, respectivamente” (FERREIRA, 2006).  

 

Grinover (2002) faz uma análise da forma como deve ser vista uma cidade, usando o termo 

“legabilidade”, que:  

[...] significa a facilidade com a qual as partes da cidade podem ser 
visualmente apreendidas, reconhecidas e organizadas de acordo com um 
esquema coerente. O autor reflete que, a relação da cidade com seus 
usuários cria valiosas contribuições na intersecção dos estudos de 
urbanismo, em planejamento territorial, em semiótica, em estudos de 
caráter psicológico sobre a percepção, em antropologia urbana, em 
geografia, em ecologia urbana, em teoria do espaço e da imagem e, ainda, 
em hospitalidade.  
 

É, portanto, de fundamental importância que se busquem dados que possam caracterizar a 

cidade, base do presente estudo.  

 

 

 



 

 

70

Balneário Camboriú é assim apresentada no site Folha on-line (FERREIRA, 2006):  

Antes de mais nada é preciso esclarecer: o leitor não pode confundir 
Balneário Camboriú com a cidade vizinha Camboriú. Ambas fazem 
divisa, mas é Balneário que ocupa a faixa litorânea de Santa Catarina e é a 
mais conhecida entre brasileiros e estrangeiros.  
Balneário Camboriú, que começou a ser colonizada em 1826 por 
açorianos, mas há apenas 37 anos teve sua emancipação política, pode ser 
definida como única. 

 

Dos dados do Plano de Desenvolvimento Turístico de Balneário Camboriú/SC – POT, 

desenvolvido pelos alunos do curso de Turismo e Hotelaria da UNIVALI, sob a supervisão 

da Profª Marlene Novaes no ano de 2002, tem-se que Balneário Camboriú possui uma área 

de 50 Km2 e se encontra 2 metros, em média, acima do nível do mar. Possui superfícies 

planas e onduladas com formação do complexo do modelo litorâneo. O município faz parte 

da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), fundada em 28 de 

setembro de 1971, através do Decreto Estadual nº 844/71, que criava as regiões polarizadas 

do Estado. Conforme dados do Guia Quatro Rodas – Brasil 2006, o município conta com 

uma população de 90.461 habitantes, concentrados somente na zona urbana (100%). 

 

O município de Balneário Camboriú está situado na região do Vale do Itajaí, no centro do 

litoral catarinense, na bacia do Rio Camboriú.  

 

Encontra-se sob as coordenadas médias de: Latitude: 26º 59’ 26” S, Longitude: 48º 38’ 30” 

W GR. Possui como limites territoriais, ao Norte, o município de Itajaí, ao Sul, o município 

de Itapema, ao Leste, o Oceano Atlântico e ao Oeste, o município de Camboriú.  

 

Balneário Camboriú é um município bastante novo e que tem como fatos históricos 

relevantes ao presente estudo a sua emancipação do município de Camboriú no ano de 

1960, a massificação do turismo no final da década de 70, a implantação do Campus da 

UNIVALI em 1989, com o curso de Turismo e Hotelaria, e a duplicação da BR 101, 

finalizada no ano de 1999, ano do início do curso de Gastronomia pela UNIVALI. 
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O mapa situacional do município está representado na Figura 11. 
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Figura 11: Visualização da situação geográfica de Balneário Camboriú e de suas praias. 
Fonte: Santur, site Vivacamboriu.com.br 
 
Com base nos dados da obra de Corrêa (1985), a hotelaria em Balneário Camboriú iniciou 

no ano de 1928, com a implantação de um hotel, cujo prédio era de madeira, localizado na 

confluência das hoje denominadas Avenida Central com Avenida Atlântica. Esse hotel, um 

empreendimento de Jacó Alexandre Schimidt9, seria demolido em 1934 e em seu lugar 

construído, no mesmo ano, o Hotel Miramar. A mesma obra registra a implantação, em 

1934, do Hotel Balneário, pelo casal Paulo e Lily Oncken, cujo prédio foi o primeiro 

                                                 
9 Grafia do nome Schimidt da obra de Corrêa (1985). 
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construído em alvenaria no município; em 1938, o Praia Hotel foi implantado por Alice 

Scherepper, conhecido como o Hotel da Alice; alguns anos após, tem-se a implantação dos 

Hotéis Silva e Baturité (posteriormente este hotel se denominaria Hotel Benthiem e, mais 

tarde, Hotel Central).  

 

A hotelaria de maior porte e categoria começou com a implantação do Hotel Fischer, por 

Adolfo Fischer, na década de 1950 e, na década de 1960, com a implantação do Marambaia 

Cassino Hotel, por Osmar Nunes. Ainda na década de 1960, foram construídos os hotéis 

Blumenau, Guns e Camboriú Palace, respectivamente pelas famílias Proschnow, Guns e 

Sievert.  

 

Na visão de Minella (1999), a evolução da hotelaria em Balneário Camboriú aconteceu de 

forma espontânea, sem grande necessidade de esforços de venda. Foi um produto 

“comprado” da década de 1940 até o início dos anos 1980. Conforme esse mesmo estudo, 

Balneário Camboriú nesta época conferia status a pessoas da classe média e média alta que 

possuíssem imóvel no município. “No final dos anos 70, início dos anos 80, era conhecido 

como “a pérola do Atlântico Sul”, “o maior balneário do sul do Brasil”, entre outros 

adjetivos”. (MINELLA, 1999, p. 24). 

 

No final da década de 70, ocorreu a grande “invasão” dos turistas argentinos, mudando 

totalmente a velocidade de crescimento do município e de sua estrutura de hospitalidade. 

Ainda conforme Minella (1999), o parque hoteleiro de Balneário Camboriú teve um grande 

crescimento com a chamada de “invasão dos Argentinos”, ocorrida a partir de 1976 até 

1993. Neste período, houve a ampliação de boa parte da rede hoteleira existente, bem como 

o aparecimento de grande número de novos hotéis. Esse movimento provocou um grande 

desgaste da localidade em função da mudança do perfil do cliente alvo de classe média, 

para atendimento a um movimento massificado e de baixo custo, fazendo com que a 

estrutura de prestação de serviços optasse por também baixar seus custos com a 

conseqüente perda de qualidade.  
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A partir de 1993, houve uma alternância de boas e más temporadas, sempre diretamente 

ligadas às questões econômicas e cambiais que resultavam em maior ou menor vinda de 

turistas argentinos e dos demais países do Mercosul. A última grande temporada de turistas 

argentinos ocorreu no verão de 2000/2001. Após este período, o crescimento da hotelaria 

local se deu em menor ritmo, mas com hotéis de melhor estrutura como no caso dos Hotéis 

Recanto das Águas, Sintra, Baly e Royale. Balneário Camboriú tem como característica não 

possuir hotéis de redes, nacionais ou internacionais; seus hotéis são ligados à estrutura 

familiar.  

 
Outros dados importantes para a definição das características da hospitalidade do município 

provêm de pesquisa realizada pelo Instituto Mapa sobre o perfil do turista que visita 

Florianópolis e Balneário Camboriú, durante a temporada de verão (ABIH, 2002). De 

acordo com esse levantamento, a média de gastos, por pessoa, na Capital, é de R$43,00 por 

dia, enquanto que, em Balneário Camboriú, é de R$30,00 por dia. O meio de transporte 

mais utilizado continua sendo o automóvel, que transporta 77% dos visitantes de 

Florianópolis e 80% de Balneário Camboriú. A aparência geral das duas cidades ficou 

praticamente empatada na avaliação dos visitantes: Balneário Camboriú conquistou nota 

8,6 e Florianópolis, com 8,3, numa pontuação de 1 a 10. A faixa etária predominante dos 

visitantes é de 35 a 49 anos (42%), seguida da faixa etária de 25 a 34 anos (25%) e acima 

de 45 anos (19%). Em média, os turistas ficam 13,1 dias em Balneário Camboriú e 12,7 

dias em Florianópolis. 

 

Conforme a Prefeitura de Balneário Camboriú e Secretaria de Turismo e Comércio, o fluxo 

turístico do Município apresentou um aumento significativo na temporada 2004 em relação 

à de 2003. Houve aumento de 5,2% do número de ônibus de turismo que chegaram à 

cidade, de 01 de dezembro de 2003 a 20 de janeiro de 2004, em relação ao período anterior. 

Quanto à procedência dos turistas, 60,4% deles eram brasileiros; o número de argentinos 

representou 19,7% do total, de paraguaios, 12,1%, de uruguaios, 4,6%, de chilenos, 2,6 % e 

de bolivianos, 0,5%. O número de turistas estrangeiros cresceu 47,8%, em relação aos 

meses de dezembro de 2006 e janeiro de 2007, isto até o dia 20 do mês de janeiro de 2007.  
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Na questão da estrutura de Alimentos e Bebidas nos hotéis do município, tomando como 

base as informações constantes do Guia Quatro Rodas – Brasil 2006 estão ali 

relacionados 42 hotéis, sendo que destes, 32 (76,2 %) indicam a existência de restaurante. 

No estudo realizado por Minella (1999), para um total de 59 hotéis pesquisados, 63% 

dispunham de restaurantes; houve, portanto, uma evolução na oferta desses serviços pelos 

hotéis. Este estudo também conclui que, com base nos dados levantados, ficam evidentes a 

simplicidade do produto oferecido e a falta de alternativas para serviços diferenciados, e 

identifica como um dos pontos fracos da rede hoteleira local a “inexistência de suporte 

gastronômico de qualidade”, o que pode ser verificado pela ausência de um único 

estabelecimento com distinção de estrelas no referido Guia. 

 

Estas informações permitirão avaliar a cultura hoteleira implementada na região e poderão 

servir de base para determinação de diferenciais a serem potencializados como atrativos 

mercadológicos no cenário atual de plena concorrência. Neste sentido, Lockwood (2003, 

p.107) prevê:  

[As] Pressões competitivas estão tornando ainda mais difícil distinguir um 
hotel ou cadeia de hotéis do restante, especialmente em nível de cadeias 
mundiais. Assim que um oferece um produto ou serviço que atrai clientes, 
seus competidores o copiam e tentam aperfeiçoá-lo. O resultado é, 
geralmente, um alto padrão em produtos básicos e serviços. De forma 
crescente, o que distingue um provedor do outro é a atenção aos detalhes. 
Esse é o campo de batalha no qual hotéis e restaurantes travarão as lutas 
competitivas do início do século XXI. 

 

A percepção do acirramento da concorrência com outros destinos, tais como Bombinhas e 

Florianópolis, já pode ser sentida e deve ter uma resposta adequada dos empreendedores 

locais na forma de reposicionamento de seu “produto”. Minella (1999) chama atenção para 

esta questão ao afirmar que “a duplicação da BR 101, que à primeira vista parece ser a 

redenção de épocas difíceis, quando analisada com mais profundidade, mostra também um 

risco potencial ao possibilitar o surgimento de novas destinações concorrentes e sem tantos 

problemas ambientais e de infra-estrutura”.  

 

Assim, este estudo poderá contribuir para o desenvolvimento da gastronomia em Balneário 

Camboriú na medida em que levanta questões mais singulares relativas à forma do turista 
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perceber e dar importância à restauração como ponto de influência nas suas escolhas e 

avaliações da qualidade dos serviços que lhes são prestados por uma destinação turística.  

 

 

2.10 A Gastronomia no Brasil e em Balneário Camboriú 

 

Quais são os pontos mais importantes que possam ser tomados como referência da 

atividade gastronômica no Brasil atualmente? O que está acontecendo no setor de 

alimentação ligado aos hotéis? Qual a importância que as pessoas estão dando a uma 

alimentação diferenciada e quanto se dispõem a pagar por isto? Quais as origens da 

Gastronomia de Balneário Camboriú? 

 

Estas questões devem ser analisadas para que se possa determinar como a gastronomia está 

sendo considerada, tanto por parte dos clientes do setor de alimentação como pelos gestores 

do setor.  

 

A gastronomia no Brasil, a exemplo do que vem ocorrendo no restante do mundo, está 

sofrendo uma grande transformação e tem sido crescente o interesse de parcela expressiva 

da população a respeito do assunto.  

 

Quanto à gastronomia mais elaborada e profissionalizada, a chegada de dois chefs franceses 

ao Brasil, no ano de 1980, representou um marco histórico. Estes chefs – Laurent Suaudeau 

e Claude Troisgros – iniciaram um trabalho altamente diferenciado e chamaram a atenção 

do país para a gastronomia mais elaborada.  

 

Em 1987 o Guia Quatro Rodas, lançado em 1966, passa a classificar os restaurantes com 

estrelas, iniciando um processo de concorrência em todo Brasil com vistas à melhoria da 

qualidade, na busca desta distinção. Baseado no modelo do Guia Michelin, este Guia 

dispõe de avaliadores que visitam os restaurantes anonimamente; suas notas servirão para a 

indicação das distinções, feitas também com estrelas; sendo três a maior delas. O Guia 
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Quatro Rodas adotou também a identificação para os restaurantes que servem comida 

típica da região.  

 

Ainda como marca do desenvolvimento da gastronomia, pode-se citar a implantação do 

primeiro curso de formação de chefs do país, o curso de Cozinheiro Chefe Internacional do 

Serviço Nacional do Comércio (SENAC) de Águas de São Pedro – SP, em parceria com o 

Culinary Institute of America (CIA). Outra referência que se pode apontar refere-se à 

criação de uma associação de Chefs, a Associação Brasileira de Alta Gastronomia 

(ABAGA), criada em 1995 por cinco Chefs, todos eles estrangeiros: o suíço Christophe 

Besse, os franceses Emmanuel Bassoleil e Laurent Suaudeau, o argentino Jorge Monti e o 

italiano Luciano Boseggia. (ABAGA, 2007). O fato de nenhum brasileiro estar entre os 

fundadores da ABAGA, indica o quanto a profissão é recente no país.   

 

A partir desta época o interesse pela gastronomia é crescente, como pode ser verificado 

pela publicação de grande número de periódicos sobre o assunto, iniciada em 1992 com a 

revista Gula, que veio complementar as publicações até então existentes, voltadas para a 

comida feita pelas donas de casa, a exemplo dos encartes das revistas Claudia e Desfile. A 

revista Gula passou a ser um referencial na apresentação de uma Gastronomia mais 

sofisticada, com harmonizações com os bons vinhos que começavam a ser importados com 

mais regularidade após a abertura ao comércio externo realizada pelo então Presidente da 

República, Fernando Collor de Mello, no ano de 1990. À Gula se seguiu um grande 

número de títulos, alguns bastante especializados como, por exemplo, Churrascos e 

churrascarias. Surge, também a partir do início da década de 1990, um grande número de 

programas de televisão, nos quais as cozinheiras tradicionais começam a ser substituídas 

por chefs de cozinha que apresentam uma Gastronomia mais requintada e com grande 

variedade de novos ingredientes, os quais, em função da abertura de importações já citada, 

começam a chegar aos supermercados e à população em geral. Também em meados da 

década de 1990 surgem as feiras dedicadas à gastronomia: Boa Mesa (1995) e Fispal 

Gourmet (1996).  
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O ponto mais importante desse desenvolvimento talvez tenha sido o aparecimento das 

escolas de Gastronomia no país que vieram complementar aquelas já existentes, voltadas 

apenas à formação dos cozinheiros de base e ao aprimoramento de donas de casa. O curso 

de Cozinheiro Chefe Internacional, já mencionado, foi o primeiro curso implantado, em 

1994, pelo Senac em Águas de São Pedro – SP, em parceria com o Culinary Institute of 

America (CIA) dos Estados Unidos. Apesar de ser um curso livre, este programa foi de 

grande importância para a criação, no Brasil, de um modelo de ensino voltado à 

Gastronomia, com todas as especificidades de laboratórios e andamento de aulas, pois, até 

então, o país não dispunha de tais referências. Nesta fase, até mesmo os professores eram 

quase todos trazidos da escola americana. 

 

Decorridos quatro anos da criação dessa escola pioneira, a Universidade Anhembi – 

Morumbi lança o curso seqüencial de Gastronomia, cuja implantação efetiva se deu no 

primeiro semestre de 1999. É também no segundo semestre deste ano que tem início o 

terceiro curso nesta área do país e o primeiro a oferecer ao aluno a possibilidade de, após 

concluir o curso de Cozinheiro Chef Internacional (na modalidade seqüencial), chegar à 

graduação pelo bacharelado em Gastronomia. Este curso, criado pela UNIVALI, teve seu 

início em 29 de julho de 1999, com uma turma de 44 alunos; em dezembro de 2002, 

formou a primeira turma de bacharéis em Gastronomia do Brasil. Atualmente existe um 

grande número de cursos por todo o país, entre os mais relevantes pode-se contar os 36 

cursos, em diversas modalidades, relacionados pela Associação Brasileira de Alta 

Gastronomia (ABAGA) em seu site
10.  

 

Com esta expansão em diversas frentes, hoje já existe a possibilidade de se fazer uma 

categorização entre níveis diferenciados de sofisticação em relação à gastronomia. No 

ápice, teríamos a Alta Gastronomia, que pode ser definida como a harmonização de 

matérias primas de qualidade excepcional através de técnicas culinárias requintadas, 

executadas por profissionais altamente qualificados e com aptidões de artista, com 

acompanhamento da bebida ideal para o alimento e um serviço de alta qualidade, em um 

                                                 
10 Disponível em: < http://www.abaga.com.br/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=4406 >. 
Acesso em: 10 jan. 2007. 
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ambiente adequado e de muito conforto. Esta conjunção de fatores leva a custos 

estratosféricos e, na maior parte das vezes, de acesso restrito a uma pequena parcela da 

população.  

 

Verdadeiros mitos e lendas se têm criado a respeito dos preços cobrados por uma refeição 

em determinados locais referenciados como de Alta Gastronomia, onde, comenta-se em 

colunas sociais, passam-se anos para se conseguir uma reserva para um simples almoço ou 

jantar. Alguns acontecimentos levam a uma reflexão quanto às verdades sobre esta questão 

e servem como alerta sobre o excessivo otimismo em relação à disposição de clientes 

abonados despenderam quantidades exorbitantes por uma refeição. Fato marcante foi o 

fechamento de restaurantes de alta gastronomia em São Paulo, segundo relato de Bergamo 

(2005), como o Café Antiqüe que funcionou por seis anos e meio, encerrando suas 

atividades em outubro de 2005, seguido pelo Esplanada Grill, grife que há 20 anos atraía 

fãs de bons cortes de carne; alguns meses antes, o empresário e chef francês Laurent 

Suaudeau, há 15 anos em SP, fechou seu restaurante da Alameda Lorena. Em relação a este 

assunto, os proprietários do Café Antiqüe, Nancy e o marido, acreditam que a casa 

“encerrou as atividades porque os paulistanos não querem pagar mais por um serviço 

diferenciado. Serviço esse em que um casal pode jantar por três horas, é paparicado por 

chefs e maîtres, come em pratos de porcelana, bebe vinhos de excelente procedência e 

gasta, no mínimo, R$ 300. Sem as bebidas”. 

 

Este desenvolvimento da Gastronomia Brasileira e da região de Balneário Camboriú pode 

ser representado em uma linha do tempo como a da Figura 12 a seguir. 
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 Figura 12: Linha Histórica recente da Gastronomia no Brasil e em Balneário Camboriú. 
.Fontes: Sites da ABAGA, BOA MESA, FISPAL, GNT, SENAC, Anhembi-Morumbi, Revista Gula, Guia Quatro Rodas. 
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No aspecto da alimentação, Balneário Camboriú tem uma grande diversidade de 

influências, desde as indígenas até a dos imigrantes europeus e, mais recentemente, dos 

turistas e imigrantes do sul da América do Sul, principalmente, os argentinos e os 

paraguaios.  

 

Os habitantes originais dessa localidade foram os índios que, conforme Corrêa (1985, p.13), 

“a presença do índio foi bastante significativa para Camboriú. [...] Segundo Gabriel Soares 

de Souza, cronista português do século XVI, os índios que habitavam o litoral, pertenciam à 

tribo CARIJÓ, primitivo Guarani: diz serem pacíficos e de boa índole [...]”. A partir de 

1826, Corrêa aponta a chegada dos primeiros colonizadores de origem portuguesa, sendo o 

primeiro deles Baltasar Pinto Corrêa que se estabeleceu às margens “Norte do Rio 

Cambriassú”. No que se refere à alimentação, Krause (2003, p 51) pode-se considerar as 

origens da Gastronomia local e a contribuição indígena e dos portugueses no contexto 

abaixo: 

A gastronomia do litoral Norte de Santa Catarina tem características 
de simplicidade e uso de poucos condimentos, com técnicas de 
preparação artesanais e caseiras. Na sua origem vamos encontrar, 
basicamente, a cultura indígena e açoriana (a partir de 1748, a Ilha do 
Desterro começa a receber os Açorianos), que irão fundir-se em uma 
cultura culinária que tem, no uso do pirão, das raízes (como a 
mandioca, o cara e o taiá), da carne de caça e de aves, dos peixes e 
dos frutos do mar, sua essência. A farinha de mandioca e seus 
derivados, como o pirão, são a herança mais forte deixada pelos 
indígenas. Ainda dos indígenas, nos acompanham até hoje, a canjica, 
a tapioca, o beiju, o polvilho, a pamonha e a paçoca. O pirão 
permanece até nossos dias e pode ser preparado de três formas: a 
primeira é o escaldado onde a farinha é misturada, lentamente, a um 
líquido fervente (água, leite ou caldo), obtendo-se uma textura de 
papa granulada; a segunda forma é pela diluição da farinha em um 
líquido frio (água, leite ou caldo) e posteriormente, levado o mesmo a 
ponto de fervura, obtendo-se, desta forma, uma textura de goma e, a 
terceira e última, que consiste na mistura da farinha com um líquido 
não fervente, obtendo-se, como resultado, uma papa esbranquiçada 
granulada, chamada em muitos lugares de "Jacuba". Dos Açores, 
vieram os costumes dos cozidos, do uso de temperos (como a salsa, a 
cebolinha, o cominho, a pimenta, o cravo, a hortelã, o coentro, o 
louro, a cebola e o alho), as sopas derivadas da açorda e os doces. Os 
açorianos, aqui chegando, tiveram que se adaptar aos produtos da 
terra, substituindo, integralmente, a farinha de trigo pela de mandioca 
e de milho, e a carne bovina e de ovinos (apesar de Açores ser um 
arquipélago, a base de sua alimentação não eram os peixes e frutos do 
mar e sim, a carne de ovinos e bovinos), pela carne de caça e pelos 
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peixes e frutos do mar. As formas de preparo dos alimentos eram 
bastante rudimentares e simples, tradição que, de certa forma, 
permanece até os dias de hoje. Basicamente, os preparos são feitos 
com cozimentos em líquidos ou assados de forno, tendo sido, 
posteriormente, acrescentado o hábito das frituras. Deste inicio, temos 
os pães de milho - com suas diversas misturas (batata, taiá, cará, etc.), 
os cozidos de carne com misturas de diversos vegetais, os bolinhos 
salgados ou doces (de aipim; de banana - misturada com farinha de 
mandioca, ovos e açúcar, fritos na banha de porco; de batata doce, etc.), o 
angu de milho (doce ou salgado), o pirão, as farofas, as carnes e peixes 
secos (tradição nas moqueadas indígenas) e os bolos doces de milho ou 
araruta.  
 

