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DIVA ESTRELA DE MOURA MELO 

  

HOSPITALIDADE COMERCIAL NOS RESTAURANTES DE COMIDA JAPONESA 

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

  

RESUMO: Apesar das diferenças culturais e alimentares a culinária japonesa ganhou 
adeptos entre os brasileiros. Na cidade do Rio de Janeiro existe uma crescente quantidade 
de restaurantes de culinária japonesa, com adaptações feitas a partir do uso de produtos 
nacionais. O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a hospitalidade comercial 
nos restaurantes de culinária japonesa da cidade Rio de Janeiro. Como estratégia, adotou-
se uma pesquisa de caráter descritivo-exploratória. Para a coleta de dados foi aplicado um 
formulário online específico contendo perguntas fechadas aplicadas a consumidores de 
comida japonesa, com intuito de avaliar a percepção dos clientes entrevistados quanto à 
hospitalidade nos restaurantes de comida japonesa da cidade do Rio de Janeiro. A análise 
apontou que a maioria dos consumidores frequentam restaurantes de culinária japonesa que 
oferecem opções de rodízio, por ser mais acessível. Tal fato está relacionado a diversidade 
do cardápio que pode conter entradas, pratos quentes como o famoso Hot Holl, opções de 
Sashimi, Sushi, Temakis e sobremesas. 

Palavras-chave: Hospitalidade; Comida Japonesa; Consumidores; Restaurantes 

 

ABSTRACT: Despite of cultural and dietary differences, Japanese cuisine has gained a 
following among Brazilians. In the city of Rio de Janeiro there is an increasing number of 
Japanese cuisine restaurants, with adaptations made using national products. The present 
work aims at the general analysis of commercial hospitality in Japanese cuisine restaurants 
in the city of Rio de Janeiro. As a strategy, a descriptive-exploratory research was adopted. 
For data collection, a specific online form was developed containing closed questions applied 
to Japanese food consumers, in order to assess the interviewed customers' perception of 
hospitality in Japanese food restaurants in the city of Rio de Janeiro. An analysis pointed out 
that consumers frequent Japanese cuisine restaurants that offer carvery options, as it is 
more accessible. This fact is related to the diversity of the menu that can include starters, hot 
dishes such as the famous Hot Holl, Sashimi options, Sushi, Temakis and desserts. 

Keywords: Hospitality; Japanese food; Consumers; Restaurants. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o país com a maior comunidade japonesa fora do Japão. São 

milhares de imigrantes que hoje integram e fazem parte da sociedade e da história 

do nosso país. A imigração japonesa para o Brasil começou oficialmente em 1908, 

nesse contexto migratório, muitas famílias se formaram, alguns japoneses 

retornaram para seu país de origem e outros tantos acabaram por se desenvolverem 

adaptando sua cultura milenar às tradições brasileiras da época (MOTOYAMA, 

2011). 

A culinária japonesa é um excelente exemplo de chegou ao Brasil junto com 

esses migrantes asiáticos que vieram para o país trabalhar na lavoura do café́ no 

século XIX (KODOMA E SAKURAI, 2008). Com o passar dos anos, a melhoria nas 

condições de adaptação ao Brasil, o esforço e dedicação desse povo, promoveram 

um processo gradual de liberação dos japoneses do trabalho braçal exaustivo e mal 

remunerado nas lavouras do café. Em alguns casos, os japoneses passaram a se 

dedicar às atividades autônomas como a agricultura familiar, introduzindo produtos 

como a soja, algodão e arroz, a avicultura, além do plantio de verduras e frutas em 

estufas.  

A busca pela perfeição, forte característica da cultura japonesa, observada 

em vários segmentos da economia como o de tecnologia, também se reflete na 

culinária, que se destaca pelo cuidado com a qualidade do alimento, a beleza dos 

cortes e formatos, pela variedade de cores e sabores. A preocupação com o sabor e 

a atenção no preparo também são elementos característicos desta culinária, pois os 

japoneses acreditam que a comida deve ser saboreada com a boca, os olhos e o 

coração Motta et. al (2006). 

Os pratos japoneses, além de altamente nutritivos e geralmente pouco 

calóricos, são carregados de simbolismo; o alimento é respeitosamente manipulado, 

preservando sua individualidade, conceito que traduz a delicadeza e a disciplina do 

povo japonês (FERREIRA; FERNANDES, 2010).  

Segundo Motta, et. al (2006), a culinária japonesa vem conquistando muitos 

adeptos no mundo inteiro. No Brasil, o número de apreciadores é crescente. Trata-

se de uma comida exótica para muitas regiões do país e do mundo (Motta et. al, 

2006, p.15).  
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Segundo pesquisa feita pela a Associação de Restaurantes Gastronômicos 

das Américas (AREGALA) o número de restaurantes japoneses no Brasil vem 

crescendo, em média, 20% ao ano, o que indica uma revolução nos hábitos 

alimentares dos brasileiros. Se em um primeiro momento os consumidores eram 

levados pelo impulso da moda, hoje o interesse é pela comida saudável, harmoniosa 

e de aparência sedutora (Naviskas, 2014).  

Para Jomori, Proença e Calvo (2008), o aspecto visual, o modo em que são 

preparados os alimentos, a variedade e o paladar relativo aos alimentos, bem como 

suas informações nutricionais, seu conteúdo e tamanho das porções são aspectos 

importantes para as escolhas dos consumidores que vão aos restaurantes. 

Além disso, o cuidado no atendimento é quase uma questão de ordem em 

estabelecimentos no Japão, a prática do omotenashi que significa em sua essência 

um espírito que junta as boas-vindas com acolhimento, entendimento e 

principalmente, respeito ao próximo, refere-se à maneira japonesa de tratar um 

convidado (WADA, 2015). 