Corrêa denomina de “povoamento Teuto-Brasileiro” a chegada, a partir de 1926, dos 

primeiros veranistas na Praia Central de Balneário Camboriú, originários do Vale do Itajaí, 

principalmente de Blumenau. É neste ano que surgem as primeiras “casinhas de veraneio” 

construídas pelos teuto-brasileiros. O autor cita que nesta época uma pessoa usando “shorts 

ou Maiô” era identificada como “um alemão”. Dessa população Krause (2003, p. 52) 

ressalta como influências para a alimentação local:  

Os imigrantes alemães acrescentaram à cultura culinária de então, o uso 
intenso da carne de porco; do repolho (em suas diversas formas de 
preparo); o refinamento dos doces (em especial das compotas e tortas); 
das raízes cozidas (acostumados com as batatas, aqui não muito comuns, 
foram inicialmente substituídas pelo cará e o taiá); dos purês; das sopas 
de vegetais e carnes; dos assados de forno e os embutidos cozidos e 
defumados..  
 

Outras influências foram acrescidas a Balneário Camboriú, especialmente na década de 60 

em que Corrêa (1985, p.27) aponta como a época da evolução do turismo na região, a 

exemplo do que acontecia no restante do Brasil, aonde os teutônicos originais irão se 

mesclar as demais raças, línguas e nações. Krause (2003, p.52) avalia que:  

Desta fusão, tivemos o nascer da cultura gastronômica do litoral Norte 
catarinense, que tem características bastante diversas do litoral Sul e do 
Oeste. Já no século XX, vamos encontrar aqui, em nosso litoral Norte, 
uma forte tradição no preparo dos peixes na forma dos caldos e dos 
assados recheados, dos frutos do mar ensopados e, mais recentemente, 
dos empanados fritos. Também se consolida, no século passado, a 
tradição da culinária caseira simples, que é uma verdadeira mescla de 
origens, como as "madalenas" (mistura de purês de batata ou de outra 
raiz, montado de forma intercalada as carnes ou peixes ensopados), a 
feijoada com o acréscimo de verduras e tubérculos e, em especial, num 
prato que consiste na montagem, em camadas, de risoto e banana frita, 
cobertos por farofa de farinha de mandioca e manteiga. Cabe ressaltar 
que o risoto citado é uma versão própria, onde se mistura, o arroz já 
cozido, a carnes, vegetais ou a peixes e frutos do mar, diferente do 
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verdadeiro risoto italiano, onde o cozimento de toda mistura é feito de 
forma simultânea. Neste último prato se tem identificado a cultura 
italiana (risoto), a indígena (farofa), a açoriana (banana) e alemã (no 
conceito da montagem em forma de torta), dando uma visão desta 
mistura de hábitos alimentares. Nas quatro últimas décadas do século 
passado, vamos encontrar, em Itajaí e região, uma gastronomia 
doméstica, baseada nas aves recheadas e assadas de forno, na salada de 
batatas com o molho de maionese (chamada simplesmente de maionese), 
nos caldos de peixe, nos peixes fritos empanados na farinha de 
mandioca, nos ensopados de camarão com chuchu ou batata, nas carnes 
assadas de panela, nas carnes de porco assadas no forno, no macarrão 
com todas as diversidades de molhos, nas tortas salgadas, nas "cucas" e 
suas diversas coberturas (originadas do alemão Kuehen), nas compotas, 
nos doces à base de gemas de ovos (principalmente os quindins e a 
ambrosia), no arroz doce, entre outros, que demonstram claramente a 
deliciosa fusão das culturas alimentares.  
 

Silva (1995, p. 98 - 99) em um livro de memórias sobre a cidade de Itajaí, descreve desta 

forma, um almoço de domingo, na década de 50: 

[...] É manhã de domingo!  
Na cozinha, as lides do bem fazer para bem servir ... Se o jardim é 
belo, a horta é magnífica. Arranjados com carinho e arte, os canteiros 
provêem a mesa: couve-manteiga, espinafre, alface, nabo, repolho. 
Belos tomateiros em flor. Alteia-se o limoeiro chumbadinho de frutos, 
e o pé de laranja-lima ensombra o pepineiro esparramado e bom! As 
ervas de forração atentam para as frestas de espaço, e são bem-vindas 
a cebolinha, a alfavaca, a salsa, o coentro. [...] Ao lado da horta, o 
"rancho"com o fogão-a-lenha. Ali crepitam os gravetos, toras se 
fazem brasidos, e a chapa se perfuma com a manta de carne-seca que, 
depois de algumas horas de molho na água pura, vai assando aos 
pouquinhos sobre a própria gordura! ... A luminosidade das brasas 
caracteriza o lar! Dali, numa travessa, ela vai pra mesa. Lá já se 
oferece a tigela cheia dos saídos da feijoada, carne, toucinho, costela, 
pés-de-porco. O arroz branco ladeia o vermelho da beterraba, 
enquanto o purê de aipim fica no centro da couve-à-mineira, do 
repolho refogado, da salada de alface, do ensopadinho de chuchus ... 
Chicória e abobrinha ...[...] Nasceram e cresceram no fundo do 
quintal, regados com a água pura da torneira e incentivados pela voz 
do amor: "Cresçam!" A jarra oferece o suco de maracujá, e do 
liquidificador sai gelada e saborosa a indispensável limonada que, há 
pouco, há poucochinho, era frutos pendentes dos ramos. [...] E vem a 
sobremesa, sagu com vinho regado a molho branco! É um almoço 
brasileiro! É uma mesa de Itajaí!  
 

Quanto aos restaurantes existentes neste período de evolução, Krause (2003, p.53) faz a 

seguinte referência; 

Na gastronomia de restauração (que é composta de restaurantes 
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relativamente simples), os peixes e frutos do mar são os principais 
ingredientes, preparados, também, de uma forma bastante simples, à 
base dos caldos de peixe, pirão de caldos e de camarão, dos ensopados 
de camarões e frutos do mar e, em grande quantidade, dos empanados 
fritos e dos grelhados. Atualmente, percebe-se um movimento que vai 
no sentido do aprimoramento dos procedimentos culinários, com a 
incorporação de técnicas mais sofisticadas e diversificação de 
ingredientes. Este movimento começou ao final do século passado com 
a vinda de ehefs estrangeiros para Florianópolis na década de 90 e, nesta 
mesma cidade, da criação de vários clubes gourmet's que trouxeram um 
aprimoramento nas formas de preparo e de apresentação dos pratos. 
Outro ponto de influência foi a implantação, em julho de 1999, do 
curso de Gastronomia pela UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), 
que vem trazendo um grande número de ehefs instrutores de renome 
nacional e internacional para formação de uma mão de obra altamente 
especializada e com parâmetros da mais alta cultura gastronômica 
internacional. Os egressos deste curso estão iniciando um movimento 
de aperfeiçoamento no planejamento e operacionalização dos 
cardápios de restaurantes da região, que indicam uma evolução, 
baseada na cultura existente, com novos conceitos e ingredientes, bem 
como novas formas de apresentação e serviços.  

 

Em Balneário Camboriú existem atualmente, conforme dados do Sindicato de Hotéis, 

Bares, Restaurantes e Similares11 (2007), 436 estabelecimentos ativos, ligados ao segmento 

da alimentação assim distribuídos:  

• 115 restaurantes independentes (não ligados a hotéis);  

• 48 restaurantes ligados a hotéis, pousadas e similares;  

• 147 estabelecimentos categorizados como lanchonetes, panificadoras, confeitarias e 

sorveterias;  

• 34 estabelecimentos classificados como bares, casas noturnas; 

• 16 bares ligados a hotéis e pousadas; 

• 76 estabelecimentos classificados como outros tipos de serviços de alimentação. 

 

Nos últimos 5 anos, o segmento de Restaurantes, Bares e Similares de Balneário Camboriú 

tem tido uma significativa evolução com a implantação de empreendimentos diferenciados 

mediante investimentos significativos. Apesar disso, na edição 2006/2007 da Revista Veja 

                                                 
11 Disponível em: < http://www.sindisol.com.br/associados.restaurantes.htm >. Acesso em: 10 jan. 2007. Da 
lista foram classificadas pelo autor os Restaurantes e Similares, as Lanchonetes e Similares e os Bares e 
Similares. Os que não puderam ser classificados dentro destes grupos foram colocados na categoria outros 
tipos de serviços de alimentação. 
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Santa Catarina (2006), Balneário Camboriú não recebe destaque em qualquer das 

categorias apresentadas. Aparecem no segmento de Restaurantes 34 estabelecimentos, 

assim distribuídos por categoria (de acordo com a Revista): um Típico alemão, dois Típicos 

franceses, quatro Típicos italianos, dois Típicos japoneses, um Contemporâneo, uma 

Churrascaria, sete de Pescados, duas Pizzarias, seis Típicos Regionais e oito Variados.  

 

No grupo dos Restaurantes, somente a categoria dos Típicos Portugueses não foi 

contemplada com qualquer indicação. 

 

Nos estabelecimentos voltados à venda de lanches, doces, sorvetes e chocolates, a citada 

revista destaca apenas 8 estabelecimentos com a seguinte distribuição por categoria 

(apresentada pela revista): Cafeterias: 1, Chocolates: 1, Doce: 1, Salgados: 1, Sanduíches: 

2, Sorveteria: 1 e Sucos: 1. 

 

Ficaram sem nenhuma indicação importantes categorias como os Cafés Coloniais e 

Pastelarias. 

Para os Bares foram indicados 12 estabelecimentos com a seguinte distribuição por 

categoria (apresentada pela revista): dois Botecos, um de Música ao vivo, oito para dançar e 

um para petiscar. 

 

Não foram contempladas as categorias de Bar de Praia (fato que chama a atenção, uma vez 

que Balneário de Camboriú tem no turismo de praia um de seus principais atrativos), para Ir 

a Dois e para Bater Papo. 

 

Estes são os principais dados a respeito da atual estrutura do serviço da alimentação em 

Balneário Camboriú. 
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3 PRESSUPOSTOS DO ESTUDO 
 
 
São de fundamental importância neste estudo as questões relacionadas à alimentação e sua 

cultura, à qualidade na prestação de serviços, às bases de definição da tipologia e 

caracterização dos serviços de restauração e à estrutura de Alimentos e Bebidas na 

hotelaria. Lemos (2000, p. 75), em sobre a fidelidade dos turistas aos empreendimentos 

hoteleiros, faz a seguinte observação: 

O Turismo é uma atividade que, embora recentemente constituída, 
desloca mais de três milhões de pessoas/dia no mundo, emprega outras 
dez milhões, 10% do emprego mundial, e arrecada U$ 3,8 trilhões/ano. 
No Brasil, o Turismo chegou a crescer 495% no segmento de emissões 
internacionais nos últimos 15 anos. O lazer, a segunda maior atividade 
econômica do planeta, levou as academias em vários pontos do planeta, 
na década de noventa, a buscar a construção teórica em torno deste 
fenômeno, que além das implicações econômicas já apresentadas, possui 
amplas implicações sociais. Face à relevância econômica e social do 
fenômeno turístico, é preciso que se conheça o seu elemento principal: o 
Turista e as razões que o motivam a deslocar-se (destaque nosso). 

 

Face a importância do Turismo, e a sua recente sistematização dos estudos, para a correta 

abordagem das questões da pesquisa nesta área, é necessário que se esclareçam os 

pressupostos que nortearam o levantamento dos dados e, posteriormente, sua análise.  

 

Esses pressupostos compreendem modelos ou classificações para as tipologias de 

estabelecimentos do setor da restauração e da hotelaria, para as modalidades de vendas e de 

serviços, de qualidade na prestação de serviços e de particularidades do marketing do setor. 

Esta abordagem baseia-se no trabalho que o autor vem desenvolvendo nas disciplinas de 

Administração de Restaurantes, em suas diversas denominações, dos cursos de graduação e 

de pós-graduação em Turismo e Hotelaria e do curso de graduação em Gastronomia. 

 

 O intuito deste capítulo é balizar questões que são tratadas ainda de modo muito vago e até 

mesmo contraditório na bibliografia existente. Como exemplo, têm-se as mais diversas 

definições de vendas e serviços, nas quais se percebem claramente a sobreposição de 

conceitos e respectivas aplicações, como também, as mais diversas caracterizações e 

tipologias de estabelecimentos. Na questão da qualidade é importante uma abordagem que 
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faça uma clara distinção entre serviços e produção de bens, base da maioria dos modelos de 

qualidade existentes. Pretende-se assim criar uniformidade entre os conceitos e as análises 

posteriores.  

 

 

3.1 A qualidade na prestação de serviços confrontada com a produção de bens 
 

Existe a necessidade de se buscarem modelos para a qualidade na prestação de serviços. Os 

modelos existentes são, em sua grande maioria, criados a partir de e para os modelos 

industriais, ou seja, para a produção de bens. Na abordagem da qualidade em serviços não 

se pode deixar de avaliar o aspecto de como é vista a questão da qualidade no setor 

industrial. Lickfeld (2000, p. 48) adverte: 

 Devemos destacar, no entanto, que o desenvolvimento no setor de 
serviços apresenta uma característica muito forte: a exigência de padrões 
de qualidade cada vez mais altos por parte do público consumidor. A 
criação da norma ISSO 9002, específica para o setor de serviços, e a 
relativamente recente criação, no Brasil, do Código de Defesa do 
Consumidor, comprovam isso. As normas de qualidade, dessa forma, 
deixaram de ser realidade apenas da indústria de transformação de 
matéria-prima em bens manufaturados, e o consumidor passou a ter voz 
ativa na garantia de seus direitos.  
 

É desse conceito inicial que se buscou a base para a questão da qualidade aplicada aos 

serviços, no entanto, somente depois de algum tempo constatou-se que os parâmetros a 

serem considerados deveriam ser particularizados e diferenciados para os serviços. Para 

este novo modelo deverão ser consideradas várias particularidades que são inerentes à 

prestação de serviços, principalmente quando relacionadas ao turismo e à hospitalidade.  

 

No diagrama a seguir (Figura 13) tem-se uma representação deste contexto, no caso da 

produção de bens (processo industrial), cujas características são totalmente diferentes da 

prestação de serviços. O nível de satisfação do cliente a ser medido deverá considerá-las 

com todas as suas peculiaridades e a singularidade de não participação do cliente durante 

todo o processo de produção do bem. Percebe-se, com base no diagrama, o distanciamento 

físico do cliente do processo de produção do bem. Sua participação acontece antes – na 
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determinação do produto necessário aos seus anseios e depois – no recebimento do bem e 

avaliação do seu nível de satisfação. 

 

 

 

 
PRODUÇÃO DE BENS 

 
 PÚBLICO ALVO E SEUS DESEJOS IDENTIFICADOS 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Diagrama do processo de produção de bens e seu envolvimento com o cliente.  
Fonte: Krause, 2003. 
 

Uma vez determinado o produto a ser elaborado, se faz o planejamento dos meios de 

produção e das matérias primas a serem empregadas. Durante a elaboração do produto, o 

cliente não está presente. Esta situação permite a correção de problemas ocorridos no 

processo de produção e de distribuição sem que estes sejam percebidos pelo cliente. Talvez 

esta seja a maior diferença quando comparada a produção de bens à prestação de serviços. 

LINHA DE PRODUÇÃO 

Processo produtivo com determinação dos pontos de controle de 
conformidades e possibilidades de recuperação da qualidade  

PRODUTO 
com 

qualidade 
controlada 

entregue para 
distribuição / 

cliente 

1º MOMENTO  
DETERMINAÇÃO DA ATRATIVIDADE 

informações para identificação de 
necessidades e desejos 

PLANEJAMENTO DO PRODUTO E SUA DISTRIBUIÇÃO 
Definição dos produtos, processos e abastecimento da 

produção, canais de distribuição e assistência 

Fornecedores 
de insumos 

avaliação do nível 
de satisfação 

atingido 

movimentação física de produtos Fluxo de informações 

2º MOMENTO 
entrega do bem e pós- venda. 
Informação e movimentação 

física / avaliação  

Forte participação 
do marketing 
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No diagrama abaixo (Figura 14), tem-se a representação do processo para prestação de 

serviços em que pode ocorrer a movimentação eventual de produtos que complementam o 

serviço prestado, das informações que ocorrem e da grande interação do cliente durante 

todo o transcorrer da prestação do serviço.   

 

 

 

 

 

 
                      PÚBLICO ALVO E SEUS                                 DESEJOS IDENTIFICADOS       
                    
                          Forte participação do  
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Este será o principal foco do presente estudo, que pretende contribuir 
para a percepção da forma como o cliente se importa com a questão 
da gastronomia quando da escolha de sua destinação turística ou de 
um equipamento hoteleiro 
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No caso da prestação de serviço, normalmente, temos o cliente presente durante sua 

realização, o que diminui as oportunidades de correção de falhas ocorridas no processo. O 

ponto relativamente positivo em relação à produção de bens refere-se à informação do nível 

de satisfação, normalmente imediato, que permite a adoção de alguma medida corretiva, 

sempre considerando que, neste caso, já houve, por parte do cliente, a percepção da 

existência de um problema.  

 

O diagrama da Figura 14 permite visualizar o envolvimento direto do cliente com o 

processo de realização da prestação de serviço, sua percepção de todos os componentes do 

processo e sua eficiência, ou não, para satisfazê-lo. 

 

O nível de interação do cliente com os componentes e atores envolvidos na prestação do 

serviço também é de grande importância na percepção da sua qualidade, sendo 

fundamental, neste caso, a qualificação e motivação dos Recursos Humanos envolvidos no 

processo.  

 

Considerando a distinção entre percepção da qualidade na produção de bens e na prestação 

de serviços, algumas teorias sobre a questão deverão ser consideradas para que se possa 

avançar no desenvolvimento de um modelo voltado aos serviços que funcione efetivamente 

como fator de atratividade de clientes cada vez mais bem informados e cientes das opções à 

sua disposição. 

Una de las consecuencias de la Globalización de los mercados, es la 

exigencia de los clientes, quienes más conocedores y más complejos, 

ahora saben eligir con decisión. Por su parte, los gerentes reconocen que 

se pueden obtener ventajas competitivas sustanciales mediante un mejor 

servicio al cliente, por lo que el mismo se ha convertido en un medio 

poderoso para diferenciar una empresa de sus competidores. (NIEVES, 
2003, p. 90) 
 

Figura 14 – Adaptado do diagrama da prestação de serviços com a participação do cliente 
em tempo real colocando a visualização do campo de estudo proposto. 
Fonte: Krause, 2003. 
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Segundo outra abordagem, os planejadores e gestores do setor têm tido diferentes formas de 

olhar a questão, mas sempre chegam a um ponto comum, que é o de saber o que motiva o 

consumo e quanto o cliente está disposto a despender pelo diferencial de qualidade 

oferecido. Dentro desta ótica, Oh (2000, p. 56) afirma que “muitas pessoas aceitam a idéia 

que o sucesso no ramo de restaurantes depende da prestação de serviço com qualidade 

superior, valor e satisfação dos clientes. Por esta razão, pesquisadores de mercado 

geralmente tentam entender a percepção de qualidade, valor dos clientes e a extensão de 

sua satisfação revendo pesquisas de opinião”. 

É importante, pois, que se busque uma base nos modelos de qualidade desenvolvidos por 

diversos estudiosos. Dentre os modelos de procedimentos voltados à obtenção da 

qualidade, Gaioto (2004) relaciona os propostos por J. M. Juran12, Edwards W. Deming13, 

Armand V Feigenbaum14, P. B. Crosby15, P. Ishikawa16 e Tagushi17 . 

 

Algumas dessas propostas apresentam modelos mais voltados às linhas de produção 

industrial, enquanto outras descrevem modelos que podem ser adequados à formulação de 

procedimentos para busca da qualidade na prestação de serviços. Como modelos mais 

ligados à produção podem ser considerados os propostos por Crosby e Feigenbaum. Crosby 

coloca grande ênfase na Qualidade como tangível, que pode ser medida e gerenciada. A sua 

proposta compreende quatorze etapas para que se obtenha a melhoria da qualidade, 

                                                 
12 J. M. JURAN – Especialista em administração da Qualidade. O ponto alto de seu trabalho foi, sem dúvida, 
tomar como base para a qualidade os recursos humanos capacitados e motivados. O crescimento do ser 
humano é fator preponderante em sua teoria, Juran ressaltou ainda a grande diferença entre criar (Melhorias) e 
prevenir mudanças (Rotina).  
13 W. E. DEMING – Professor /Consultor de renome internacional na área da Qualidade, buscou, para as 
empresas japonesas, uma metodologia de análise dos processos voltados para busca constante da qualidade na 
produção industrial. 
14 A. V. FEIGENBAUN ficou conhecido pela introdução da expressão Total Quality Control (TQC) em 
1961. Em sua abordagem, a qualidade deixa de ser responsabilidade de um departamento especializado em 
controle da qualidade e passa a ser função de todas as áreas da empresa. 
15 P.B. CROSBY criou o conceito de “Defeito Zero”, que busca trabalhar com componentes e sistemas que 
aproximem o índice estatístico de defeitos para muito próximo de zero É o autor de “Qualidade é 
Investimento” e “Qualidade sem Lágrimas”. 
16 K. ISHIKAWA, Pioneiro nas atividades de TQC no Japão, em 1943 desenvolveu o Diagrama de Causa e 
Efeito, conhecido também como Diagrama de Ishikawa ou de Espinha de Peixe. 
17G.TAGUCHI, nos anos 80, desenvolveu uma filosofia que introduz a planificação experimental voltada à 
qualidade, em que os testes em todos os detalhes, tanto na matéria prima a ser utilizada quanto na forma de 
realizar a operação, devem anteceder o processo com o objetivo de se ter a máxima qualidade e o mínimo de 
defeitos.  
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percebe-se nelas um grande comprometimento em relação à produção de bens. A formação 

de comitês para criação e cálculo de índices para avaliação, bem como a busca de índices 

de “defeito zero” e a solenidade que deve ser utilizada para o lançamento da campanha, 

mostram um tratamento altamente mensurável para a obtenção da qualidade, porém voltada 

à produção de bens. 

 

O princípio de Feigenbaum também tem como base para a obtenção da qualidade um 

conjunto de características relacionadas às expectativas dos clientes que estão ligadas a 

parâmetros como assistência técnica, engenharia de sistemas, exames de qualidade 

complexos e variados das matérias primas e acerto na escolha e uso das máquinas para 

produção.  

 

Nestes princípios, tem-se uma concepção de qualidade industrial que não serve como 

conceito para serviços, pois cria uma falsa impressão de que, com controles rígidos e 

matemáticos, serão obtidos processos padronizados com alto grau de qualidade percebido, 

por exemplo, pelo cliente de um hotel ou restaurante.  

 

O conceito que se aproxima da qualidade em serviços opõe-se exatamente a estes critérios. 

Transita pela sensibilidade na percepção dos pontos de interesse do cliente durante a 

execução do serviço, bem como, pelo envolvimento e responsabilidade pessoal do 

prestador de serviços no processo. Não se pode imaginar uma prestação de serviço, que 

envolve seres humanos, executada de forma mecânica e impessoal, ainda mais quando 

ligada à “latinidade” brasileira.  

 

Já os conceitos de Juran, Deming, Tagushi e Ishikawa consideram, com maior ou menor 

ênfase, o aspecto motivacional e das relações humanas no contexto da obtenção da 

qualidade. É com estes parâmetros que se deverá buscar a criação de modelos 

organizacionais e de operações voltadas à prestação de serviços com padrões de qualidade. 

É necessário que se avance a partir de considerações do envolvimento de pessoas com todas 

as suas características no processo, pois, em última análise, a prestação de serviços tem um 

rosto e um sorriso humano como base de sua execução. 
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3.2 Definição das tipologias e as características da restauração 
 

É de fundamental importância que se determine um referencial quanto à tipologia e a 

caracterização do campo de estudo, tendo em vista as amplas divergências de conceitos. 

Este referencial abordará consideração da tipologia, sobre os tipos de serviços e as formas 

de vendas. 

 

 

3.2.1 Tipos de alimentação  
 

É a caracterização da alimentação quanto à refeição, lanche, bebida ou mista. Aqui a 

consideração refere-se à finalidade principal, considerando que outros tipos podem ser 

complementares. Estes tipos podem ser definidos como: 

I Refeições: Alimentos elaborados com vários componentes, geralmente tendo pelo menos 

um prato quente e acompanhado de bebidas.  

 

Para atender às refeições temos uma grande variedade de estabelecimentos com 

características próprias, desde o ambiente, até o nível de elaboração dos seus preparos. A 

classificação aqui proposta para venda de refeições considera a segmentação abaixo: 

Restaurantes 
Clássicos  

Internacional e Gastronômico, com opções de ampla aceitação e ambientes e serviços mais 
requintados. Pequena presença desta tipologia (deste tipo) em Balneário Camboriú. 

Restaurantes 
Caracterizados  

Como os Típicos, os de Especialidades e os Temáticos, com base em aspectos culturais ou 
de atratividade. Diversidade destes restaurantes em Balneário Camboriú, principalmente de 
culinária italiana,  com pouca presença de gastronomia local. 

Restaurantes 
Contemporâneos 

Fazem uma mescla de cozinhas das mais diversas etnias, conhecida como food fusion, 
dentro de uma proposta de um cardápio diferenciado. Criação de alguns restaurantes com 
esta proposta a partir de 2005. 

Restaurantes de 
Alimentação 
Continuada  

Como os Coffee Shops, atendem a todos os tipos de alimentação (lanches, almoço, jantar, 
bebidas e guloseimas), normalmente do início da manhã até o horário de meia-noite. 
Presença desta tipologia de Restaurantes no centro e nas praias de Balneário Camboriú. 

Restaurantes 
Funcionais ou de 
Público Específico  

Como os de empresas, escolas, hospitais, etc., estes restaurantes tem uma maior 
responsabilidade com os aspectos nutricionais e devem ter, para alguns tipos, a presença 
obrigatória de nutricionista. 

Restaurantes 
Populares  

Que atendem com refeições tipo “comida caseira” por um preço acessível, modalidade 
muito utilizada em Balneário Camboriú nos serviços de buffet em quilo. 

Catering / Serviços 
de Banquetes 

Que faz o atendimento ao serviço de aviação e prepara refeições, lanches e outros, para 
serviço distinto do local de produção, tais como coffe breaks, coquetéis, banquetes, etc. 
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Rotisseria e 
Delicatessen  

Com venda de comida para ser levada e consumida em outro local, já preparada ou 
semipreparada. 

Delivery Serviço de entrega a domicilio. Em Balneário Camboriú existe um significativo número de 
restaurantes que prestam este serviço 

Quiosques Bastante utilizados em parques, shoppings e praias, para fornecimento de refeições rápidas, 
como no caso da Avenida Beira Mar em Balneário Camboriú. 

Ambulantes 
 

Vendem os mais diversos tipos de produtos, como espetinhos e churrasquinhos. Muito 
comum nas praias de Balneário Camboriú. 

 
Quadro 02: Tipologia dos estabelecimentos que têm como principal produto as refeições e 
suas principais características.  
Fonte: Krause, 2006.  
 

Na caracterização principal das refeições será aqui considerada uma quantidade de 

alimentos consumida superior a 350 gramas (considerando ingredientes principais e 

guarnições) e um tempo despendido superior a 30 minutos. O tempo de serviço do pedido 

deve seguir o padrão internacional máximo que é, conforme Castelli (2003, p.364) de 20 

minutos (considerado após o pedido do cliente). Como refeições consideram-se o almoço, o 

jantar, a ceia, alguns tipos de café da manhã e o brunch. 

 

 

 

II Lanches  

 

Esta modalidade de alimentação será aqui caracterizada por uma quantidade de alimento de 

até 350 gramas (sendo considerado em média 150g) e um tempo médio para consumo 

variando de 10 minutos a menos de 30 minutos. O tempo previsto para produção ou 

atendimento deve ser rápido, do imediato (para produtos prontos) a um tempo de espera no 

preparo em torno de 10/15 minutos no máximo. 

Diversidade de alimentos, quentes e frios, acompanhados ou não de bebidas, podendo ser 

enquadrados como principais os sanduíches, omeletes, saladas, frutas, guloseimas, sorvetes, 

snaks, confeitos, doces, bolos, tortas, entre muitos outros.  

 

Dentro deste segmento podem-se enquadrar os estabelecimentos que têm como foco de 

suas vendas, refeições e lanches, ou somente lanches. Podem ser considerados como lanche 

a maior parte dos cafés da manhã, os coquetéis, os coffee breaks, os cafés da tarde e a 
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alimentação complementar feita entre as refeições. A grande maioria dos estabelecimentos 

voltados à comercialização de lanches seriam, na realidade, mistos, ou seja, 

estabelecimentos que fazem atendimento a refeições rápidas e também têm em seus 

cardápios a oferta de lanches. Os mais especializados no atendimento de lanches poderiam 

ser considerados: 

Quadro 03: Tipologia dos estabelecimentos que têm como principal produto os lanches e 
suas principais características.  
Fonte: Krause, 2006. 
 

 
Lanchonetes 

Dentro do conceito de alimentação continuada, servem lanches, refeições e guloseimas 
em um ambiente mais informal e de serviço rápido. 

Fast Food e 

Praças de 
Alimentação 

Alimentação rápida preparada a partir de ingredientes semi-elaborados e, normalmente, 
com auto-serviço. As praças de alimentação são áreas comuns para consumo de 
alimentos fornecidos por vários fast foods. Em Balneário Camboriú podem ser 
enquadradas nesta categoria as pizzarias que servem rodízio de pizzas. 

Confeitarias e 
Padarias 

Para fornecimento de doces, pães, frios e guloseimas com local para consumo ou não de 
lanches e cafés. 

Sorveterias Para fornecimento de sorvetes montados ou em sistema buffet em quilo. 

Drive-in  Estabelecimento especializado no fornecimento de lanches em automóveis, sem que o 
cliente precise desembarcar. 

Delivery Serviço de entrega a domicilio. Em Balneário Camboriú existe um significativo número de 
lanchonetes e fast-foods que prestam este serviço 

Quiosques Bastante utilizados em parques, shoppings e praias, no serviço de lanches, como no caso 
da Avenida Atlântica em Balneário Camboriú. 

Ambulantes Vendem os mais diversos tipos de produtos, como sanduíches e sorvetes. Muito comum 
nas praias de Balneário Camboriú. 
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III Bebidas 

 

Como produto, a bebida não pode ser classificada em função das quantidades consumidas, 

sendo mais coerente considerar a forma de lazer que ela acompanha (como, por exemplo, 

confraternizações, danças, shows, espetáculos, etc.) e o tempo despendido nesse consumo, 

que pode chegar a, em média, 2 horas. A diversidade de estabelecimentos, com várias 

opções de serviços, é muito grande. 

 

Para o consumo de bebidas existe uma diversidade muito grande de estabelecimentos, que 

têm como principal foco de seu projeto o tempo de permanência (já que no serviço de 

bebidas o tempo é bastante elevado), o acompanhamento de alimentação em maior ou 

menor quantidade e a associação com o lazer na forma de dança, apresentação de shows ou 

assemelhados durante a permanência do cliente. Em função desta permanência mais 

prolongada, é de grande importância no projeto desses estabelecimentos o maior conforto 

possível para o cliente, para isto, utilizando-se muitas vezes poltronas confortáveis e mesas 

pequenas somente para apoio dos copos e de eventuais petiscos de acompanhamento. No 

caso do lazer, em muitos casos o ponto principal do projeto, as possibilidades são muitas.  

 

Os tipos de estabelecimentos, neste segmento, podem ser considerados em função do estilo, 

tipo de bebida e requinte do ambiente e do serviço, dos temas, das tipicidades culturais ou 

étnicas, da importância do produto “bebida” em relação a eventos de lazer e/ou 

alimentação. Ao contrário da alimentação, as bebidas não são mensuradas em relação às 

quantidades médias consumidas, pois existe uma diversidade muito grande de tipos de 

bebidas, cada uma com possibilidades de consumo totalmente diferentes em função de sua 

graduação alcoólica e da capacidade individual do cliente frente a essas variações. Nos 

serviços all inclusive é de grande importância a escolha das bebidas que serão 

disponibilizadas e uma quantificação muito criteriosa das dosagens que podem ser 

consumidas por diferentes tipos de público. Este é um tipo de serviço que vem sendo cada 

vez mais procurado. 
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Os principais tipos de estabelecimentos que têm nas bebidas o foco de sua finalidade 

podem ser agrupados em relação às seguintes características:  
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Quadro 04: Tipologia dos estabelecimentos que têm como principal produto as bebidas e 
suas principais características  
Fonte: Krause, 2006. 
3.2.2 Finalidade da alimentação  
 

Para efeitos, principalmente de planejamento de cardápios, a alimentação pode ser 

enquadrada como: 

• De manutenção ou de rotina que é a maioria das refeições feitas pelo indivíduo e 

que tem por finalidade a sua alimentação nutricional, são as refeições do dia a dia, 

sem grandes preocupações com o prazer que podem proporcionar;   

 

• De lazer é aquela feita eventualmente e cujo objetivo é sentir o máximo prazer 

causado pela alimentação, sem preocupações maiores com aspectos nutricionais. 

Nestes casos, sempre respeitando-se os fatores de processos de produção 

higiênicos e de qualidade das matérias primas empregadas, passam a ser 

primordiais para atender aos anseios do cliente os seguintes aspectos: o 

planejamento dos cardápios (com preocupação de atender aos anseios do cliente 

em relação a sabor e apresentação), os tempos de atendimento e o nível de 

conforto para os diferentes tempos de permanência. O foco neste caso está na 

refeição compreendida como forma de proporcionar – mediante a conjugação de 

ambiente, conforto e comida em si – uma “experiência” de prazer ao cliente. 

 

Clássicos Como o American Bar, Piano bar entre outros, que têm como produto bebidas finas 
e preparo de coquetéis tradicionais. 

Típicos São os relacionados a culturas de países, como o Pub (Inglaterra), os Bistrôs 
(França) e as Cantinas (Itália).  

Contemporâneos 
e temáticos 

Têm como base um tema que estará presente, de forma coerente, do cardápio ao 
ambiente.  

De especialidades São estabelecimentos que se especializam na oferta de uma determinada bebida, 
como por exemplo, as choperias. 

Quiosques A exemplo do já citado para o caso das refeições e dos lanches, estes quiosques têm 
por finalidade complementar a oferta de serviço de alimentação. No caso de 
Balneário Camboriú encontram-se quiosques ao longo de toda a Avenida Atlântica 
– Praia Central. 

Ambulantes Deslocam-se até o público, prestando, desta forma, um serviço complementar. São 
bastante comuns nas praias de Balneário Camboriú. 
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3.2.3 Nível de requinte dos estabelecimentos do setor da restauração 
 

O nível de requinte deve ser muito coerente aos aspectos nele compreendidos, como 

estrutura física, nível dos serviços e da produção. Por coerência, entende-se que os fatores 

fundamentais terão considerações iguais, ou na mesma faixa, em todos os aspectos. 

Internacionalmente tem-se, na atualidade, a classificação de categorias referenciada pelo 

formal dining, ou fine dining, para os mais sofisticados e o casual dining, no caso dos 

mais informais. 

 

A correta escolha do nível de requinte deve estar vinculada totalmente ao tipo de cliente 

que se pretende atender, tendo-se a sensibilidade de se perceber quais, entre os fatores 

escolhidos, causam uma impressão positiva e quais acabam por gerar desconforto ao 

cliente, devido à falta de familiaridade em relação a ambientes, serviços e sabores 

sofisticados, distintos dos seus próprios hábitos. 

 

 

3.3 Modalidade de vendas praticadas na restauração 
 

Por modalidade de vendas deve-se entender a forma como a alimentação é negociada com o 

cliente. 

 

As modalidades de vendas podem ser classificadas como segue: 

• Venda à la caeté: o cliente tem a sua disposição uma relação de preparos 

(cardápio), da qual fará sua escolha. Existem diversas formas de realizar a 

disponibilização e o serviço, posteriormente, dos alimentos e/ou bebidas 

solicitadas; 

• Venda de menu com opções é disponibilizada ao cliente uma seqüência de 

alimentos já definida, com possibilidade de escolha para os preparos de toda a 

seqüência ou somente para algum tipo (por exemplo: possibilidade de escolha 

para entrada, prato principal e sobremesa, ou possibilidade de escolha somente 

para o prato principal). Nesta modalidade pode ser enquadrada a venda de pratos 

prontos; 
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• Venda table d´hotê: é a oferta de menus fixos com preço único: servindo-se uma 

seqüência já definida de preparos (por exemplo, uma entrada, um prato principal 

e uma sobremesa). Com o mesmo nome, existe um tipo de serviço;  

• Venda com auto-serviço por preço fixo: é o caso dos serviços em que o cliente 

faz a escolha dos alimentos a partir de um local no qual são disponibilizados os 

alimentos (e algumas vezes as bebidas), pagando por isto um preço fixo. Esta é a 

forma de venda em alguns buffet, self service e em alguns tipos de fast food; 

• Venda com auto-serviço por peso: é uma modalidade em franca expansão. O 

cliente serve-se da quantidade que lhe aprouver e ao final pesa, pagando somente 

a comida servida; 

• Venda delivery: é a modalidade de venda com entrega a distância. O serviço, 

neste caso, se constitui do transporte da compra, feita via telefone ou internet; 

• Venda de room service: é uma modalidade de venda realizada para serviço na 

unidade habitacional de hotéis; 

• Venda de mini-bar (frigo-bar®): é a venda de produtos colocados dentro da 

unidade habitacional de hotéis e que não necessitam de serviço para seu 

consumo; 

• Venda por modalidades mistas: adotam-se estas modalidades de vendas 

diferentes em função das características do produto a ser vendido. É o caso, por 

exemplo, de estabelecimentos com venda de alguns alimentos em buffet e outros 

itens à la carte. 

 

 

3.4 Tipos de serviços dos produtos aos clientes da restauração 
 
Os serviços aos clientes são aqui considerados segundo a forma como o produto negociado 

é entregue ao cliente, não devendo ser confundido serviço com modalidade de venda, 

apesar de existirem nomes iguais como no caso de buffet e table d´hotê. O tipo de serviço 

pode compreender formas mais elaboradas, quando existem maitres, sommeliers, garçons e 

commis fazendo este serviço à mesa do cliente ou, nos auto-serviços (buffet, self service, 

americana) em que o cliente faz a maior parte do serviço. Existe ainda a possibilidade da 
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junção de tipos diversos de serviços, para alguns itens, com o serviço realizado à mesa do 

cliente e para outros, o auto-serviço, enquadrados como serviços mistos.  

 

Para todos os casos existem diferentes níveis de requinte, percebidos pela relação entre o 

número de funcionários da brigada e o número de clientes e pelo tipo de serviço adotado. 

• serviços de alto padrão e nível de execução aprimorado, são os serviços com 

técnicas que requerem bom nível de conhecimentos e habilidades por parte dos 

elementos da brigada, bem como um maior número de funcionários por cliente. 

Nesses tipos de serviço os alimentos são transpostos de uma travessa para o prato 

do cliente (serviço à francesa ou inglesa direta) ou já vêm servidos em pratos 

muito bem decorados (l’assite ou serviço empratado); 

• serviços simples, para estabelecimentos mais informais e de baixo custo, com 

pequenas brigadas para execução do atendimento, como os serviços de self 

service (auto-serviço) e o Table d´hotê (Travessas na mesa das quais o próprio 

cliente se serve).  

 

 

3.5 Definição da estrutura de Alimentos e Bebidas na hotelaria 
 

Na hotelaria, um dos pontos fundamentais para uma prestação de serviços de qualidade é, 

sem nenhuma dúvida, a correta definição de quais serviços de alimentação serão oferecidos, 

definindo-se as tipologias dos locais de atendimento e o número de lugares de cada um. 

Deverão ser ainda levantadas quais as formas de produção e os serviços complementares, 

bem como a questão de terceirização ou operação própria. Também se deve ter definida a 

base de seus cardápios e formas de serviços, nível de elaboração da produção, como 

também, os serviços complementares, tais como, shows, música ao vivo, entre outros, que 

serão oferecidos em cada um desses locais. É de fundamental importância a harmonia da 

proposta para o setor de Alimentos e Bebidas do hotel com o perfil do seu público-alvo. 

Deve ser considerada ainda a possibilidade de atendimento a clientes externos e/ou de 

eventos.   
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Em face dessas considerações, é muito importante observar os seguintes aspectos para um 

correto planejamento: 

• Público-alvo do hotel, em todos os segmentos atendidos (hóspede durante a 

semana, de eventos, de final de semana, day-use, etc.) com determinação do 

máximo possível de suas características; 

• Características do tipo do equipamento e seu nível de requinte e luxo; 

• Perfil da estadia com definição do tempo médio e máximo de permanência no 

hotel de cada tipo de hóspede (durante a estadia e durante o dia), bem como a 

intensidade das atividades durante o dia que os hóspedes terão em cada 

segmento; 

• O perfil de utilização da estrutura de A&B por parte dos clientes, hóspedes ou 

não, em função de cada serviço e seus horários; 

• A realização de atividades de lazer em conjunto com o setor de A&B;  

• As capacidades de atendimento em função do perfil de utilização e de situações 

especiais;  

• Fonte de pagamento predominante, se particular ou por empresas (público 

executivo); 

• Inclusão (ou não) da alimentação nas diárias e day-use; 

• O nível de isolamento do equipamento para possibilitar outras alternativas ao 

hóspede e a oferta da concorrência; 

 

É com o detalhamento destes pontos que se pode determinar a estrutura do setor de A&B 

para Hotéis, devendo ficar definidos: 

• Os tipos de estabelecimentos e seus serviços com suas respectivas capacidades; 

• A localização de cada um dos estabelecimentos dentro da estrutura do hotel e 

fluxo dos usuários e do pessoal de serviço e de materiais; 

• Inter-relacionamento entre os setores para operação otimizada; 

• Tipos e modalidades de serviços para cada estabelecimento e para cada turno de 

atendimento; 

• Horários de funcionamento para cada estabelecimento e para cada turno de 

trabalho; 
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• Cardápios e estrutura de produção correspondente; 

• Faixas de preços oferecidas. 

 

 

3.6 Análise das peculiaridades do marketing no turismo e na restauração  

 

No turismo se trabalha com subjetividade do fornecimento de uma “experiência” como 

produto entregue ao cliente. São detalhes que irão tornar esta uma boa experiência ou não. 

O conhecimento de quais destes detalhes são valorizados pelo cliente e, em que grau isso se 

dá, deverá direcionar a forma de se prestar o serviço ao cliente.  

 

Ruschmann (1999) ressalta que a venda do produto é feita por relatos, descrições e fotos, 

que irão induzir o cliente a realizar a compra, não em função de uma análise tangível do 

produto oferecido e, sim, por uma “promessa de satisfação”.  

 

Decorrente de uma acirrada concorrência, que dia-a-dia se intensifica, no setor da 

restauração, a exemplo de outros segmentos, cada vez mais é necessário um bom 

planejamento de marketing para chamar a atenção dos clientes, fazendo-lhes a promessa de 

satisfação de um “produto” ou uma “experiência” diferenciada e de qualidade. Nesta 

disputa é cada vez maior a tentação de se prometer o que não será cumprido, causando uma 

frustração ao cliente que acreditou na promessa feita. Maricato (2004, p. 21) afirma que os 

proprietários de restaurantes estão cada vez mais conscientes de que as diferenças de 

qualidade entre seus pratos e o da concorrência são cada vez menores e que a única forma 

de superar isso para chamar a atenção do cliente é melhorar a qualidade do conjunto dos 

serviços prestados. Este marketing da diferenciação é feito após a determinação dos pontos 

fortes da empresa. O autor cita o exemplo das fotos dos pratos para divulgação do 

Restaurante Terraço Itália em São Paulo com a imagem da cidade ao fundo, já que esse é 

um dos seus grandes diferenciais.  

 

Muito tem se visto em relação à publicidade de um restaurante com fotos de pratos, em que 

sua apresentação é impecável, ou de buffets com uma variedade de preparações e uma 
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decoração requintada quando, na realidade, o cliente no dia-a-dia encontrará pratos mal 

apresentados e buffets com reaproveitamentos e apresentação inadequada de pratos pouco 

apetitosos, em função do tempo de exposição.   

 

No que se refere à credibilidade na divulgação de promessas feitas ao cliente através dos 

meios de divulgação com o intuito de atraí-los, pode-se facilmente incorrer no erro de se 

prometer mais do que se possa cumprir. Esta forma de trabalhar o marketing tem levado a 

que uma grande parte dos clientes das destinações turísticas e de sua estrutura receptiva não 

acredite nas mensagens publicitárias. Ruschmann (1999, p. 114) relata que “[...] 

levantamento realizado com turistas/clientes de operadoras/agências de viagens demonstrou 

que mais da metade dos entrevistados (54,1%) considera que a propaganda turística não e 

às vezes corresponde à realidade encontrada no local visitado ou equipamento utilizado”. 

Esta constatação é contrária ao que deveria ser o papel do marketing, pois, conforme 

Coimbra (1998, p. 133), se poderia afirmar que “[...]o marketing nada mais é do que fazer 

com que tudo [...] esteja orientado para o [...] [cliente] e suas necessidades, seus desejos”. 

Nesta mesma linha, Kuazaqui (2000, p. 48) afirma que para bem desenvolver as atividades 

turísticas e hoteleiras é de extrema importância o conhecimento das necessidades e dos 

desejos dos clientes que interferem nas decisões de seleção e de compra dos produtos ou 

serviços ofertados. 

 

Buscar informações sobre esses desejos é o grande desafio, pois, muitas vezes, nem o 

próprio cliente tem a clareza dos fatores que são importantes para sua satisfação plena. Se a 

qualidade está relacionada ao que o cliente espera receber e o que efetivamente recebe, o 

marketing deve acompanhar todo o processo, desde a definição das características do 

produto que irá ser ofertado a determinado cliente, até a divulgação da forma como o 

estabelecimento pretende acolher este cliente e fazer com que, na hora de efetivamente 

atender àquele que se deixou seduzir pelas promessas realizadas, as promessas se realizem 

plenamente. O produto que se buscará vender, deverá ser para o cliente-alvo, a realização 

de uma “experiência inesquecível” que fará com que ele tenha o permanente desejo de 

repeti-la tão logo seja possível. Esta é a base da fidelização de clientes.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 
A análise dos dados obtidos exigiu o maior número possível de cruzamentos de modo a 

obter informações significativas em relação às questões de pesquisa. Esses cruzamentos 

consideraram: o perfil do turista, o meio de hospedagem utilizado, a estrutura da 

restauração, o aspecto cultural do alimento como atratividade e avaliação do resultado da 

enquête realizada pela Folha de S. Paulo sobre os aspectos considerados pelos turistas no 

planejamento de uma viagem. 

 

Para dar conta da análise pretendida esse capítulo apresenta a caracterização do perfil dos 

turistas pesquisados, os agrupamentos por características comuns e, tendo como método a 

análise multivariada, a classificação de clientes da área da restauração de Balneário 

Camboriú e uma escala semântica dos fatores de significância para os clientes e para os 

gestores. 

 

Uma vez que a estatística fornece tendências ou faixas indicativas, os dados serão 

apresentados de maneira aproximada, arredondados e inteiros; no caso das análises 

univariadas os percentuais serão acompanhados da incidência numérica que os quantifica18. 

Nos apêndices C, D, E, F e G (p.139 a 205) esses dados são apresentados em tabelas e na 

forma dos gráficos representativos da análise e na ordem em que são analisados. Optou-se 

pela colocação das tabelas e dos gráficos em apêndice para facilitar a leitura do texto. 

 

 

4.1 Perfil dos turistas pesquisados  

 

O perfil dos turistas19, sujeitos do presente estudo, estruturou-se com base em análise 

univariada que destaca suas principais características.  

 

                                                 
18Forma como serão apresentadas as análise no texto: (porcentagem% (incidência numérica)) ou 
porcentagem% (incidência numérica) 
19 Entende-se por pesquisados, conforme já foi explicitado na metodologia da pesquisa, os turistas localizados 
na Praia Central de Balneário Camboriú, junto à Avenida Atlântica.  
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Como resultado da análise observou-se que os turistas clientes de Balneário Camboriú na 

temporada de verão 2006 eram basicamente brasileiros (94% (370)) e oriundos dos Estados 

da Região Sul (79% (287)), predominantemente do Rio Grande do Sul (31% (112)). A 

grande maioria dos turistas eram casados (63% (231)), viajando por conta própria (69% 

(83)) e tendo chegado à cidade de automóvel (73% (288)) com a finalidade de fazer turismo 

na região (94% (337)). Destes turistas apenas 23% (81) buscaram os hotéis da região para 

se hospedar, tendo os demais 77% (273) outras formas de hospedagem, tais como imóvel 

próprio ou alugado. Entre as profissões predominou a de autônomos (31% (117)) e a de 

empresários (22% (84)). De forma eqüitativa apareceram os funcionários de empresas 

privadas (12% (45)), os aposentados (12% (46)) e os estudantes (13% (51)). Nenhum dos 

entrevistados se definiu como desempregado.   

 

Analisando estas características pode-se inferir que o turista cliente de Balneário Camboriú, 

na temporada de 2006, tinha autonomia na escolha de datas para as suas férias, 

considerando-se que mais de 52% (201) são autônomos ou empresários, com poder de 

deslocamento e de opções para definir sua programação, pois vieram de automóvel e não 

estavam em grupos. Essas características de flexibilidade quanto às datas, permitem aos 

gestores uma ampliação do período para que estes clientes usufruam da região. Por estarem 

sozinhos ou em casais e com veículo próprio para se deslocarem, observou-se maior 

autonomia dos pesquisados em relação à busca de novas opções, uma vez que, ocorrendo 

qualquer desagrado, não havia compromissos fixos com excursões e/ou outros fatores 

limitantes. 

 

Percebe-se aqui uma significativa mudança do perfil do turista cliente de Balneário 

Camboriú pesquisado neste estudo e o de alguns anos atrás. Conforme dados disponíveis no 

site da Santur (2007) a proporção de turistas estrangeiros em Balneário Camboriú decresceu 

de 28,7% no ano de 2000 para menos de 15% em 2007. Os turistas nacionais, conforme o 

mesmo site, continuam sendo predominantemente da região Sul, tendo o Paraná como 

maior emissor (em média 33%) seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul que se 

alternam com variações bastante significativas entre os 12% e 24%. São Paulo teve o maior 

decréscimo na participação dos turistas do município, tendo diminuído de 15% em 2000 
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para 9,9% em 2006. O percentual de turistas hospedados em hotéis aumentou de 11,6% no 

ano de 2000 para 19,9% no ano 2007. Quanto ao meio de transporte utilizado a 

predominância continua sendo a dos automóveis, com variações entre 79% no ano de 2000 

a 72 % em 2007. A motivação para a vigem continua sendo também da ordem de 95% para 

turismo. Os dados de referência da pesquisa da Santur são coincidentes, em sua grande 

maioria, na ordem de proporcionalidade e grandeza com os levantados nessa pesquisa no 

que se refere às características dos turistas de Balneário Camboriú..  

 

 

4.2 Fatores relevantes quanto à alimentação, à hotelaria e à cultura para os turistas 
entrevistados  
 

Com o objetivo de realizar uma análise qualitativa dos fatores de importância para a 

gastronomia, para o cliente e o peso destes na escolha de destinações e de equipamentos 

hoteleiros, foi utilizada a técnica multivariada com agrupamento, segmentando os clientes 

por características comuns. O mesmo processo foi aplicado em relação aos dados coletados 

nas entrevistas com os gestores. Estes cruzamentos de informações permitiram ampliar a 

visão das características comportamentais dos turistas dessa região, na temporada 2006, 

estabelecer relações com a avaliação dos gestores da hotelaria local quanto à captação dos 

clientes e à prestação de serviços de qualidade.  

 

O conjunto de dados coletados e suas análises poderão servir de referência para próximas 

temporadas e, por similaridade, para outras destinações com características semelhantes. 

 

 

4.2.1 Características comuns relacionadas à importância da alimentação  

 

É de extrema importância para o planejamento e a gestão da operação de restaurantes e 

similares a caracterização da clientela em relação a fatores de influência na escolha dos 

locais utilizados para suas refeições ou lanches. O que efetivamente importa ao cliente? 

Quais os aspectos considerados como diferenciais e que servem para atraí-los? Com base 
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nos dados levantados na pesquisa podem ser identificados alguns destes grupos e suas 

características mais evidenciadas.  

 

Conforme dados analisados nos apêndices C e D análises de 1 a 20, o turista entrevistado 

na temporada de 2006 considerou a alimentação majoritariamente como “importante” (53% 

(212)) e “muito importante” (30% (118)), ou seja, para 83% (330) dos entrevistados a 

alimentação representa um item de peso na escolha dessa destinação turística. Somente uma 

minoria de 16% (64) considera a alimentação como fator de menor importância, apontado 

como “pouco importante” (12% (47)) e “sem importância” (4% (17)). A opinião do público 

brasileiro e estrangeiro revela-se praticamente idêntica, pois 30% consideraram a 

alimentação como “muito importante”, 53% como “importante”, 12% como “pouco 

importante”. Uma diferença mais acentuada relaciona-se ao critério “pouco importante”, 

apontado por 21% dos estrangeiros contra somente 11% dos brasileiros. O critério “sem 

importância” pode ser considerado muito baixo, situado na ordem dos 4% para ambos os 

grupos. 

 

Observou-se uma pequena variação nesse item no que se refere ao gênero. As mulheres 

consideraram a alimentação um aspecto de maior importância, 88% delas consideraram a 

alimentação “muito importante” (32%) e “importante” (56%). Para os homens aumentou o 

número dos que não viam na alimentação um aspecto a ser considerado com destaque, 

sendo que 19% avaliam como “pouco importante” (14%) ou “sem importância” (5%), 

números esses superiores aos registrados entre as mulheres, pois somente 7% delas 

consideram a alimentação como “pouco importante” (4%) e como “sem importância” (3%).  

 

Pouco significativa pode ser considerada a avaliação da importância da alimentação em 

relação ao estado civil dos entrevistados. O ponto de destaque nestes fatores analisados 

refere-se aos divorciados que tiveram o maior nível de avaliação “muito importante” 

(48%), e aos viúvos, dos quais 20 % consideraram “sem importância” a alimentação. Os 

demais se situaram em aproximadamente 30% para o “muito importante” e 50% para o 

“importante”. 
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Outro aspecto que chamou a atenção na análise deve-se ao fato de que, entre os 

entrevistados que utilizaram o avião como meio de transporte, 92 % consideraram a 

alimentação como “muito importante” e “importante”; para os turistas que chegaram de 

ônibus, este índice foi de 89%, caindo, no caso dos automóveis, para 82%. O nível mais 

alto de consideração de “pouco importante” ou “sem importância” é também para os 

turistas que utilizaram o automóvel, com um índice de 18%, sendo esse mesmo fator 

apontado por somente 8% dos que utilizaram o avião. 

 

Na avaliação da importância da alimentação relacionada às profissões, se verifica um 

destaque para os professores que consideraram a alimentação como “muito importante” e 

“importante” (45% e 55% respectivamente) e para os empresários (44% e 40%). É 

importante notar que para o grupo de professores a alimentação não foi nenhuma vez 

considerada como “pouco importante” ou “sem importância”. Outro dado de destaque é 

para a avaliação da profissão de funcionários públicos que apresenta o índice mais alto de 

“sem importância” (11%) e o mais baixo para o “muito importante” (17%). Por ordem, os 

que vêem menos importância na questão da alimentação são os funcionários públicos, 

seguidos dos estudantes e aposentados.  

 

Como fator relevante ligado à alimentação destaca-se a questão do preço. Mesmo os que 

consideraram a alimentação “muito importante” (24%), o preço foi um parâmetro 

fundamental, muito próximo da importância dada à “qualidade da comida” (30%) e à 

“qualidade dos serviços” prestados (26%). Esse aspecto indica uma avaliação na relação 

custo benefício, na qual o preço deve estar atrelado aos aspectos de qualidade oferecidos e 

percebidos pelo cliente.  

 

Na análise da “qualidade dos alimentos” outro aspecto que se destacou foi a citação por 54 

entrevistados da importância da higiene / limpeza no item “outros”. Para aproximadamente 

14% dos entrevistados, existe a percepção de que na “qualidade dos alimentos” os aspectos 

relativos às boas práticas na produção não estão incluídos, ou que existe a possibilidade de 

uma comida com qualidade, mas produzida sem higiene. 
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Para os turistas que consideram a alimentação como um diferencial existe um fator que se 

destaca em relação à forma como buscam suas informações sobre o assunto. O meio mais 

utilizado por 75% dos que definem a alimentação como “muito importante” e “importante”, 

foram os amigos. Aqueles que enquadram a alimentação como “pouco importante”, 

buscaram informações pela internet (50%) e por outros meios (37%), destacando-se aqui as 

citações de consulta à população local (6 citações) e uso da observação direta dos 

restaurantes e similares (5 citações). A utilização de guias se deu, praticamente, só por 

aqueles que consideraram a alimentação como “muito importante” (14%) e “importante” 

(19%).  

 

Os entrevistados que deram maior importância à alimentação foram também aqueles que, 

de acordo com a enquête da Folha de S. Paulo20, concordam totalmente (23%) ou 

parcialmente (48%) com a importância da gastronomia na escolha de uma destinação 

turística, perfazendo uma maioria de 71%. No total, incluindo todos os níveis de 

importância atribuídos à alimentação, 83% tiveram concordância, total ou parcial, com o 

resultado da enquête apresentada. 

 

 

4.2.2 Características relevantes relacionadas à alimentação e à hotelaria local 

 

O turista de Balneário Camboriú no ano de 2006, como já se mencionou no item 4.1, em 

sua grande maioria (77% (273)) não se hospedou em hotéis, tendo utilizado outras formas 

de hospedagem. 

 

Alguns fatores caracterizam os turistas clientes da hotelaria local tais como: a forma de 

viagem a Balneário Camboriú, em “grupos” ou “individual”, o meio de transporte utilizado 

e a procedência, se brasileiro (com definição dos principais estados emissores) ou 

estrangeiro. Dos hóspedes da hotelaria local, 60% eram “individuais” e 40% estavam em 

“grupo”. Como já se apontou anteriormente, pode-se considerar como positivo o fato de ter 

o turista “individual” maior flexibilidade de datas para hospedagem e para uso dos serviços 

                                                 
20 Conforme Gráfico 1 e Questão 15 do questionário utilizado para a entrevista aos turistas 
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do hotel, incluindo o serviço de alimentação. Como aspecto negativo, por outro lado, há a 

possibilidade desse hóspede deixar o hotel, caso aconteça qualquer contratempo que o 

desagrade. Esse fator se agrava ainda mais em função da predominância do automóvel 

como meio de transporte (47% (288)), o que permite a antecipação de sua saída do hotel. Já 

os grupos utilizaram como meio de transporte, na sua grande maioria, o ônibus (42%), o 

avião foi usado por somente 11% do total de hóspedes e por reduzidos 3% para os que 

estavam em “grupos”. 

 

A grande maioria dos turistas que se hospedaram nos hotéis era de brasileiros (93%), sendo 

somente 7% os estrangeiros. A maioria dos turistas brasileiros é do próprio Estado de Santa 

Catarina (33%), ficando praticamente empatados em segundo lugar o Rio Grande do Sul 

(21%) e São Paulo (20%). Este dado chama atenção quando se compara o perfil geral dos 

turistas de Balneário Camboriú com o dos hospedados em hotéis: são mais numerosos os 

turistas provenientes de Santa Catarina e São Paulo que se hospedam em hotéis do que os 

turistas do Rio Grande do Sul – o maior emissor geral de turistas. 

 

Quanto à busca de informações sobre o serviço de alimentação oferecido pelo hotel que o 

cliente realiza antes da contratação dos serviços, 87% dos clientes fazem consultas, dos 

quais aproximadamente 30% querem detalhamento sobre o serviço. 

 

A utilização dos serviços de alimentação pelos hóspedes da hotelaria local foi 

marcadamente relacionada ao café da manhã (69% (54)), o serviço de almoço é utilizado 

por somente 5% (4) dos hóspedes e de jantar, por 8% (6). Estes índices são baixos, como 

também as diárias com meia pensão (com direito a café da manhã e almoço ou jantar), as 

quais somente 3% dos hóspedes utilizam. Em Balneário Camboriú, não existe nenhum 

hotel com a venda na modalidade de all inclusive
21. É marcante o resultado da comparação 

entre a importância dada pelo turista para a alimentação e a utilização destes serviços no 

hotel em que se hospeda, pois 87% dos usuários dos serviços de alimentação da hotelaria 

local consideraram a alimentação como “muito importante” ou “importante”. Os demais 

                                                 
21 Modalidade de hospedagem em que estão incluídos todos os serviços, inclusive alimentação e bebidas. 
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hóspedes que utilizam o serviço de alimentação do hotel consomem somente o café da 

manhã.  

 

O nível de satisfação dos clientes com o hotel foi bastante significativo. Declararam-se 

“muito satisfeito” 27% (16) dos hóspedes e 63% (38), “satisfeitos”. Somente um reduzido 

número se declarou “pouco satisfeitos” (8% (5)) e “muito insatisfeitos” (2% (1)) com os 

hotéis nos quais estavam hospedados. Na relação entre o nível de satisfação com o hotel e 

seu serviço de alimentação, chama a atenção que, dos que se declaram “muito satisfeitos” 

com o hotel, 9% afirmaram estar “pouco satisfeitos” com a alimentação fornecida. Para os 

“satisfeitos” com o hotel, 85% declararam-se também “satisfeitos” com a alimentação. 

Dessa relação é possível imaginar uma sinergia, por parte dos hóspedes, entre a percepção 

de qualidade envolvendo os dois serviços. Na relação da opinião do turista sobre a 

importância da alimentação de uma forma geral com o nível de satisfação com o serviço de 

alimentação oferecido tem-se uma dependência bastante significativa. Do grupo de 30% 

(23) dos hóspedes entrevistados que considerou a alimentação “muito importante”, 39% se 

declararam “muito satisfeitos” e 59% “satisfeitos” com a alimentação oferecida pelo hotel. 

Daqueles 54% que consideraram a alimentação “importante”, 14% se declararam “muito 

satisfeitos” e 79%, “satisfeitos” com este serviço do hotel. No caso dos que consideraram a 

alimentação “pouco importante” chama a atenção o alto percentual de “pouco satisfeitos” 

com este serviço fornecido pelo hotel (67%), bem como o fato de que ninguém deste grupo 

se declarou “muito satisfeito” com a alimentação. 

 

A forma pela qual o turista obtém as informações sobre a destinação e o hotel também tem 

alguns pontos que merecem análise. Para os que se sentem “muito satisfeitos” com a 

alimentação fornecida pelo hotel, foi expressivo o número de hóspedes que obtiveram as 

informações junto à “internet” (62%) e a “amigos” (36%). O fato da internet permitir o 

acesso direto ao hotel, com informações a supostamente sem muitas distorções, pode ser 

uma explicação para o alto nível de “muito satisfeitos” apontada. Os guias, apesar de terem 

um alto índice de utilização pelos “satisfeitos” (71%), apresentaram um baixo índice para 

os turistas que se declararam “muito satisfeitos” (14%), sendo o único meio indicado pelos 

“pouco satisfeitos” (4%).  
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A busca por restaurantes fora do hotel não apresentou uma relação direta com o nível de 

satisfação da alimentação oferecida pelo hotel, pois 91% dos que se declaram “muito 

satisfeitos” (21%) e “satisfeitos” (70%), utilizam outros restaurantes. Dos que não comem 

fora do hotel, 57% se declararam “muito satisfeitos” e 29% “satisfeitos”com o serviço de 

alimentação oferecido. 

 

 

4.2.3 Relação entre a alimentação, a comida regional e a cultura 

 

Um dos objetivos da presente pesquisa foi o de avaliar a alimentação como aspecto 

cultural. Os turistas vêem na alimentação um componente da cultura local? Eles buscam 

informações e locais em que se sirva a comida regional? É a alimentação regional um 

atrativo para os clientes? Na análise dos dados coletados buscam-se algumas respostas para 

estas questões. 

 

Inicialmente é importante avaliar como os turistas consideraram a alimentação no âmbito 

da cultura local. A pesquisa indicou que 88% dos turistas de Balneário Camboriú, no ano 

de 2006, acreditavam na relevância da alimentação como aspecto representativo da cultura 

local, avaliando-a como “muito importante” (25%) e importante (64%). Na relação entre a 

importância dada à alimentação e sua valorização como cultura local existe um consenso 

sobre ser este um aspecto relevante, situando-se na faixa de 50% a 59% para todos os que 

acreditam ser a alimentação ”muito importante”, “importante”, “pouco importante” e “sem 

importância”. Para os turistas que acreditam ser a alimentação “pouco importante” ou “sem 

importância”, somente 14% consideraram a alimentação um aspecto relevante e de 

interesse em relação à cultura local. 

 

Na busca por restaurantes típicos, a relação com aqueles que demonstraram “muito 

interesse” e “interesse” pela alimentação regional é bastante significativa, pois a grande 

maioria, 90%, se utiliza destes restaurantes para sua alimentação. Este índice, apesar de ser 

ainda significativo, caiu para 61%, em relação aos que “não têm interesse” pela comida 
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regional, sendo que 19% desses não manifestam interesse em freqüentá-los. A relação dos 

usuários de restaurantes típicos com a análise da enquête da Folha de S. Paulo 

(apresentada na questão 15 do questionário para os turistas) indicou uma forte identidade 

entre os que concordaram “totalmente” ou “parcialmente” com a enquête e a escolha de 

restaurantes típicos, sendo que 72% e 61%, respectivamente, utilizam este tipo de 

estabelecimento. De forma semelhante, para os que discordaram totalmente da enquête, 

71% não têm nenhum interesse por restaurantes típicos. Apesar dos índices significativos 

de interesse pela comida regional, 88% dos hóspedes da hotelaria local afirmaram que os 

hotéis onde estão hospedados não oferecem comida regional. 

 

Outro ponto de análise esta relacionado aos dados sobre o interesse dos turistas pela cultura 

local, disponibilizados pela Santur (2007) em seu site. Na pesquisa realizada pela entidade 

verifica-se uma divergência em relação aos dados do presente estudo, pois a grande 

motivação do turista de Balneário Camboriú são os atrativos naturais, com 80% das 

preferências dos turistas de 2007, sendo de apenas 0,83% as motivações de ordem cultural 

(Manifestações Populares e Atrativos Históricos Culturais). Cabe aprofundar a pesquisa 

para determinar-se se a alimentação local é percebida pelo turista como um atrativo cultural 

ou uma manifestação popular.  

 

A busca de informações sobre a alimentação local realizou-se por pelos turistas de forma 

bastante similar, entre os que classificaram a alimentação local como “muito importante”, 

54% a procuraram e, mesmo entre aqueles que a avaliaram como “sem importância”, 43% 

também buscaram alguma informação a respeito. Este índice só apresenta alguma 

discrepância em relação aos que julgam ser a alimentação local “pouco importante”, pois 

69% desses não buscaram nenhuma informação a respeito. Essas informações são 

procuradas majoritariamente nas agências de viagens (42%), na internet (38%), nos guias 

(37%) e com amigos (29%). Para os que têm “muito interesse” em comida regional, 44% 

buscaram informações junto a amigos, em guias, 43%. Aqueles que apontaram “interesse" 

em relação à alimentação local buscaram as informações, de forma semelhante, com 

aproximadamente 25%, em guias, na internet, em agências de viagens e com amigos. Os 

que consideraram a alimentação regional como sendo “sem importância” buscaram poucas 
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informações a respeito utilizando para isso a internet (10%) e os amigos (3%). Chama a 

atenção na análise desses dados o fato de que, para os que declararam “muito interesse” na 

alimentação regional, os “amigos” têm menor importância como fonte de informações, 

perdendo espaço para as fontes mais especializadas como agências de viagens, internet e 

guias.  

 

Comparando os dados da pesquisa com o perfil do novo turista proposto por Lemos (2000), 

apresentada na Figura 09, página 59, pode-se determinar algumas relações de interesse para 

o gestor do setor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O NOVO TURISTA 
 

Conforme Lemos: Espontâneo; híbrido; quer ser diferente dos outros; quer estar no 
controle. 
Na pesquisa: 52% são autônomos ou empresários com poder de decidir suas férias e tempo 
de permanência com maior facilidade, como também, por se deslocar em automóvel, maior 
facilidade de escolha quanto à destinação e seu percurso. Busca informações sobre a 
destinação e sua alimentação como forma de poder tomar suas decisões. 

 
SUAS ATITUDES 

 

Conforme Lemos: Ver e aproveitar sem destruir; é compreensivo e melhor informado; 
sabe como se comportar; aprecia o diferente. 
Na pesquisa: a grande maioria busca informações detalhadas sobre Balneário Camboriú, 
mas é conservador no que se refere aos restaurantes que freqüenta, utilizando-se dos 
restaurantes tradicionais. 

 
SEUS INTERESSES 

 

Conforme Lemos: Quer estar ativo; gosta de esportes; experimenta a comida local (grifo 
nosso); tem interesses especiais; é aventureiro. 
Na pesquisa: o interesse pela alimentação local é manifestado por uma grande parcela dos 
turistas de Balneário Camboriú (88%). 

 
SUAS MOTIVAÇÕES 

 

Conforme Lemos A viagem em si não é mais prazer, mas o destino; férias como extensão 
da vida; procura por qualidade de serviços; quer experimentar algo mais que o óbvio (sol 
no litoral, por exemplo) 
Na pesquisa: o turista de Balneário Camboriú que se manifesta nas pesquisas da Santur 
(2007) tem nos atrativos naturais do destino (77%), sua grande motivação, como também, 
na qualidade dos serviços de alimentação (56%).  
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4.3 Análise dos fatores relevantes apontados pelos gestores da hotelaria de Balneário 
Camboriú 
 

Na pesquisa realizada junto aos gestores da hotelaria de Balneário Camboriú alguns 

aspectos se destacam e merecem uma análise. Os questionários foram respondidos em sua 

maioria pelos gerentes, sendo 30% (3) gerentes gerais e 40% (4) gerentes comerciais do 

empreendimento. Esta participação possibilita uma visão mais confiável sobre a forma 

como o empreendimento hoteleiro vê seu setor de alimentos e bebidas. Uma das 

características do quadro de gestores dos doze hotéis participantes da pesquisa é sua 

experiência na função, uma vez que 40% (4) deles já a exercem há mais de 5 anos e 40% 

(4), há mais de 10 anos.  

 

Quase 60% (6) de seus hotéis têm no setor de alimentos e bebidas uma faixa de faturamento 

variando “de até” 15% a 25%, sendo que 40% (4) dos gestores situaram este faturamento 

entre 26% a 45%. Os gestores acreditam unanimemente que este setor é uma fonte de lucro 

para o hotel. Apesar deste alto índice de faturamento e de seus gestores acreditarem na 

possibilidade de realizar lucros, de forma contraditória, 40% dos hotéis pesquisados têm 

seu setor de alimentos e bebidas terceirizados. Para os gestores, o turista tem na 

alimentação um fator interveniente na escolha da destinação turística, pois 100% (10) 

avaliam ser a alimentação “muito importante” (40% (4)) e “importante” (60% (6)). 

 

Os gestores acreditam que as fontes de informação mais utilizadas pelos turistas são os 

guias (70% (7)), seguida pela internet (20% (2)) e agência de viagens (10% (1)). Como 

segunda fonte de consulta apontaram os amigos (45%), a internet (33%) e as agências de 

viagem (22%). Como fontes complementares são indicados os guias (50%) e os amigos 

(50%). Aliás, os “amigos” são vistos pelos gestores como uma importante forma de 

complementação de informações, embora não seja a mais procurada inicialmente. O nível 

de detalhamento das informações que os clientes buscam sobre o serviço de alimentação do 

hotel é bastante significativo, pois, conforme os gestores, 60% dos clientes em potencial 

querem informações detalhadas a respeito desse serviço e 20% algumas informações, sendo 

somente 10% os que não se interessam em saber algo a respeito do assunto.  
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Quanto à classificação dos fatores de maior importância atribuídos pelos turistas, os 

gestores classificaram até sete alternativas; foram considerados como fatores mais 

importantes a qualidade da comida (70%), o preço (20%) e a qualidade dos serviços (10%). 

Com menor nível de importância foram indicadas questões relacionadas à quantidade de 

alimentos, às questões de conforto e a aspectos como comidas típicas e especialidades. 

Colocaram em 7º lugar, por ordem de importância para o turista, a comida típica com 28%, 

a quantidade de alimentos com 14%, as especialidades e o conforto com 29%. 

 

Nos aspectos relacionados aos níveis de satisfação do turista, hóspede de seus hotéis, com a 

qualidade dos seus serviços, os gestores foram unânimes na consideração de que seus 

clientes aprovam a qualidade ofertada. Neste aspecto consideraram que seus hóspedes 

avaliam seus serviços como muitos satisfeitos (70%) ou satisfeitos (30%) com seus 

serviços. No que se relaciona aos serviços de alimentação oferecidos, a grande maioria dos 

hóspedes (90% (9)) consome somente o café da manhã no hotel, sendo muito poucos os que 

utilizam os serviços de almoço e jantar. Sobre a aceitação desses serviços, quando 

comparados à satisfação com o hotel de uma forma geral, existe uma menor aprovação em 

relação ao setor de alimentos e bebidas; neste caso, apontados como “muito satisfeitos” 

60% (6) dos hóspedes, 30% (3) como “satisfeitos” e 10% (1) como “pouco satisfeitos”. 

Para a oferta de comida regional, 60% dos gestores afirmaram que seus hotéis oferecem 

essa opção aos seus hóspedes e 40%, que seus hotéis não trabalham com essa opção. A 

oferta de comida regional, quando ocorre, não é informada aos clientes em 50%dos casos e, 

quando informada, utiliza-se para isso material informativo (20%), funcionários/recepção 

do hotel (20%) e decoração do restaurante e bufês (10%). 

 

Acreditam os gestores que 80% (8) dos seus clientes vêem na alimentação local um aspecto 

da cultura da região, indicando que 10% deles julgam ser “muito importante” e 70%, ser 

“importante”. Somente 10% dos clientes, acreditam os gestores, consideram a alimentação 

de “pouca importância”, não havendo nenhuma citação para “sem importância”. No caso 

dos próprios gestores, 30% (3) têm “muito interesse” na comida regional, 40% (4) têm 

“interesse” e significativos 30% (3) têm “pouco interesse” neste aspecto da alimentação. 

Desses 30% que demonstram “pouco interesse”, 67% acreditam que seus clientes também 
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não tenham interesse na alimentação típica da região. Revelam os gestores que 80% de seus 

hóspedes buscam informações sobre a alimentação regional fora do hotel. 

 

Na avaliação do resultado da enquête da Folha de S. Paulo sobre os fatores a respeito dos 

quais os turistas mais procuram informações antes de realizar uma viagem, apresentada na 

questão 15, a grande maioria dos gestores concorda totalmente (40% (4)) ou parcialmente 

(50% (5)), sendo somente 10% (1) os que discordam totalmente do quadro apresentado.  

 

 

4.4 Análise comparativa entre expectativas dos clientes e as opiniões dos gestores 
 

Com base nas análises anteriores alguns detalhes chamam a atenção quando se relacionam 

as opiniões dos turistas à dos gestores da hotelaria de Balneário Camboriú. Chamam 

também a atenção aspectos relacionados ao que os gestores acreditam a respeito do serviço 

de alimentação e a forma como seus hotéis oferecem esses serviços, os quais são, em 

alguns casos, contraditórios 

 

Um desses aspectos está relacionado à terceirização: a totalidade dos gestores, considerou o 

serviço de alimentação como uma “importante” fonte de lucro para o hotel, mas um terço 

dos hotéis tinha seu setor de Alimentos e Bebidas terceirizado. Um outro ponto que chama 

a atenção é a questão da alimentação como aspecto representativo e importante da cultura 

local. Apesar de 80% dos gestores acharem que seus hóspedes acreditam na importância da 

alimentação típica da região, somente 20% dos hotéis oferecem comida regional, ao passo 

que 67% dos gestores que não fornecem esta alimentação acreditam que ela seja 

“importante”. Nota-se outra relação significativa entre o que acredita o gestor e o serviço 

oferecido, quando se verifica que, para os hotéis que têm o serviço de alimentação típica, 

75% dos seus gestores consideraram a comida regional “muito importante” e 25% 

“importante”.  

 
Quando analisada a alimentação típica da região e a forma como os gestores avaliaram o 

resultado da enquête da Folha de S. Paulo, verifica-se que nos hotéis com oferta de comida 
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regional, todos os gestores concordaram com o resultado apresentado, sendo que 50% 

concordaram totalmente e 50% concordaram parcialmente.  

 

Nos hotéis em que o serviço de alimentação regional não é oferecido, 17% de seus gestores 

discordaram totalmente da enquête apresentada. Esta avaliação é praticamente idêntica em 

relação ao que os gestores acreditam ser considerado de importância para alimentação 

regional pelos turistas. Dos gestores que acreditam que os turistas não dêem muita 

importância a este aspecto, 50% discordaram totalmente da enquête apresentada pela Folha 

de S. Paulo mostrada na Questão 15 do questionário.  

 
Com base nestas relações de informações e na análise dos dados apresentados no apêndice 

desta pesquisa, pôde-se criar um quadro (Figura 15) em que se pode visualizar, na forma de 

uma escala semântica, os pontos de influência apontados pelos clientes/hóspedes e aqueles 

que os gestores acreditam ser os mais significativos. O quadro mostra que os gestores estão 

em sintonia com os seus clientes, existindo divergências maiores no que se refere aos meios 

utilizados na busca de informações e no peso dos fatores de avaliação do turista sobre a 

alimentação.  

 

Essa análise poderá ser útil para que se façam modificações nos planejamentos e nas 

operacionalizações dos hotéis da região de Balneário Camboriú, como forma de se buscar 

uma maior eficiência e conseqüentemente um melhor resultado na rentabilidade desses 

empreendimentos.  
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Figura 15: Escala semântica dos fatores de importância na escolha de destinações turísticas e de hotéis – definidos pelos clientes 
turistas e acreditados pelos gestores 

FATORES DE IMPORTÂNCIA ACREDITADA PELOS GESTORES 

 FATORES DE IMPORTÂNCIA APONTADA PELOS CLIENTES TURISTAS 

 

 

IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO: 
Importante (53%) Muito Importante (30%)    Pouco Importante(12%) Sem importância (4%) 
 

FATORES DE INFLUENCIA 
Qualidade da Comida Qualidade dos serviços – Preço  Quantidade  Conforto (Higiene) Comida típica e Especialidades 
 

FORMA UTILIZADA PARA OBTER INFORMAÇÕES E NÍVEL DE DETALHAMENTO 
Amigos  Agências de viagem Guias  Internet  
Detalhadas (57%)   Algumas informações (30%) 
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O HOTEL: 
Satisfeitos (63%)   Muito Satisfeitos (27%)                 Pouco Satisfeitos (8%)  Insatisfeitos (2%) 
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO HOTEL: 
Satisfeitos (63%)   Muito Satisfeitos (27%)                 Pouco Satisfeitos (8%)  Insatisfeitos (2%) 
 

ANÁLISE DA ENQUÊTE:  
Concorda parcialmente (48%) Discorda Totalmente (29%)    Concorda Totalmente (23%)   

IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO: 
Importante (60%) Muito Importante (40%)     
 

FATORES DE INFLUENCIA 
Qualidade da Comida Preço  Qualidade dos serviços  Quantidade / Conforto (Higiene) Comida típica e Especialidades 
 

FORMA UTILIZADA PARA OBTER INFORMAÇÕES E NÍVEL DE DETALHAMENTO 
Guias (70%)  Internet (20%)  Agências de viagem / Amigos    
Detalhadas (60%)   Algumas informações (20%) 
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O HOTEL: 
Satisfeitos (70%)   Muito Satisfeitos (30%)   
 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO HOTEL: 
Satisfeitos (60%)   Muito Satisfeitos (30%)                 Pouco Satisfeitos (10%)   
 

ANÁLISE DA ENQUÊTE:  
Concorda parcialmente (50%)    Concorda Totalmente (40%)  Discorda Totalmente (10%)  

MUITO SIGNIFICATIVOS SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOOSS  POUCO SIGNIFICATIVOS 
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4.5 Proposta de um modelo conceitual com a categorização dos clientes do setor da 

restauração 

 

Com base em todas as informações obtidas e analisadas anteriormente é de fundamental 

importância que todo este conteúdo constitua uma ferramenta útil aos gestores do setor de 

Alimentos e Bebidas para melhoria de seus planejamentos e ações. As possibilidades de sua 

utilização vão da operacionalização do setor ao planejamento do marketing das destinações 

ou de sua hotelaria. O marketing hoteleiro deve ser repensado, de acordo com Lara (2001), 

e as empresas que buscam o sucesso deverão cada vez mais conectar-se ao mercado, 

através de um permanente diálogo com seu público-alvo. A busca de informações a respeito 

dos clientes e seus desejos, de forma cada vez mais detalhada, é o que irá dar subsídios para 

que o marketing atinja seus objetivos. Somente tendo por base o conhecimento detalhado 

do público-alvo é que se pode efetivamente elaborar um plano de marketing com chances 

de sucesso a longo prazo (sustentável). 

 

Na busca do conhecimento dos fatores de influência na decisão dos clientes e de sua 

hierarquização podem ser utilizados os conceitos de Maslow, de modo a relacionar a 

alimentação como uma necessidade fisiológica na base da pirâmide e a alimentação como 

fator de prazer (sempre suprindo a necessidade fisiológica) no seu topo. Ainda utilizando-se 

dos mesmos conceitos pode-se estabelecer relações entre a alimentação e a cultura, 

verificando a inter-relação existente entre a questão de uma gastronomia mais elaborada e 

os hábitos da alimentação da localidade visitada pelo turista (Figura 16). É possível se 

imaginar que os turistas, após atenderem com a alimentação suas necessidades fisiológicas, 

passem a procurar nesta um prazer e uma forma de conhecer as características da cultura 

local.  

 

Considerando-se essa premissa, construiu-se um modelo de pirâmide similar à de Maslow, 

com o agrupamento de perfis característicos que permitam ao gestor planejar e desenvolver 

ações de acordo com os anseios dos seus clientes.  
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Para elaborar essa construção foram utilizadas as análises feitas anteriormente relacionadas 

ao perfil do turista de Balneário Camboriú, à sua relação com a alimentação no que se 

refere à importância, aos aspectos tanto culturais como da hotelaria local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 16: Agrupamento de perfis semelhantes de turistas, relacionados à pirâmide de 
necessidades de Maslow.. 
 

Outro ponto importante é o da definição dos clientes lucrativos, que são os que na verdade 

acabam por contribuir para a maior parte da lucratividade do empreendimento. Zeithaml e 

Bitner (2003, p. 410) apresentam a Pirâmide do cliente 80/20 na qual se pode visualizar o 

que seria o cliente ideal - aquele para o qual se precisa fazer um menor número de 

atendimentos com alto lucro individual - e o cliente que necessita de um grande número de 

atendimentos com pouco lucro individual (Figura 17). 

 

 Portanto, os esforços do gestor deverão se direcionar para a determinação dos fatores de 

atratividade dos melhores clientes, que são os mais lucrativos, forte formadores de opinião 

e que podem induzir outros clientes para o empreendimento. Estes fatores os tornam 

grandemente disputados e somente com competência se conseguirá atraí-los. O que é 

importante para esses clientes? Esta resposta depende de uma análise dos diversos pontos 

do relacionamento empresa/cliente. Outro aspecto importante é a consideração sobre os 

demais clientes. Anderson (2006), ao analisar desta forma o mercado, lembra ser um erro 

comum ignorar ou minimizar a importância dos clientes situados no campo dos 80 %, que 
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são a base da pirâmide. Na realidade, deve-se ter maior cuidado com os 20% de maior 

lucratividade e capacidade de influência, mas sem que se percam os outros clientes que 

compõem o total dos lucros. Se possível este conjunto deve evoluir de forma constante para 

um patamar geral que represente um resultado significativo e cada vez mais elevado. Pode-

se perceber isso ao se comparar duas empresas da mesma área de atuação, com faturamento 

aproximado e com expressiva diferença de lucratividade: considera-se, então, na análise da 

pirâmide 80/20, que a empresa com maior lucro está em um patamar mais alto que a outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17:. A Pirâmide de clientes 80/20.  
Fonte: Zeithaml e Bitner, 2003, p.410. 
 

Da mesma forma, os pontos coincidentes poderão ser potencializados na divulgação dos 

empreendimentos e no direcionamento dos esforços de todos os envolvidos no atendimento 

ao cliente. 

  

Com base nessas análises foram então categorizados os clientes por questões comuns. As 

categorias propostas e suas principais características são: 

 

I CLIENTE GOURMET: esse grupo de clientes caracteriza-se principalmente por ter 

na alimentação uma forma de prazer, dentro dos preceitos da Alta Gastronomia. Para 

esse grupo a qualidade da comida e dos serviços é fator primordial na escolha de uma 

destinação e de seus hotéis, tendo o preço menor peso, pois como visto na análise dos 
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dados fornecidos pelos clientes, os turistas de Balneário Camboriú, analisam sempre a 

questão de preço em uma relação custo/benefício. O contexto da cultura na alimentação 

passa a ser de grande relevância, e a comida regional um fator representativo da cultura 

local. O cliente Gourmet busca restaurantes de comidas típicas da região; busca também 

muitas informações antes de escolher o local de suas refeições e o hotel em que se 

hospedará, utilizando-se como fontes, por ordem, principalmente os amigos e as 

agências de viagens. Em relação à pirâmide de Maslow, estaria em busca de realização 

e auto-estima. Operacionalmente é o cliente que exige um serviço elaborado, em um 

local com conforto e com grande atenção aos detalhes. Economicamente seria o cliente 

que traz uma margem de contribuição alta em relação ao preço de venda pago.  

 

II CLIENTE APRECIADOR: tem na alimentação um forte componente de prazer, 

porém dá maior atenção aos aspectos da qualidade da comida relacionada ao preço a ser 

pago. Outro fator a ser considerado é a questão do conforto e a da qualidade dos 

serviços. A questão da cultura local representada na alimentação típica da região 

desperta sua curiosidade e é um fator de interesse. Suas informações a respeito não são 

detalhadas e tem como fontes principais os amigos e os guias, tem aumentado neste 

segmento o uso da internet como fonte de consultas. É o cliente que, na pirâmide de 

Maslow, tem necessidade de estima e pertinência. Para o negócio da restauração este 

cliente tem uma participação de grande importância (se não a maior), pois é grande o 

número dos enquadrados nesta categoria, os quais não exigem o detalhamento dos 

serviços do grupo Gourmet que aumenta em muito os custos. Outro aspecto de grande 

importância é o fato deste grupo utilizar os amigos como fonte de informações e troca 

de experiências, o que o torna um grupo forte como formador de opiniões. É o grupo 

fundamental na manutenção da rentabilidade e sobrevivência da grande maioria dos 

restaurantes independentes e da hotelaria de Balneário Camboriú. 

 

III CLIENTE ALIMENTAÇÃO: esse grupo de clientes tem como principal 

característica os fatores de importância relacionados a sua alimentação na destinação e 

nos hotéis em que escolhem. O preço e a quantidade de comida são preocupações 

predominantes para o grupo que considera a qualidade da alimentação com forte 
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vínculo à higiene na produção. Suas fontes de informações passam a ser a observação in 

loco e as informações dos residentes locais; Chamam também a atenção aspectos 

relacionados ao que os gestores acreditam a respeito do serviço de alimentação e a 

forma como seus hotéis oferecem esses serviços, os quais são, em alguns casos, 

contraditórios são também muito importante a internet e os amigos, apesar destes 

últimos serem bem menos representativos. Os aspectos culturais não são relevantes e, 

de acordo com a análise dos dados, representam apenas uma curiosidade não 

determinante na escolha do local de suas refeições. Na relação com os conceitos 

expressos na pirâmide de Maslow, esses clientes buscam atender suas necessidades 

fisiológicas com a segurança de saber o quanto vai ser servido e o preço que irá pagar. 

É uma clientela que não busca requinte nos serviços e o conforto não é citado como 

fator representativo. Para se obter resultado financeiro com tais clientes, deve-se 

considerar a necessidade de um grande número de atendimentos com uma pequena 

margem de contribuição por atendimento.  

 
O resultado desta formulação pode ser visto na Figura 18, que enfatiza as questões 

relacionadas a cada um dos grupos propostos como agregadores de clientes com perfis e 

características semelhantes. É importante ressaltar novamente que todos os clientes são 

fundamentais; a forma, no entanto, como podem ser trabalhadas as características de cada 

grupo é de extrema importância no resultado final da rentabilidade e sobrevivência a longo 

prazo. O gestor poderá definir para o seu empreendimento qual a proporção de clientes 

Gourmet, Apreciadores e Alimentação que interessa atender, sendo que para diferentes 

tipos de estabelecimentos e níveis de requinte, haverá também consideração especial a 

respeito dos fatores. Como exemplo: para um cliente considerado no grupo “Alimentação” 

de um restaurante de alto luxo, o preço tem mais importância, mas não é a mesma estimada 

para igual grupo de clientes de um restaurante com venda por quilo, por exemplo. 

 
Para ser determinada a proporção de cada um dos grupos presentes em Balneário Camboriú 

em 2006, foi realizada uma análise multivariada das questões relacionadas a: 

• Importância da alimentação; 

• Fatores apontados como de importância para o turista, nos três primeiros níveis; 

•  Aspectos relativos à busca de informações; 
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• Meio de transporte utilizado; 

• Avaliação da enquête; 

• Avaliação dos aspectos culturais da comida regional.  

 

Foi criada com esta finalidade uma planilha Excel, Apêndice H, em que estão 

demonstrados os percentuais a que se chegou dentro dos seguintes critérios estabelecidos:  

1º critério: para as considerações “muito importante” e “importante”, foram considerados 2 

pontos e para “pouco importante” e “sem importância”, 1 ponto. Da mesma forma na 

avaliação da enquête, foi considerado 2 pontos para o “concorda totalmente” ou “concorda 

parcialmente” e 1 ponto para o “discorda totalmente”; 

2º critério: não ter apontado o fator preço como o mais relevante nas duas primeiras 

classificações;  

3º critério: idem ao anterior, só que para o fator quantidade de comida; 

4º critério: para ser considerado Gourmet, deverá ter no mínimo 12 pontos em 14 

possíveis; 

5º critério: será considerado dentro do grupo de Apreciadores aqueles que obtiverem 10 

pontos em 14; 

6º critério: será considerado como cliente alimentação o grupo que obtiver menos de 10 

pontos. 

 
Após a execução da análise se chegou ao seguinte resultado para Balneário Camboriú no 

ano de 2006: 

• 48 entrevistados enquadrados como Gourmet, representando 11,7 % dos turistas; 

• 179 entrevistados considerados como Apreciadores, representando 45,4% dos 

turistas; 

• 169 entrevistados caracterizados como Alimentação, representando 42,9% dos 

turistas. 

 
Estas características, vale ressaltar novamente, são para o período pesquisado, podendo 

mudar de uma temporada para outra, ou do primeiro para o segundo semestre, quando o 

perfil do público que freqüenta a cidade se altera em função de condições econômicas, de 

clima, entre outros. 
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 Figura 18: A Pirâmide de classificação dos clientes da Gastronomia relacionada a Pirâmide de Maslow e de Clientes 80/20
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O conhecimento das características dos clientes é de fundamental importância para a 

definição das estratégias de marketing de uma destinação, de um hotel ou de um 

restaurante. A possibilidade de levantar as características de cada segmento de 

consumidores com sua relação ao lucro a ser gerado pela categoria escolhida permite um 

melhor resultado no esforço de captação de novos clientes ou de manutenção dos clientes 

existentes. Este conhecimento é um importante fator de competitividade que, quando usado 

de forma correta, transforma-se em vantagem competitiva, assim descrita por Zaccarelli 

(2000, p.148): 

Um fator de competitividade transforma-se em vantagem competitiva de 
uma empresa se os respectivos consumidores e clientes reconhecem nele 
uma diferenciação da empresa em relação aos seus concorrentes. É o 
reinado dos consumidores no mercado, como juizes absolutos do que 
constitui uma vantagem competitiva. Pode-se listar aproximadamente 
meia centena de fatores de competitividade usuais ou genéricos, sem 
considerar as particularidades de certas empresas. Quando esta lista é 
aplicada a um determinado tipo de empresa, pode apresentar poucos 
aspectos a serem acrescentados e muitos fatores de competitividade a 
serem descartados, como pouco significativos para aquele tipo de 
empresa.  

 

Entendendo-se portanto que, para uma efetiva eficiência das pesquisas sobre os fatores 

relevantes aos clientes de uma destinação ou empresa, os dados deverão ser levantados com 

as particularidades de cada uma  
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao final de uma pesquisa, juntamente a euforia da missão cumprida, percebe-se que, se o 

trabalho fosse repetido, seríamos mais produtivos e eficientes, pois alteraríamos critérios e 

procedimentos tornando-os mais adequados aos objetivos propostos. Considero ser este o 

avanço que se busca nestes estudos. Cabe então relacionar os resultados aos objetivos 

inicialmente propostos, fazer uma análise do que se respondeu em face das questões-

problema formuladas e deixar recomendações que podem ser importantes para outros 

estudos nesta linha de pesquisa. 

 

Tinha-se o objetivo de analisar a gastronomia e, em especial, a gastronomia local, como 

aspecto de influência na escolha de Balneário Camboriú como destinação turística e da sua 

hotelaria. Para atingir tal objetivo, avaliou-se ser necessária a verificação da maneira como 

a gastronomia era vista pelos turistas e se era representativa da cultura regional. Em 

conseqüência, foram determinados alguns parâmetros de análise, tais como a forma e 

intensidade da busca pelo turista de informações sobre a alimentação, o levantamento dos 

fatores que são determinantes na hora da escolha de uma destinação ou de um hotel, a 

avaliação da opinião dos gestores hoteleiros sobre a alimentação e seus serviços nos 

empreendimentos por eles administrados, a busca de informações sobre a alimentação e sua 

relação com a cultura local.  

 

Para encaminhamento da pesquisa foram formuladas questões-problema que nortearam a 

busca de informações:  

 

Qual o nível de importância da gastronomia na definição da destinação turística – Balneário 

Camboriú e da sua hotelaria atribuídos pelos seus clientes? 
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Quais os fatores considerados nesta escolha e as formas utilizadas pelos clientes para 

obtenção de informações sobre eles? 

 

Qual o nível de importância atribuído pelos gestores da hotelaria de Balneário Camboriú à 

gastronomia como fator de escolha do hóspede pelo local de sua hospedagem?  

A Gastronomia ligada aos aspectos da cultura de alimentação local influencia a opção do 

cliente? 

 

Fazendo-se uma análise das respostas às três primeiras questões-problemas formuladas, 

obtidas com base nas entrevistas junto aos turistas e gestores da hotelaria de Balneário 

Camboriú na temporada de 2006, concluiu-se que a importância da alimentação é muito 

significativa, o que de certa forma coincide com as conclusões da enquête realizada pela 

Folha de S. Paulo. Os turistas dessa destinação, em sua maioria (53%), consideram 

importante a alimentação, somente 4% deles a consideram sem importância. Para os 

gestores da hotelaria local, a alimentação também é vista como determinante, pois a 

avaliam unanimemente de forma positiva; a alimentação é importante para 60% dos 

gestores e muito importante para 40% deles. Contraditoriamente, apesar dessa importância 

atribuída à alimentação pelos gestores da hotelaria local, 40% dos hotéis de Balneário 

Camboriú têm seu setor de Alimentos e Bebidas terceirizado, embora a totalidade desses 

gestores afirmasse também ser este serviço uma importante fonte de lucro para o Hotel. 

 

Outro ponto a ser solucionado pelos gestores dos hotéis locais refere-se à maior (ou melhor) 

adequação dos serviços de alimentação aos desejos dos hóspedes, de modo a elevar a taxa 

de venda de seus restaurantes no almoço e jantar. Manter uma estrutura com a ociosidade 

que se apresenta, de acordo com os gestores, dificilmente resultará em lucratividade para o 

setor. Para que haja maior lucratividade, deverão ser ofertadas novas modalidades de 

serviços e de vendas como, por exemplo, o all inclusive
22 que já permite uma ocupação 

significativa do setor de alimentação. Também poderá ser ofertada a comida regional, de 

forma planejada e integrada, compreendendo desde a apresentação e decoração do ambiente 

até as histórias ligadas a esse tipo de alimentação, criando-se, assim, um ponto de interesse 

                                                 
22 Modalidade de hospedagem em que estão incluídos todos os serviços, inclusive alimentação e bebidas. 
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para os hóspedes, principalmente para aqueles situados nas categorias Clientes Gourmets e 

Clientes Apreciadores, que têm interesse nesses aspectos da alimentação e possibilitam 

maiores lucros para o empreendimento. 

 

A busca de informações sobre a alimentação mostrou ser muita significativa, pois 

aproximadamente 60% dos turistas afirmaram fazer questão do detalhamento a respeito do 

assunto, o que coincidiu com a informação prestada pelos gestores em relação ao 

procedimento adotado por seus hóspedes. No entanto, pode-se supor que exista uma perda 

de eficiência na divulgação realizada pelos hotéis da região em suas ações promocionais, 

uma vez que os veículos de comunicação indicados pelos gestores não são os mesmos 

apontados pelos turistas como os mais utilizados. Enquanto os gestores acreditam serem os 

mais eficientes os guias e a internet, os turistas apontam os amigos e as agências de viagens 

como os mais utilizados por eles na busca de informações. Como se pode constatar nas 

análises realizadas, uma das fontes mais utilizadas pelos grupos de clientes Gourmet e 

Apreciador para obter informações sobre a alimentação da destinação “Balneário 

Camboriú” e fazer sua escolha é a dos amigos. Este tipo de fonte é extremamente 

convincente e motivadora quando se trata de convencer outros clientes a consumir o 

produto por ela indicado. É, portanto, fundamental que se crie uma cadeia de informações 

positivas sobre Balneário Camboriú e sua hotelaria. 

 

A análise do resultado apresentado evidencia algumas características que são relevantes 

para os gestores, não só da hotelaria, mas de todo o setor da restauração de Balneário 

Camboriú.  

 

Uma das principais considerações é a de que é restrito o público disponível para 

empreendimentos mais sofisticados e de preços mais elevados, principalmente os 

enquadrados como Clientes Gourmet. Devem os empreendimentos, portanto, voltar-se mais 

para uma classe intermediária, a dos Clientes Apreciadores, que considera o preço, mas 

aprecia a qualidade dos alimentos e dos serviços e se interessa pela comida da região. Essa 

sintonia deveria ser trabalhada de forma coletiva e de acordo com uma visão do “produto 

Balneário Camboriú”, em que os componentes do trade turístico – empresários, sindicatos, 
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associações e governo – promovessem a divulgação correta da destinação como um todo. O 

planejamento de cada empreendimento hoteleiro, viabilizado a partir dessas características 

e em sinergia com a ação conjunta, potencializaria a fixação positiva da imagem desse 

“produto”: destinação e hotel. 

 

Finalmente, para a última questão-problema, sobre o peso da gastronomia como fator de 

influência na escolha de uma destinação e de sua hotelaria, o estudo, embora tenha 

evidenciado que o cliente de Balneário Camboriú e seus gestores (os gestores de seus 

hotéis) consideram a gastronomia (alimentação) como fator de elevada importância, não 

permitiu que se quantificasse o nível de aceitação ou de detalhes sobre pontos de rejeição 

relacionado à oferta ou à qualidade desses serviços. 

 

 

5.1 Limitações do estudo e recomendações para futuras pesquisas nesta área 

 

Considera-se o presente estudo como um avanço na determinação de fatores de influência 

da gastronomia para a atração de turistas às destinações e a sua hotelaria, mas ainda distante 

do aprofundamento de suas múltiplas dimensões. É a partir da categorização proposta que 

se pode dar início à pesquisa detalhada dos pontos fundamentais considerados pelos 

clientes de cada uma das categorias, o que possibilita ao gestor, após a identificação de sua 

clientela, determinar as ações que resultem na captação de novos clientes e na manutenção 

dos já existentes.  

 

Como principais limitações podem ser citadas: 

• A não existência de estudos anteriores sobre o assunto, o que limita a base de 

pesquisa. Encontra-se uma grande massa de informações contraditórias no que se 

refere as modalidades de serviços e de vendas na área da restauração, bem como 

conceitos pouco elaborados sobre Gastronomia.  

• A dificuldade de aplicação dos questionários, tanto para os turistas como para os 

gestores, como conseqüência do grande número de pesquisas realizadas na região, 

saturando os entrevistados. Esta constatação faz com que se reduza ao máximo o 
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número de questões a serem levantadas, o que por vezes não fornece subsídios 

suficientes para conclusões importantes da pesquisa. 

• A não aceitação dos turistas participantes em assinarem o Termo de consentimento 

livre e esclarecido. O uso deste procedimento para questões meramente opinativas, 

sem maiores implicações para o entrevistado, mostra-se, na opinião deste 

pesquisador, totalmente desnecessária, acabando por desvirtuar os resultados das 

pesquisas, uma vez que só aceitariam participar pessoas com um nível de 

conhecimentos mais elevados, acima da média da maioria das amostras pretendidas. 

Mesmo para os gestores da hotelaria se observou alguma relutância na assinatura do 

referido Termo.  

 

Como recomendações para novos estudos, ficam registradas: 

• A necessidade de maior detalhamento de fatores (ou características) pertinentes a 

cada grupo de clientes propostos, tais como aspectos de rejeição da alimentação, das 

categorizações tradicionais como nível de renda e de escolaridade, hábitos 

alimentares entre outros. 

• A validação dos dados levantados neste estudo por meio de questões de verificação. 

• A formulação de maior número de questões abertas, tanto para o turista como para 

os gestores, possibilitando o surgimento de novos aspectos não considerados. 

• A aplicação dos questionários aos turistas hóspedes diretamente nos hotéis para uma 

amostragem relativa a este segmento.  

• A ampliação desse estudo para os clientes de restaurantes não ligados à hotelaria de 

Balneário Camboriú; 

• A ampliação do estudo para outras localidades dentro de um mesmo critério para o 

enriquecimento das características dos fatores de influência de cada grupo de 

clientes, como aqui proposto. 

 

Como resultado do aprofundamento e ampliação da base de estudo, poder-se-ia criar um 

banco de dados com as características detalhadas para cada grupo de clientes e fazer com 

que as ações de captação de cada grupo fosse mais efetiva e adequada ao tipo de destinação 

e de empreendimento da restauração, seja ele vinculado ou não à hotelaria. 
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APÊNDICE A – Questionário para turistas 
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NOME COMPLETO  TELEFONE   

 

PROFISSÃO   NACIONALIDADE SEXO  

     M          F        

ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO (   )   CASADO (   )    DIVORCIADO (   )   VIÚVO (   ) 

RESIDÊNCIA PERMANENTE – ENDEREÇO CIDADE, ESTADO -  PAÍS  

 

MOTIVO DA VIAGEM  

TURISMO (   )    NEGÓCIO (   )    CONVENÇÃO (   )    OUTRO:____________________________________ 

TEMPO DE VIAGEM:________HORAS MEIO DE TRANSPORTE  

AVIÃO (   )    NAVIO (   )    AUTOMÓVEL (   )    ÔNIBUS (   ) INDIVIDUAL (   )   GRUPO (   ) 

VOCE ESTÁ HOSPEDADO EM HOTEL?  (   )  SIM   (   )  NÃO  CASO SEJA NÃO RESPONDA AS QUESTOES 
1, 2, 3 E 4 E A PARTIR DA QUESTÃO 11 

HOTEL EM QUE ESTÁ HOSPEDADO: 

1. PARA VOCÊ QUAL A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLHA DE UM DESTINO 
TURÍSTICO? 

MUITO IMPORTANTE (   )   IMPORTANTE  (   )   POUCO IMPORTANTE  (   )  SEM IMPORTÂNCIA  (   ) 

2. VOCÊ PROCURA INFORMAÇOES SOBRE A ALIMENTAÇÃO DO LOCAL PARA QUAL 
VIAJA? 
SIM  (   )   NÃO   (    )       SE A RESPOSTA FOR NÃO POR FAVOR PULE PARA QUESTÃO 4 

3. ONDE VOCÊ BUSCA ESTAS INFORMAÇOES 

(   ) GUIAS  - QUAL(IS) ? ________________________________________________________________ 

(   ) INTERNET – EM QUE SITE (S)?_______________________________________________________ 

(   ) AGÊNCIAS DE VIAGENS  

(   ) AMIGOS    

(   ) OUTROS___________________________________________________________________________ 

 

4. QUAIS OS ASPECTOS MAIS IMPORTANTES SOBRE A ALIMENTAÇÃO PARA VOCÊ? 
POR FAVOR ENUMERE NA ORDEM DE IMPORTÂNCIA OS FATORES ESCOLHIDOS 

(    )  PREÇO 

(    )  QUALIDADE DA COMIDA  

(    )  SE É SERVIDA COMIDA DA REGIÃO – COMIDA TÍPICA  

(    )  QUANTIDADE DOS ALIMENTOS  

(    )  TIPO DE MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS – ESPECIALIDADES 

(    )  QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

(    )  CONFORTO DOS RESTAURANTES 

(    )  OUTROS:________________________________________________________________________ 

5. NA ESCOLHA DO HOTEL EM QUE VOCÊ IRÁ SE HOSPEDAR, QUAL O NÍVEL DE  
INFORMAÇÕES QUE BUSCA SOBRE A ESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO QUE O MESMO 
OFERECE? 

INFORMAÇOES DETALHADAS (   )  ALGUMAS INORMAÇOES (   )  NÃO BUSCO INFORMAÇÕES (   ) 
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6. COMO CLASSIFICA O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM O  HOTEL DE MANEIRA GERAL:  

MUITO SATISFEITO (  )  SATISFEITO (  )   POUCO SATISFEITO  (  ) TOTALMENTE INSATISFEITO (  ) 

7 UTILIZA O SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO HOTEL NAS REFEIÇOES: 

 CAFÉ DA MANHÃ  (    )    ALMOÇO  (    )    JANTAR  (    )    TODAS  (    )    NENHUMA  (    ) 
CASO A RESPOSTA SEJA NENHUMA  POR FAVOR VÁ PARA A PERGUNTA 11 

8. COMO CLASSIFICA O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO 
OFERECIDA NO HOTEL 
MUITO SATISFEITO (  )  SATISFEITO (  )   POUCO SATISFEITO  (  ) TOTALMENTE INSATISFEITO (  ) 

9. A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PELO HOTEL TEM ALGUM CONTEXTO DA COMIDA DA 
REGIAO?    
SIM  (   )   NÃO  (   ) 

10. CASO POSSUA, ESTA REGIONALIZAÇÃO ESTÁ EXPLICITADA DE QUE FORMA? 

MATERIAL INFORMATIVO NO RESTAURANTE   (   )   

CONTADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO   (   ) 

NA DECORAÇÃO DO RESTAURANTE E DO(S) BUFFET(S)   (   ) 

OUTRAS:_________________________________________________________________________________ 

11. VOCÊ UTILIZA  OUTROS RESTAURANTES (FORA DO HOTEL)?    SIM (   )    NÃO  (  )  

12. A COMIDA REGIONAL É IMPORTANTE PARA O CONHECIMENTO DA CULTURA LOCAL? 
MUITO IMPORTANTE (   )   IMPORTANTE  (   )   POUCO IMPORTANTE  (   )  SEM IMPORTÂNCIA  (   ) 

13. VOCÊ TEM INTERESSE NA COMIDA REGIONAL? 
MUITO INTERESSE (   )    INTERESSE (   )    POUCO INTERESSE (   )    NENHUM INTERESSE (   ) 

14. NA ESCOLHA DE RESTAURANTES (FORA DO HOTEL) PROCURA COMIDA DA REGIÃO?   

SIM  (    )    NÃO   (    ) 

15. ANALISANDO O QUADRO ABAIXO POR FAVOR ASSINALE SE VOCÊ: 
(  ) CONCORDA TOTALMENTE  (  ) CONCORDA PARCIALMENTE  (  ) DISCORDA  TOTALMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 

11/06/2003

Guia  de v iagem
Q ual a  p rim e ira  co isa  que você  procura  in fo rm ações an tes de  fazer um a v iagem ?

gastronom ia 2818 51%

h is tória  969 18%

atrações noturnas 667 12%

com pras 533 10%

m useus 488 9%

Tota l de  votos: 5475

ENQUÊTE REALIZADA PELA FOLHA ON-LINE  EM 11/06/2003  <http://cgi2.uol.com.br/cgi-bin/urnavirt/urna2.cgi?urna=foltu022> 
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APÊNDICE B – Questionário para os Gestores da Hotelaria 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 
TÍTULO DO PROJETO: 

 
A GASTRONOMIA COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DE 

DESTINAÇÕES TURÍSTICAS E DA SUA HOTELARIA – BASE DO ESTUDO 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

 
Pesquisador Responsável: Rodolfo Wendhausen Krause  
 
Telefone para contato: (47) 99876294/ (47) 33485032 – Res. / (47) 3261 1242 – Trab  
 
Esta pesquisa faz parte da tese de doutorado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale 
do Itajaí, desenvolvido pelo pesquisador e que busca levantar os fatores de influência da 
Gastronomia para escolha de destinações turísticas e hotéis, tendo como base de estudo o 
município de Balneário Camboriú em 2006. Pretende-se um confronto entre as opiniões dos 
turistas e as dos gestores da hotelaria local. Os dados aqui levantados serão utilizados no 
relatório final de pesquisa sem nenhuma identificação do respondente.  
 
 
Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________________  
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Eu____________________________RG.:__________________,CPF:___________________ 
abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 
informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou
interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  
 
Local e data: _____________________________Telefone para contato: __________________ 
 

Assinatura do Entrevistado:________________________________________________________________ 
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NOME COMPLETO  TELEFONE   

 

HOTEL  SEXO  

     M          F        

CARGO QUE OCUPA RELACIONADO A GESTÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

TEMPO EM QUE ESTÁ NESTA FUNÇÃO:  

QUAL A PROPORÇÃO APROXIMADA DO FATURAMENTO DO SETOR DE A&B EM RELAÇÃO 
AO FATURAMENTO TOTAL DO HOTEL? _______________ 

O SETOR DE A&B É DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA (   )  OU TERCEIRIZADO  (   ) 

1.VOCE ACREDITA QUE O SETOR DE A&B É IMPORTANTE FONTE DE LUCRO PARA O 
EMPREENDIMENTO?  

(  )  SIM  - EM QUE PORCENTAGEM?___________  (   )  NÃO  

2.NA SUA OPINIÃO QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS NA GESTÃO DO SETOR DE A&B?   
FAVOR COLOCAR EM ORDEM DECRESCENTE 

1____________________________________________________           2____________________________________________________ 

 

3____________________________________________________           4____________________________________________________ 

 

5____________________________________________________           6____________________________________________________ 
 

3 PARA VOCÊ QUAL A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO,POR PARTE DOS TURISTAS, NA 
ESCOLHA DE UMA DESTINAÇÃO TURÍSTICA? 

MUITO IMPORTANTE (   )   IMPORTANTE  (   )   POUCO IMPORTANTE  (   )  SEM IMPORTANCIA  (   ) 

4 VOCÊ ACREDITA QUE O TURISTA PROCURA INFORMAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO 
DO LOCAL PARA QUAL VIAJA?    SIM  (   )   NÃO   (    )       

5 QUAIS OS LOCAIS EM QUE VOCÊ IMAGINA O TURISTA BUSCANDO ESTAS 
INFORMAÇOES 

(   ) GUIAS  - QUAL(IS) ? ________________________________________________________________ 

(   ) INTERNET – EM QUE SITE (S)?_______________________________________________________ 

(   ) AGÊNCIAS DE VIAJENS  

(   ) AMIGOS    

(   ) OUTROS___________________________________________________________________________ 

6 QUAIS OS ASPECTOS MAIS IMPORTANTES SOBRE A ALIMENTAÇÃO QUE VOCÊ 
ACREDITA SEREM AVALIADOS PELO TURISTA? 

POR FAVOR ENUMERE NA ORDEM DE IMPORTANCIA OS FATORES ESCOLHIDOS 

(    )  PREÇO 

(    )  QUALIDADE DA COMIDA  

(    )  SE É SERVIDA COMIDA DA REGIÃO – COMIDA TÍPICA  

(    )  QUANTIDADE DOS ALIMENTOS  

(    )  TIPO DE MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS – ESPECIALIDADES 

(    )  QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

(    )  CONFORTO DOS RESTAURANTES 

(    )  OUTROS:________________________________________________________________________ 
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7. NA ESCOLHA DO HOTEL  QUAL O NÍVEL DE  INFORMAÇÕES QUE SEUS CLIENTES 
BUSCAM SOBRE A ESTRUTURA DE ALIMENTAÇÃO? 

INFORMAÇOES DETALHADAS (   )  ALGUMAS INFORMAÇOES (   )  NÃO BUSCAM INFORMAÇÕES (   ) 

8. COMO CLASSIFICA O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO SEU HÓSPEDE COM O  HOTEL DE 
MANEIRA GERAL:  

MUITO SATISFEITO (  )  SATISFEITO (  )   POUCO SATISFEITO  (   ) 

9. QUAL O NIVEL DE SATISFAÇÃO QUE VOCÊ ACRETIDA TER SEU HÓSPEDE EM RELAÇÃO 
AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DO HOTEL? 

MUITO SATISFEITO (  )  SATISFEITO (  )   POUCO SATISFEITO  (  ) TOTALMENTE INSATISFEITO (  )  

10. QUAIS OS PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADOS NO HOTEL  
 CAFÉ DA MANHÃ  (    )    ALMOÇO  (    )    JANTAR  (    )    

11. A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA PELO HOTEL TEM ALGUM CONTEXTO DA COMIDA DA 
REGIÃO?    
SIM  (   )   NÃO  (   ) 

12. CASO POSSUA, ESTA REGIONALIZAÇÃO ESTA EXPLICITADA DE QUE FORMA? 

MATERIAL INFORMATIVO NO RESTAURANTE   (   )   

CONTADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO   (   ) 

NA DECORAÇÃO DO RESTAURANTE E DO(S) BUFFET(S)   (   ) 

OUTRAS:_________________________________________________________________________________ 

13. SEUS HÓSPEDES UTILIZAM  OUTROS RESTAURANTES FORA DO HOTEL?     
SIM (   )    NÃO  (  )  
14. NA SUA OPINIÃO O TURISTA ACHA A COMIDA REGIONAL É IMPORTANTE PARA O 
CONHECIMENTO DA CULTURA LOCAL? 
MUITO IMPORTANTE (   )   IMPORTANTE  (   )   POUCO IMPORTANTE  (   )  SEM IMPORTANCIA  (   ) 

15. VOCE TEM INTERESSE NA COMIDA REGIONAL? 
MUITO INTERESSE (   )    INTERESSE (   )    POUCO INTERESSE (   )    NENHUM INTERESSE (   ) 

16. OS SEUS CLIENTES PEDEM INFORMAÇOES SOBRE A COMIDA LOCAL – FORA DO 
HOTEL? 

SIM (   )    NÃO  (  )  

QUAIS?__________________________________________________________________________________ 
 

 

17. ANALISANDO O QUADRO ABAIXO POR FAVOR ASSINALE SE VOCÊ: 
(  ) CONCORDA TOTALMENTE  (  ) CONCORDA PARCIALMENTE  (  ) DISCORDA  TOTALMENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 / 0 6 / 2 0 0 3

G u ia  d e  v ia g e m
Q u a l  a  p r im e i r a  c o is a  q u e  v o c ê  p r o c u r a  in f o r m a ç õ e s  a n te s  d e  f a z e r  u m a  v ia g e m ?

g a s t r o n o m ia 2 8 1 8 5 1 %

h is tó r ia  9 6 9 1 8 %

a t r a ç õ e s  n o tu r n a s  6 6 7 1 2 %

c o m p r a s 5 3 3 1 0 %

m u s e u s  4 8 8 9 %

T o t a l  d e  v o t o s :  5 4 7 5

ENQUÊTE REALIZADA PELA FOLHA ON-LINE  EM 11/06/2003  <http://cgi2.uol.com.br/cgi-bin/urnavirt/urna2.cgi?urna=foltu022> 
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APÊNDICE C – Tabulação de dados sobre a caracterização dos  
turistas 

 
 QUADRO RESUMO E QUESTOES DE 01 À 09 

 
Os dados são apresentados conforme a formatação do programa Sphinx Lexica® que foi 

utilizado no tratamento dos dados 
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QUADRO RESUMO  
 

 Categoria citada em n° 1 Categoria citada em n° 2 Categoria a menos 
citada 

1. profissão Autônomo (117) Empresário (84) Desempregado (0) 
2. nacionalidade Brasileira (370)  Estrangeira (24) 
3. sexo Masculino (226)  Feminino (168) 
4. estado civil Casado (231) Solteiro (102) Viúvo (10) 
5. estado RS (112) PR (88) MS (0) 
6. motivo viagem Turismo (337) Negócios (10) Outro (3) 
7.m. transporte Automóvel (288) Ônibus (92) Navio (2) 
8. 
individual/grupo 

Individual (83)  Grupo (38) 

9. hotel Não (273)  Sim (81) 
10 importância 
da alimentação 

Importante (212) Muito importante (118) Sem importância (17) 

11 informações 
sobre 
alimentação 

Sim (203)  Não (166) 

12. maneira Amigos (119) Agencia de Viagens (55) Outros (43) 
13 fatores de 
importância na 
alimentação 

Preço (251) Qualidade comida (229) Comida Regional (40) 

14  escolha do 
hotel 

Algumas Informações (44) Informações Detalhadas 
(24) 

Sem informações (10) 

15 níveis de 
satisfação com o 
Hotel 

Satisfeito (39) Muito Satisfeito (16) Muito Insatisfeito (1) 

16 refeições no 
hotel 

Café da Manhã (54) Nenhuma (9) Café e Almoço (1) 

17 alimentação 
hotel 

Satisfeito (44) Muito Satisfeito (16) Totalmente Insatisfeito 
(0) 

18  comida 
regional hotel  

Não (66)  Sim (9) 

19 forma 
comunicação 

Informação Funcionário 
(5) 

Outra(s) (2) Na decoração (0) 

20 restaurante 
fora 

Sim (289)  Não (100) 

21.Comida 
regional e cultura 

Importante (248) Muito Importante (97) Sem Importância (16) 

22.interesse com 
regional 

Interesse (182) Muito Interesse (113) Nenhum Interesse (14) 

23.escolha 
restaurante típico 

Sim (224)  Não (148) 

24.analise 
enquête 

Concorda Parcialmente 
(191) 

Concordo Totalmente 
(134) 

Discorda Totalmente 
(67) 
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DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS (DE 01 À 09) 
 

 
1.Profissão 
profissão No. 

 cit. 
Freq. 

Funcionário Empresa Privada 45 11,75% 
Funcionário Público 18 4,70% 
Empresário 84 21,93% 
Autônomo 117 30,55% 
Estudante 51 13,32% 
Aposentado 46 12,01% 
Professor 22 5,74% 
TOTAL CIT. 383 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nacionalidade 

 
nacionalidade No. 

 cit. 
Freq. 

Brasileira 370 93,91% 
Estrangeira 24 6,09% 
TOTAL CIT. 394 100% 

 
 
 
 
 
 
 

45

18

84

117

51

46

22

370

24

Brasieira

Estrangeira

Funcionário Empresa Privada

Funcionário Público

Empresário

Autonomo

Estudante

Aposentado

Professor
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3. Sexo 

sexo No. 
 cit. 

Freq. 

Masculino 226 57,36% 
Feminino 168 42,64% 
TOTAL CIT. 394 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.Estado civil 
estado 
 civil 

No. cit. Freq. 

Solteiro 102 28,02% 
Casado 231 63,46% 
Divorciado 21 5,77% 
Viúvo 10 2,75% 
TOTAL CIT. 364 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.Estado de Origem  

estado No. 
 cit. 

Freq. 

SC 87 24,03% 
PR 88 24,31% 
RS 112 30,94% 
SP 46 12,71% 
Outros 29 8,01% 
TOTAL CIT. 362 100% 

 
 
 
 
 
 
 

Masculino

Feminino

102

231

21 10

87

88112

46

29

SC

PR

RS

SP

Outros

Solteiro

Casado

Divorciado

Viúvo

226

168
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6.Motivo viagem 

 
motivo 
 viagem 

No. cit. Freq. 

Turismo 337 94,40% 
Negócios 10 2,80% 
Convenção 7 1,96% 
Outro 3 0,84% 
TOTAL CIT. 357 100% 

 
 
 
 
 
 
 
7. Meio de transporte 

Meio de 
 transporte 

No. cit. Freq. 

Avião 12 3,05% 
Navio 2 0,51% 
Automóvel 288 73,10% 
Ônibus 92 23,35% 
TOTAL CIT. 394 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Individual/grupo 
 

Individual / 
grupo 

No. 
 cit. 

Freq. 

Individual 83 68,60% 
Grupo 38 31,40% 
TOTAL CIT. 121 100% 

 
 
 
 
 
 
 

337

10 7 3

122

288

92

83

38Individual

Grupo

Avião

Navio

Automóvel

Ônibus

Turismo

Negócios

Convenção

Outro



 

 

156

 
 
9. Hotel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hotel No. 
 cit. 

Freq. 

Sim 81 22,88% 
Não 273 77,12% 
TOTAL CIT. 354 100% 

81

273

Sim

Não
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APÊNDICE D – A importância da alimentação na destinação turística – 
Balneário Camboriú 

 
 

QUADRO RESUMO E ANÁLISES DE 10 À 20 
 

Os dados são apresentados conforme a formatação do programa Sphinx Lexica® que foi 
utilizado no tratamento dos dados 
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10.Importância da Alimentação 
 
 
Importância da 
Alimentação 

No. cit. Freq. 

Muito importante 118 29,95% 
Importante 212 53,81% 
Pouco importante 47 11,93% 
Sem importância 17 4,31% 
TOTAL CIT. 394 100% 

 
 
 
11.Busca informações sobre alimentação 

 
 
Busca informação 
sobre alimentação 

No. cit. Freq. 

Sim 203 55,01% 
Não 166 44,99% 
TOTAL CIT. 369 100% 

 
 
 
12.Maneira de obter as informações 

Maneira de obter as 
informações 

No. 
 cit. 

Freq. 

Guias 54 16,72% 
Internet 52 16,10% 
Agencia de Viagens 55 17,03% 
Amigos 119 36,84% 
Outros 43 13,31% 
TOTAL CIT. 323 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203

166

54

52

55

119

43

Sim

Não

Guias

Internet

Agencia de Viagens

Amigos

Outros

Muito importante

Importante

Pouco importante

Sem importância

OUTROS ASPECTOS CITADOS 
População local e observando os locais – 22 citações  
Guia quatro rodas – 11 citações (único guia citado) 
Folha de São Paulo – 2 citações 
Google – 2 citações  
Jornal 2 citações 
TV – 1 citação  
Hotel – 1 citação  
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13. Fatores de importância na avaliação da qualidade da alimentação 

 
Fatores de 
importância 

Nº 
cit. 

Freq. 

Preço 251 26,06% 
Qualidade comida 229 23,78% 
Comida Regional  40 4,15% 
Quantidade de comida 70 7,27% 
Especialidades 53 5,50% 
Qualidade dos serviços 114 11,84% 
Conforto 102 10,59% 
Outro(s) 104 10,80% 
TOTAL CIT. 963 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251

229

40
70

53

114

102

104

OUTROS FATORES CITADOS 
 
Limpeza / Higiene – 54 citações 

Limpeza banheiros – 2 citações 

Localização – 4 citações 

Variedade de alimentos – 1 citação 

Estacionamento – 1 citação    

Preço

Qualidade comida

Comida Regional

Quantidade de comida

Especialidades

Qualidade dos serviços

Conforto

Outro(s)
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14. Relação entre a importância da alimentação e a nacionalidade do 

turista 

 
 Muito importante Importante Pouco importante Sem importância 

Brasileira 28,17% (111) 51,02% (201) 10,66% ( 42) 4,06% ( 16) 
Estrangeira 1,78% (  7) 2,79% ( 11) 1,27% (  5) 0,25% (  1) 

TOTAL 29,95% (118) 53,81% (212) 11,93% ( 47) 4,31% ( 17) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 2,01, gl= 3, 1-p= 42,91%). Atenção, 2 (25.0%) casas têm 
uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 394 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasileira

30,00% 

54,32% 

11,35% 

4,32% 

Estrangeira

29,17% 45,83% 
20,83% 4,17% 0 

201 

import. Alimen Muito importante import. Alimen Importante

import. Alimen Pouco importante import. Alimen Sem importância
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15. Relação entre os aspectos importantes da alimentação e a busca de informações sobre a mesma 
 
 Sim Não 

Preço 12,32% (110) 13,55% (121) 
Qualidade comida 11,98% (107) 11,09% ( 99) 
Comida Regional 2,58% ( 23) 1,46% ( 13) 

Quantidade de comida 5,15% ( 46) 2,24% ( 20) 
Especialidades 2,46% ( 22) 3,36% ( 30) 

Qualidade dos serviços 7,05% ( 63) 4,59% ( 41) 
Conforto 6,83% ( 61) 4,03% ( 36) 
Outro(s) 5,60% ( 50) 5,71% ( 51) 
TOTAL 53,98% (482) 46,02% (411) 

A dependência é muito significativa  (Qui2= 20,68, gl= 7, 1-p= 99,57%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 893 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preço
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16. Relação entre os aspectos importantes da alimentação e a forma de 
obter informações sobre a mesma 

 
 Guias Internet Agencia de 

Viagens 
Amigos Outros 

Muito 
importante 

4,64% ( 15) 5,26% ( 17) 6,81% ( 22) 11,76% ( 38) 5,57% ( 18) 

Importante 10,84% ( 35) 8,36% ( 27) 9,91% ( 32) 23,53% ( 76) 5,57% ( 18) 
Pouco 

importante 
0,00% (  0) 2,48% (  8) 0,31% (  1) 0,31% (  1) 1,86% (  6) 

Sem 
importância 

1,24% (  4) 0,00% (  0) 0,00% (  0) 1,24% (  4) 0,31% (  1) 

TOTAL 16,72% ( 54) 16,10% ( 52) 17,03% ( 55) 36,84% 
(119) 

13,31% ( 43) 

A dependência é muito significativa  (Qui2= 39,11, gl= 12, 1-p= 99,99%). Atenção, 9 (45.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 323 citações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como “outros” o que mais se destaca é a busca de informações junto a população local e 
por observação direta dos restaurantes e similares. 
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17. A importância da alimentação em relação ao sexo dos turistas 
entrevistados 

 
 Muito 

importante 
Importante Pouco 

importante 
Sem 

importância 
TOTAL 

Masculino 16,37% ( 65) 29,47% (117) 8,06% ( 32) 3,02% ( 12) 56,93% (226) 
Feminino 13,35% ( 53) 23,93% ( 95) 3,78% ( 15) 1,26% (  5) 42,32% (168) 

TOTAL 29,72% (118) 53,40% (212) 11,84% ( 47) 4,28% ( 17)  
A dependência não é significativa  (Qui2= 4,09, gl= 3, 1-p= 74,76%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 397 observações. 
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18. Relação entre a avaliação da enquête e a importância considerada 

para a alimentação 

 
 Concordo 

Totalmente 
Concorda 

Parcialmente 
Discorda 

Totalmente 
Muito importante 13,52% ( 53) 10,46% ( 41) 5,87% ( 23) 

Importante 17,60% ( 69) 29,85% (117) 6,38% ( 25) 
Pouco importante 2,04% (  8) 6,63% ( 26) 3,32% ( 13) 
Sem importância 1,02% (  4) 1,79% (  7) 1,53% (  6) 

TOTAL 34,18% (134) 48,72% (191) 17,09% ( 67) 
A dependência é muito significativa  (Qui2= 26,26, gl= 6, 1-p= 99,98%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 392 citações. 
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19. Relação entre o meio de transporte e a importância considerada para a 
alimentação 

 
 Muito 

importante 
Importante Pouco 

importante 
Sem 

importância 
Avião 1,28% (  5) 1,53% (  6) 0,00% (  0) 0,26% (  1) 

Automóvel 17,09% ( 67) 42,86% (168) 10,97% ( 43) 2,55% ( 10) 
Ônibus 11,73% ( 46) 9,18% ( 36) 1,02% (  4) 1,53% (  6) 

TOTAL 30,10% (118) 53,57% (210) 11,99% ( 47) 4,34% ( 17) 
A dependência é muito significativa  (Qui2= 31,88, gl= 6, 1-p= >99,99%). Atenção, 4 (33.3%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 392 citações. 
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20. Relação entre o estado civil e a importância dada à alimentação. 

 
 Muito 

importante 
Importante Pouco 

importante 
Sem 

importância 
Solteiro 7,14% ( 26) 14,29% ( 52) 4,67% ( 17) 1,92% (  7) 
Casado 21,15% ( 77) 33,79% (123) 6,59% ( 24) 1,92% (  7) 

Divorciado 2,75% ( 10) 2,47% (  9) 0,27% (  1) 0,27% (  1) 
Viúvo 0,82% (  3) 1,37% (  5) 0,00% (  0) 0,55% (  2) 

TOTAL 31,87% (116) 51,92% (189) 11,54% ( 42) 4,67% ( 17) 
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 15,53, gl= 9, 1-p= 92,26%). Atenção, 6 (37.5%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 364 citações. 
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APÊNDICE E – A alimentação e a hotelaria de Balneário Camboriú 
 

QUADRO RESUMO E QUESTOES DE 21 À 33 
Os dados são apresentados conforme a formatação do programa Sphinx Lexica® que foi 

utilizado no tratamento dos dados 
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21. Relação entre hospedes da hotelaria de Balneário Camboriú e a forma 
de hospedagem – em grupo ou individual 
 
 
 Individual Grupo TOTAL 
Sim 19,75% ( 16) 33,33% ( 11) 100% ( 27) 
Não 24,54% ( 67) 34,43% ( 27) 100% ( 94) 
TOTAL 20,91% ( 83) 30,48% ( 38) 100% (121) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 1,41, gl= 1, 1-p= 76,43%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 397 observações. 
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22. Relação entre os hóspedes de Balneário Camboriú e o meio de 
transporte utilizado. 
 
 
 Avião Automóvel Ônibus TOTAL 
Sim 2,27% (  9) 9,57% ( 38) 8,56% ( 34) 20,40% ( 81) 
TOTAL 2,27% (  9) 9,57% ( 38) 8,56% ( 34)  
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 397 observações. 
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23. Relação entre a forma de hospedagem (individual ou grupo) com o 
meio de transporte utilizado 
 
 
 
 Avião Automóvel Ônibus 
Individual 1,67% (  2) 53,33% ( 64) 14,17% ( 17) 
Grupo 0,83% (  1) 11,67% ( 14) 18,33% ( 22) 
TOTAL 2,50% (  3) 65,00% ( 78) 32,50% ( 39) 
A dependência é muito significativa  (Qui2= 18,04, gl= 2, 1-p= 99,99%). Atenção, 2 (33.3%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 120 citações. 
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24. Relação entre o nível de informações sobre alimentação e os hóspedes 
dos hotéis de Balneário Camboriú 
 
 
 Informações Detalhadas Algumas Informações Sem informações 
Sim 29,87% ( 23) 57,14% ( 44) 12,99% ( 10) 
TOTAL 29,87% ( 23) 57,14% ( 44) 12,99% ( 10) 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 77 citações. 
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25. A importância considerada para alimentação nos hotéis em relação ao 
nível de informações sobre a mesma 
 
 
 Informações 

Detalhadas 
Algumas 
Informações 

Sem  
informações 

Muito importante 12,82% ( 10) 21,79% ( 17) 7,69% (  6) 
Importante 16,67% ( 13) 26,92% ( 21) 3,85% (  3) 
Pouco importante 1,28% (  1) 5,13% (  4) 0,00% (  0) 
Sem importância 0,00% (  0) 2,56% (  2) 1,28% (  1) 
TOTAL 30,77% ( 24) 56,41% ( 44) 12,82% ( 10) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 5,04, gl= 6, 1-p= 46,13%). Atenção, 8 (66.7%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 78 citações. 
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26. Os tipos de refeições realizados no hotel e a consideração sobre a 
importância da alimentação 
 
 Café da 

Manhã 
Almoço Jantar Todas Nenhuma Café e 

Almoço 
Café e 
Jantar 

Muito 
importante 

28,21%(22) 2,56% (2) 5,13% (4) 1,28% (  1) 2,56% (  2) 1,28% (  1) 1,28% (  1) 

Importante 34,62%(27) 2,56% (2) 2,56% (2) 1,28% (  1) 5,13% (  4) 0,00% (  0) 1,28% (  1) 
Pouco 
importante 

3,85% (3) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (  0) 2,56% (  2) 0,00% (  0) 0,00% (  0) 

Sem 
importância 

2,56% (2) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (  0) 1,28% (  1) 0,00% (  0) 0,00% (  0) 

TOTAL 69,23%(54) 5,13% (4) 7,69% (6) 2,56% (2) 11,54% (9) 1,28% (  1) 2,56% (  2) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 9,81, gl= 18, 1-p= 6,20%). Atenção, 26 (92.9%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 78 citações. 
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27. Relação entre a satisfação do hóspede com a alimentação do hotel e o 
meio utilizado para obter informações 
 
 Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito 
Guias 3,28% (  2) 16,39% ( 10) 3,28% (  2) 
Internet 13,11% (  8) 8,20% (  5) 0,00% (  0) 
Agencia de Viagens 3,28% (  2) 13,11% (  8) 0,00% (  0) 
Amigos 13,11% (  8) 22,95% ( 14) 0,00% (  0) 
Outros 1,64% (  1) 1,64% (  1) 0,00% (  0) 
TOTAL 34,43% ( 21) 62,30% ( 38) 3,28% (  2) 
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 13,84, gl= 8, 1-p= 91,40%). Atenção, 10 (66.7%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 61 citações. 
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28. Relação do nível de satisfação com o hotel e o nível de satisfação com a 
alimentação servida 
 
 
 Muito Satisfeito 

Alimentação Hotel 
Satisfeito 
Alimentação Hotel 

Pouco Satisfeito 
Alimentação Hotel 

Muito Satisfeito 
com o Hotel 

10,20% (  5) 10,20% (  5) 2,04% (  1) 

Satisfeito 
com o Hotel 

6,12% (  3) 61,22% ( 30) 4,08% (  2) 

Pouco Satisfeito 
com o Hotel 

0,00% (  0) 2,04% (  1) 4,08% (  2) 

TOTAL 16,33% (  8) 73,47% ( 36) 10,20% (  5) 
A dependência é muito significativa  (Qui2= 20,12, gl= 4, 1-p= 99,95%). Atenção, 6 (66.7%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 49 citações. 
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29. Relação entre ser hospede e a nacionalidade do turista 
 
hóspede 
nacionalidade 

Sim Não 

Brasileira 21,47% ( 76) 71,75% (254) 
Estrangeira 1,41% (  5) 5,37% ( 19) 
TOTAL 22,88% ( 81) 77,12% (273) 

A dependência não é significativa  (Qui2= 0,06, gl= 1, 1-p= 19,54%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 354 citações. 
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30. Relação entre os hóspedes brasileiros e seus estados de origem 
 
 SC PR RS SP Outros 
Hospedado 33,33% 12,00% 21,33% 20,00% 13,33% 
TOTAL 33,33% 12,00% 21,33% 20,00% 13,33% 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 75 citações. 
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31. Nível de satisfação dos hóspedes dos hotéis de Balneário Camboriú 
 
 
 Muito 

Satisfeito 
Satisfeito Pouco 

Satisfeito 
Muito 
Insatisfeito 

TOTAL 

Hospedado  4,03% ( 16) 9,57% ( 38) 1,26% (  5) 0,25% (  1) 15,11% ( 60) 
TOTAL 4,03% ( 16) 9,57% ( 38) 1,26% (  5) 0,25% (  1)  
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 397 observações. 
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32. Relação entre a importância da alimentação e o nível de satisfação 
com a alimentação oferecida pelo hotel 
 
 Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito 
Muito importante 18,18% ( 12) 27,27% ( 18) 1,52% (  1) 
Importante 6,06% (  4) 34,85% ( 23) 3,03% (  2) 
Pouco importante 0,00% (  0) 1,52% (  1) 3,03% (  2) 
Sem importância 0,00% (  0) 3,03% (  2) 1,52% (  1) 
TOTAL 24,24% ( 16) 66,67% ( 44) 9,09% (  6) 
A dependência é muito significativa  (Qui2= 21,18, gl= 6, 1-p= 99,83%). Atenção, 8 (66.7%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 66 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito importante

38,71% 

58,06% 

3,23% 

Importante

13,79% 

79,31% 

6,90% 

Pouco importante

 
33,33% 

66,67% 

Sem importância

 

66,67% 
33,33% 

0 

23 

alim hotel Muito Satisfeito alim hotel Satisfeito alim hotel Pouco Satisfeito



 

 

180

33. Relação entre o nível de satisfação com a alimentação do hotel e a 
utilização de restaurantes fora do hotel 
 
 Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito 
Sim 18,75% ( 12) 62,50% ( 40) 7,81% (  5) 
Não 6,25% (  4) 3,13% (  2) 1,56% (  1) 
TOTAL 25,00% ( 16) 65,63% ( 42) 9,38% (  6) 
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 5,09, gl= 2, 1-p= 92,17%). Atenção, 3 (50.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 64 citações. 
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APÊNDICE F – A ALIMENTAÇÃO E A CULTURA 
 
 

QUESTOES DE 34 À 42 
 

Os dados são apresentados conforme a formatação do programa Sphinx Lexica® que foi 
utilizado no tratamento dos dados 
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34. A comida regional como fator representativo da cultura local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida regional e cultural  No. cit. Freq. 
Muito Importante 97 24,87% 

Importante 248 63,59% 
Pouco Importante 29 7,44% 
Sem Importância 16 4,10% 

TOTAL CIT. 390 100% 
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35. Tabulações cruzadas justapostas relacionando a importância dada à 
questão da alimentação e a consideração sobre o alimento regional como 

aspecto cultural. 
 

import. Alimen

Muito importante

Importante

Pouco importante

Sem importância

TOTAL

Com reg e cult Muito
Importante

Com reg e cult
Importante

Com reg e cult Pouco
Importante

Com reg e cult Sem
Importancia

8,46% ( 33) 20,26% ( 79) 0,51% (  2) 0,26% (  1) 

12,31% ( 48) 35,13% (137) 4,36% ( 17) 2,31% (  9) 

3,08% ( 12) 6,41% ( 25) 2,05% (  8) 0,51% (  2) 

1,03% (  4) 1,79% (  7) 0,51% (  2) 1,03% (  4) 

24,87% ( 97) 63,59% (248) 7,44% ( 29) 4,10% ( 16)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 33,70, gl= 9, 1-p= 99,99%). Atenção, 6 (37.5%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 390 citações. 
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36. Tabulações cruzadas justapostas relacionando o interesse em comida 
regional com a.escolha de restaurante típico. 

 

inter com reg

Muito Interesse

Interesse

Pouco Interesse

Nenhum Interesse

TOTAL

escolh res tip Sim escolh res tip Não

25,27% ( 94) 4,84% ( 18) 

29,03% (108) 19,35% ( 72) 

4,57% ( 17) 13,71% ( 51) 

1,34% (  5) 1,88% (  7) 

60,22% (224) 39,78% (148)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 63,22, gl= 3, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 372 citações. 
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37. Tabulações cruzadas justapostas comparando a escolha de 
restaurantes típicos e a opinião quanto a enquête 

 

escolh res tip

Sim

Não

TOTAL

analise enquete
Concordo Totalmente

analise enquete
Concorda Parcialmente

analise enquete
Discorda Totalmente

25,27% ( 94) 30,38% (113) 4,57% ( 17) 

9,95% ( 37) 18,82% ( 70) 11,02% ( 41) 

35,22% (131) 49,19% (183) 15,59% ( 58)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 30,59, gl= 2, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 372 citações. 
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38. Tabulações cruzadas justapostas relacionando a consideração sobre. 
comida regional como fator cultural com o interesse em comida típica da 

região 
 

Com reg e cult

Muito Importante

Importante

Pouco Importante

Sem Importancia

TOTAL

inter com reg Muito
Interesse

inter com reg Interesse inter com reg Pouco
Interesse

inter com reg Nenhum
Interesse

10,51% ( 41) 9,74% ( 38) 4,62% ( 18) 0,00% (  0) 

15,64% ( 61) 34,10% (133) 12,56% ( 49) 1,28% (  5) 

1,54% (  6) 2,56% ( 10) 2,56% ( 10) 0,77% (  3) 

0,77% (  3) 0,26% (  1) 1,54% (  6) 1,54% (  6) 

28,46% (111) 46,67% (182) 21,28% ( 83) 3,59% ( 14)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 84,30, gl= 9, 1-p= >99,99%). Atenção, 5 (31.3%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 390 citações. 
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39. Tabulações cruzadas justapostas relacionando a consideração sobre 
comida regional como fator cultural com analise sobre a enquête. 

 

Com reg e cult

Muito Importante

Importante

Pouco Importante

Sem Importancia

TOTAL

analise enquete
Concordo Totalmente

analise enquete
Concorda Parcialmente

analise enquete
Discorda Totalmente

8,72% ( 34) 12,31% ( 48) 3,85% ( 15) 

24,36% ( 95) 29,74% (116) 9,49% ( 37) 

0,51% (  2) 5,38% ( 21) 1,54% (  6) 

0,26% (  1) 1,54% (  6) 2,31% (  9) 

33,85% (132) 48,97% (191) 17,18% ( 67)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 30,58, gl= 6, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 390 citações. 
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40. Tabulações cruzadas justapostas relacionando as refeições realizadas 
no hotel com comida regional ofertada pelo hotel 

 

refeiçoes hotel

Café da Manhã

Almoço

Jantar

Todas

Nenhuma

Café e Almoço

Café e Jantar

TOTAL

com hotel regio Sim com hotel regio Não

2,67% (  2) 68,00% ( 51) 

1,33% (  1) 4,00% (  3) 

2,67% (  2) 5,33% (  4) 

1,33% (  1) 1,33% (  1) 

1,33% (  1) 8,00% (  6) 

0,00% (  0) 1,33% (  1) 

2,67% (  2) 0,00% (  0) 

12,00% (  9) 88,00% ( 66)  
A dependência é muito significativa (Qui2= 24,20, gl= 6, 1-p= 99,95%). Atenção, 10 (71.4%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 75 citações. 
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41. Tabulações cruzadas justapostas relacionando à busca de informações 
sobre a alimentação local e a consideração sobre o alimento regional 

como aspecto cultural. 
 

informa alim

Sim

Não

TOTAL

Com reg e cult Muito
Importante

Com reg e cult
Importante

Com reg e cult Pouco
Importante

Com reg e cult Sem
Importancia

13,97% ( 51) 37,26% (136) 2,19% (  8) 1,64% (  6) 

12,05% ( 44) 25,75% ( 94) 4,93% ( 18) 2,19% (  8) 

26,03% ( 95) 63,01% (230) 7,12% ( 26) 3,84% ( 14)  
A dependência é significativa (Qui2= 8,66, gl= 3, 1-p= 96,58%). 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecido sobre 365 citações. 
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42. Relaçao entre o interesse em comida regional com as fontes de informação sobre a alimentação  

 
 Muito Interesse Interesse Pouco Interesse Nenhum Interesse 

Guias 7,14% ( 20) 8,21% ( 23) 3,93% ( 11) 0,00% (  0) 
Internet 7,14% ( 20) 5,00% ( 14) 4,64% ( 13) 1,79% (  5) 

Agencia de Viagens 8,21% ( 23) 6,07% ( 17) 5,36% ( 15) 0,00% (  0) 
Amigos 12,50% ( 35) 18,57% ( 52) 10,00% ( 28) 1,43% (  4) 

TOTAL 35,00% ( 98) 37,86% (106) 23,93% ( 67) 3,21% (  9) 
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 16,49, gl= 9, 1-p= 94,26%). Atenção, 4 (25.0%) casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras 
do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 280 citações. 
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APÊNDICE G – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS GESTORES 
DA HOTELARIA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  

 
 

QUADRO RESUMO E QUESTOES DE 43 A 76 
Os dados são apresentados conforme a formatação do programa Sphinx Lexica® que foi 

utilizado no tratamento dos dados 
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43. Resumo das respostas dos gestores entrevistados 
 

 Categoria 
 citada em n° 1 

Categoria citada em n° 2 Categoria  a menos 
citada 

1.cargo outros (7)  gerente geral (3) 
2.tempo no cargo até 3 anos (4) mais de 10 anos (4) de 5 a 10 nos (2) 
3.FATURAMENTO até 15% (3) 0 (2) 26% a 35% (1) 
4.Moda. administração direta (6)  terceirizada (4) 
5.Fator Lucro sim (9) 0 (1) não (0) 
6.problemas 0 (10)  0 (10) 
7.Import. Alimentação importante (6) muito importante (4) pouco importante (0) 
8.Busca informações sim (8)  não (1) 
9. 1ºMeio informação guia (7) Internet (2) agencia de viagens (1) 
10. 2ºMeio informação amigos (4) Internet (3) 0 (1) 
11. 3ºMeio informação 0 (5) agência de viagens (2) outros (1) 
12. 4ºMeio informação 0 (8)  guia (1) 
13. 5ºMeio informação 0 (10)  0 (10) 
14. 1º Fator qualidade da comida 

(7) 
preço (2) qualidade dos 

serviços... (1) 
15. 2º Fator preço (3) qualidade da comida 

(3) 
quantidade dos 
alimentos... (1) 

16. 32º Fator qualidade dos 
serviços... (5) 

preço (2) 0 (1) 

17. 4º Fator 0 (2) quantidade dos 
alimentos... (2) 

preço (1) 

18. 5º Fator quantidade dos 
alimentos... (3) 

conforto (3) preço (1) 

19. 6º Fator comida típica (5) 0 (2) quantidade dos 
alimentos... (1) 

20. 7º Fator 0 (3) comida típica (2) quantidade dos 
alimentos... (1) 

21. 8º Fator 0 (10)  0 (10) 
22.Informações hotel informações 

detalhadas... (6) 
algumas informações 
(3) 

não buscam 
informação... (1) 

23.Nível satisf. hotel satisfeito (7)  muito satisfeito (3) 
24.Nível Satisf. Alimen satisfeito (6) muito satisfeito (3) pouco satisfeito (1) 
25.Café da manhã 76% a 100% (8)  25% a 50% (1) 
26.Almoço 0 (6)  até 25% (4) 
27.Jantar 76% a 100% (4)  0 (3) 
28.Hotel comida regi. não (6)  sim (4) 
29.Comunicação 
comida regional hosp. 

0 (5) material informativo 
(2) 

decoração (1) 

30.Restaurante fora htl sim (10)  sim (10) 
31.Comida region. E 
cultura 

importante (7) pouco importante (2) muito importante (1) 

32. Interesse comi reg. interesse (4)  muito interesse (3) 
33.Informa com reg.4 sim (8)  não (2) 
34.avaliação enquête concorda totalmente 

(4) 
concorda 
parcialmente... (5) 

discorda totalmente 
(1) 
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44. Cargo ocupado pelo entrevistado 
 
cargo No. cit. Freq. 
gerente geral 3 0,68% 
outros 7 1,58% 
TOTAL OBS. 444  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.Tempo que o entrevistado exerce o cargo 
 
tempo No. cit. Intervalos de confiança 
até 3 anos 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
de 5 a 10 nos 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
mais de 10 anos 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.80, gl= 2, 1-p= 32,97%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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46.Proporção do Faturamento do setor de alimentos e bebidas em relação 
ao faturamento do hotel 
 
FAT No. cit. Intervalos de confiança 
até 15% 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
de 16% a 25% 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
26% a 35% 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
36% a 45% 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 1.00, gl= 3, 1-p= 19,87%). Atenção, 4 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Modalidade de administração – direta ou terceirizada 
 
ADM No. cit. Intervalos de confiança 
direta 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
terceirizada 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.40, gl= 1, 1-p= 47,29%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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48.Consideração do setor de Alimentos como fonte de lucro 
 
FL No. cit. Intervalos de confiança 
Sim 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
não 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é muito significativa  (Qui2= 9.00, gl= 1, 1-p= 99,73%). Atenção, 2 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49.Avaliação sobre a importância dada pelo turista a alimentação da 
destinação 
GI No. cit. Intervalos de confiança 
muito importante 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
importante 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
pouco importante 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
sem importäncia 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é significativa  (Qui2= 10.80, gl= 3, 1-p= 98,71%). Atenção, 4 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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50. Fontes de consulta dos clientes para informações sobre destinação que 
os gestores consideram em 1º lugar 
 
M1 No. cit. Intervalos de confiança 
guia 7 0,00% < 1,97% < 3,94% 
Internet 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
agencia de viagens 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é significativa  (Qui2= 6.20, gl= 2, 1-p= 95,50%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. Fontes de consulta dos clientes para informações sobre destinação que 
os gestores consideram em 2º lugar 
 
M2 No.cit. Intervalos de confiança 
Internet 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
agencia de viagens 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
amigos 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.67, gl= 2, 1-p= 28,35%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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52. Fontes de consulta dos clientes para informações sobre destinação que 
os gestores consideram em 3º lugar 
 
M3 No. cit. Intervalos de confiança 
agência de viagens 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
amigos 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
outros 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.40, gl= 2, 1-p= 18,13%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Fontes de consulta dos clientes para informações sobre destinação que 
os gestores consideram em 4º lugar 
 
M4 No. cit. Intervalos de confiança 
guia 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
amigos 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
TOTAL OBS. 444  
O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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54. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 1º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 

F1 No. cit. Intervalos de confiança 
preço 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
qualidade da comida 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
qualidade dos serviços 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é significativa  (Qui2= 6.20, gl= 2, 1-p= 95,50%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 2º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 

F2 No. cit. Intervalos de confiança 
preço 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
qualidade da comida 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
quantidade ds alimentos 7 0,00% < 1,97% < 3,94% 
especialidades 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
qualidade dos serviços 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 2.00, gl= 4, 1-p= 26,42%). Atenção, 5 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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56. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 3º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 

F3 No.  cit. Intervalos de confiança 
preço 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
qualidade dos serviços 7 0,00% < 1,97% < 3,94% 
conforto 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 2.00, gl= 2, 1-p= 63,21%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 4º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 
F4 No. cit. Intervalos de confiança 
preço 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
quantidade dos alimentos 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
especialidades 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
qualidade dos serviços 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
conforto 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.75, gl= 4, 1-p= 5,50%). Atenção, 5 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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58. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 5º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 

F5 No. cit. Intervalos de confiança 
preço 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
quantidade dos alimentos 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
especialidades 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
conforto 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 2.00, gl= 3, 1-p= 42,76%). Atenção, 4 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 6º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 
F6 No. cit. Intervalos de confiança 
comida típica 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
quantidade dos alimentos 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
especialidades 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 3.25, gl= 2, 1-p= 80,31%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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60. Fatores de importância que os gestores consideram estar em 7º lugar 
para os clientes na escolha de sua alimentação  
 
F7 No. cit. Intervalos de confiança 
comida típica 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
quantidade dos alimentos 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
especialidades 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
conforto 7 0,00% < 1,97% < 3,94% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.43, gl= 3, 1-p= 6,57%). Atenção, 4 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Nível de detalhamento das informações sobre alimentação do hotel 
 

Q5 No. cit. Intervalos de confiança 
informações detalhadas 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
algumas informações 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
não buscam informações 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 3.80, gl= 2, 1-p= 85,04%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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62. Nível de satisfação dos hóspedes com o hotel em geral 
 
Q6 No. cit. Intervalos de confiança 
muito satisfeito 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
satisfeito 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 1.60, gl= 1, 1-p= 79,41%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. Nível de satisfação do hóspede com o serviço de alimentação do hotel 
 
Q7 No. cit. Intervalos de confiança 
muito satisfeito 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
Satisfeito 9 0,00% < 2,35% < 4,70% 
pouco satisfeito 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 3.80, gl= 2, 1-p= 85,04%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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64. Percentual de hospedes que consomem o Café da Manhã do hotel 
 
CM No. cit. Intervalos de confiança 
25% a 50% 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
51% a 75% 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
76% a 100% 10 0,00% < 2,53% < 5,06% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é muito significativa  (Qui2= 9.80, gl= 2, 1-p= 99,26%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Contexto de comida regional oferecido pelo hotel 
 
Q9 No. cit. Intervalos de confiança 
Sim 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
Não 6 0,00% < 1,77% < 3,54% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.40, gl= 1, 1-p= 47,29%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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66. Forma de comunicação da comida regional para o hóspede 
 
Q10 No.cit. Intervalos de confiança 
0 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
material informativo 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
funcionários 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
Decoração 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 3.60, gl= 3, 1-p= 69,20%). Atenção, 4 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. O turista considera a comida regional importante para o 
conhecimento da cultura local? 
 
Q12 No. cit. Intervalos de confiança 
muito importante 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
Importante 7 0,00% < 1,97% < 3,94% 
pouco importante 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é significativa  (Qui2= 6.20, gl= 2, 1-p= 95,50%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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68. Você, gestor, tem interesse na comida regional? 
 
Q13 No. cit. Intervalos de confiança 
muito interesse 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
Interesse 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
pouco interesse 3 0,00% < 1,11% < 2,23% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 0.20, gl= 2, 1-p= 9,52%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. Seus hóspedes buscam informações sobre comida regional fora do 
hotel? 
 
Q14 No. 

 cit. 
Intervalos de confiança 

Sim 8 0,00% < 2,16% < 4,32% 
Não 2 0,00% < 0,86% < 1,72% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 3.60, gl= 1, 1-p= 94,22%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
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70. Qual a sua opinião sobre a enquête da Folha de São Paulo 
 
Q15 No. cit. Intervalos de confiança 
concorda totalmente 4 0,00% < 1,35% < 2,69% 
concorda parcialmente 5 0,00% < 1,56% < 3,13% 
discorda totalmente 1 0,00% < 0,56% < 1,12% 
TOTAL OBS. 444  
A dependência não é significativa  (Qui2= 2.60, gl= 2, 1-p= 72,75%). Atenção, 3 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
 O intervalo de confiança de 95% é fornecido para cada categoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71. Proporção da modalidade de administração do serviço de alimentação 
em relação a importância que o gestor julga ter este setor como fonte de 
lucro para o hotel 
 

 ADM direta ADM terceirizada 
Sim 66,67% (  6) 33,33% (  3) 
Não 0,00% (  0) 0,00% (  0) 
TOTAL 66,67% (  6) 33,33% (  3) 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 9 citações. 
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72. Relação entre a importância que o gestor acredita ser dada pelo 
hóspede para a alimentação regional e a oferta deste tipo de alimentação 
pelo hotel 
 

 Q12 muito importante Q12 importante Q12 pouco importante 
Sim 10,00% (  1) 30,00% (  3) 0,00% (  0) 
Não 0,00% (  0) 40,00% (  4) 20,00% (  2) 
TOTAL 10,00% (  1) 70,00% (  7) 20,00% (  2) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 2,86, gl= 2, 1-p= 76,03%). Atenção, 6 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Relação entre o interesse que o gestor tem pela alimentação regional e 
a oferta desta alimentação pelo hotel 
 

 Q13 muito interesse Q13 interesse Q13 pouco interesse 
Sim 30,00% (  3) 10,00% (  1) 0,00% (  0) 
Não 0,00% (  0) 30,00% (  3) 30,00% (  3) 
TOTAL 30,00% (  3) 40,00% (  4) 30,00% (  3) 
A dependência é significativa  (Qui2= 6,88, gl= 2, 1-p= 96,79%). Atenção, 6 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
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73. Relação entre o nível de detalhamento das informações sobre o hotel e 
a busca de informações sobre a alimentação regional 
 

 Q14  sim Q14 não 
informações detalhadas 40,00% (  4) 20,00% (  2) 
algumas informações 30,00% (  3) 0,00% (  0) 
não buscam informações 10,00% (  1) 0,00% (  0) 
TOTAL 80,00% (  8) 20,00% (  2) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 1,67, gl= 2, 1-p= 56,54%). Atenção, 6 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74. Relação entre a importância que o gestor dá a alimentação regional e 
a que ele acredita ter seu hóspede sobre o assunto 
 

 Q13 muito interesse Q13 interesse Q13 pouco interesse 
muito importante 10,00% (  1) 0,00% (  0) 0,00% (  0) 
Importante 20,00% (  2) 40,00% (  4) 10,00% (  1) 
pouco importante 0,00% (  0) 0,00% (  0) 20,00% (  2) 
TOTAL 30,00% (  3) 40,00% (  4) 30,00% (  3) 
A dependência é pouco significativa  (Qui2= 8,10, gl= 4, 1-p= 91,18%). Atenção, 9 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
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75. Relação entre a opinião do gestor sobre a enquête e a oferta de 
alimentação regional no hotel 
 
 Q15 concorda totalmente Q15 concorda parcialmente Q15 discorda totalmente 

Sim 20,00% (  2) 20,00% (  2) 0,00% (  0) 
Não 20,00% (  2) 30,00% (  3) 10,00% (  1) 
TOTAL 40,00% (  4) 50,00% (  5) 10,00% (  1) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 0,83, gl= 2, 1-p= 34,08%). Atenção, 6 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. Relação entre a importância que o gestor julga dar o turista para a 
alimentação regional como fator cultural e sua opinião sobre a enquête da 
Folha de São Paulo 
 

 Q15 concorda totalmente Q15 concorda parcialmente Q15 discorda totalmente 

muito importante 0,00% (  0) 10,00% (  1) 0,00% (  0) 
importante 30,00% (  3) 40,00% (  4) 0,00% (  0) 
pouco importante 10,00% (  1) 0,00% (  0) 10,00% (  1) 
TOTAL 40,00% (  4) 50,00% (  5) 10,00% (  1) 
A dependência não é significativa  (Qui2= 6,04, gl= 4, 1-p= 80,35%). Atenção, 9 (100.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais pelo total estabelecidos sobre 10 citações. 
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APÊNDICE H 
 
 

b fatores import. enquete infor. Ali int. regi. rest. Tip m transp

m. 
transporte

import. 
Alimen 1ª opção 2ª opção 3ª opção

informa 
alim

 Com reg 
e cult

inter com 
reg

escolh res 
tip

analise 
enquete 1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 criterio 5 criterio 6 criterio 7 criterio soma tipo 

1 1 1 2 6 7 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 13 Gourmet
2 1 2 5 7 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 11 Apreciador
3 3 1 1 2 7 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 12 Apreciador Gourmet
4 3 2 2 1 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 11 Apreciador 46 11,7%
5 3 2 2 1 6 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 10 Alimentação
6 3 2 2 7 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 11 Apreciador Apreciador
7 3 2 2 7 6 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 12 Apreciador 179 45,4%
8 4 4 2 0 0 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 10 Alimentação
9 1 1 8 6 5 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 12 Apreciador Alimentação
10 4 1 8 0 0 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 11 Apreciador 169 42,9%
11 3 1 2 8 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 14 Gourmet
12 3 1 2 1 0 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1 1 2 10 Alimentação

382 3 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 12 Apreciador
383 3 2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 13 Gourmet
384 3 3 1 2 3 0 2 3 0 1 1 1 2 1 1 1 2 9 Alimentação
385 3 3 6 4 2 0 2 3 0 1 1 1 2 1 1 1 2 9 Alimentação
386 3 2 8 0 0 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 11 Apreciador
387 1 4 2 6 0 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 11 Apreciador
388 3 4 2 1 4 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 10 Alimentação
389 3 4 2 1 4 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 10 Alimentação
390 3 3 1 2 4 0 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 9 Alimentação
391 3 3 1 2 3 0 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 9 Alimentação
392 2 2 1 2 6 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 10 Alimentação
393 3 2 6 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 11 Apreciador
394 3 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 14 Gourmet
395
396
397

QUESTÃO 4 - Fatores

nº

comida e cultura/comida típica

 
 
Planilha de análise da representatividade de cada grupo, proposto no modelo conceitual. 
 
 
 