Em meio a esse contexto acredita-se que o presente estudo possa contribuir 

para o avanço teórico sobre o consumo de comida japonesa em restaurantes 

especializados da cidade do Rio de Janeiro. O tema proposto também demonstra 

ser relevante por apresentar elementos pouco debatidos no âmbito acadêmico como 

qualidade de serviços e a hospitalidade em restaurantes japoneses. 

Em virtude dos fatos mencionados, levanta-se a seguinte questão: De que 

forma a hospitalidade dos Restaurantes de Comida Japonesa da cidade do Rio de 

Janeiro influi no valor percebido pelos respondentes? 

Frente ao problema apresentado, o objetivo geral é analisar a hospitalidade 

comercial nos restaurantes de culinária japonesa, da cidade Rio de Janeiro, a partir 

da percepção dos respondentes. Os objetivos específicos são: 

a) Desenvolver uma abordagem teórica exploratória nos restaurantes 

japoneses cariocas sobre a hospitalidade comercial. 

b) Identificar os principais fatores que estimulam a escolha e a preferência 

pela culinária japonesa na cidade do Rio de Janeiro. 

c) Analisar o valor percebido pelos respondentes que frequentam 

restaurantes de culinária Japonesa na cidade do Rio de Janeiro. 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório quali-

quantitativo sobre a percepção dos clientes a respeito da hospitalidade em 
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restaurantes de comida japonesa da cidade do Rio de Janeiro, buscando entender o 

que motiva este consumidor na procura por essa especialidade gastronômica. 

O artigo está organizado em seis seções que partem desta introdução. A 

segunda seção aborda a gastronomia japonesa: sua beleza, cores, sabores, rituais e 

a culinária japonesa. A terceira parte analisa aspectos da hospitalidade em 

restaurantes de comida japonesa. A quarta explica sobre o omotenashi. A quinta 

seção foca na pesquisa de campo, nos resultados e discussões do que a pesquisa 

apresentou, junto à sessão será abordado também o procedimento metodológico 

detalhado. Por fim, a sexta seção apresenta as considerações finais do trabalho. 

 

2. GASTRONOMIA JAPONESA: BELEZA, CORES, SABORES E RITUAIS 

O Japão é um arquipélago formado por quatro ilhas principais: Hokkaido, 

Honshu, Shikoku e Kyushu, além de inúmeras pequenas ilhas, sendo a maior ilha a 

de Honshu, onde fica a atual capital, Tóquio. Segundo o site Statistics Bureau of 

Japan a população japonesa atual ultrapassa os 120 milhões de habitantes, dos 

quais cerca de 70% vivem nas cidades e, deste percentual, 58% encontra-se em 

quatro grandes metrópoles: Tóquio, Nagoya, Osaka e Kita-Kyushu (GEOCITIES, 

2004). Por conta dessas condições geográficas, a gastronomia japonesa pauta-se 

muito nos frutos do mar (ENCICLOPÉDIA LAROUSSE, 1995).  

No momento em que pensamos a respeito do país do sol nascente, nos vem 

logo a ideia de uma das maiores economias mundiais e que possui um grande 

desenvolvimento em setores como: informática, eletrônicos, robótica, ou seja, 

extremamente ligado à tecnologia. Por outro lado, o Japão valoriza muito suas 

tradições milenares, religiões e costumes através da sua cultura e gastronomia. 

Quando se fala em gastronomia o Japão é um dos países que mais investe 

em criatividade e capricho na apresentação de refeições. A beleza da comida 

envolvendo cores, sabores, textura, aromas e a delicadeza que abrange o seu 

preparo faz com que o alimento seja apreciado antes de ser comido. Para Silva, 

Soares e Wolf (2011), a gastronomia japonesa é uma forma de representação da 

identidade étnica, que estimula o imaginário de seus consumidores através dos 

sentidos: olfato, tato, paladar e visão, além de técnicas e métodos com os alimentos. 
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Remonta à tradição ancestral japonesa que a culinária pode ser representada 

pela teoria dos cinco elementos que, segundo esse povo, é a base de toda a filosofia 

ao pensar sobre comida. Cinco na cozinha significa harmonia, um estado ideal 

baseado no princípio: cinco sabores, cinco cores e cinco formas de preparação que 

cada conjunto de pratos ou prato deve refleti-lo (Nawrocka, 2016). Logo, as 

combinações mais importantes dos cinco elementos na cozinha são: 

● Cinco sabores que simbolizam os tipos de pratos servidos: o sabor do amargo 

(alguns vegetais), azedo (picles), doce (frutas), salgado (peixe do mar) e 

quente. 

 

● Cinco cores: verde (vegetais verdes), (cenoura), vermelho amarelo (leite de 

soja, milho), branco (carne de peixe) e preto (gergelim). A cor branca 

simboliza a pureza, a contenção negra, o amarelo e o vermelho estimulam o 

paladar, o verde introduz uma sensação de paz. 

 

● Cinco maneiras de preparar pratos: cru (sashimi), assado (yakimono), cozido 

(nimono), cozido no vapor (mushimono), frito (agemono). 

 

● Cinco sentidos: visão (estética da administração) audição (fatiar, morder e 

cozinhar), olfato (pratos), paladar (cinco sabores) e toque (trata-se da divisão 

em alimentos frios e quentes, macios e duros). Os pratos devem, portanto, ser 

partilhados com todos os sentidos. 

 

● Cinco correspondências e, portanto, a temperatura certa dependendo da 

natureza da comida servida, produtos apropriadamente selecionados e a 

quantidade para uma preparação adequada. 

 

Mesmo sem o conhecimento sobre todos os princípios da culinária japonesa, 

entre eles a teoria dos cinco elementos citada, os brasileiros estão cada vez mais 

consumindo a culinária japonesa, seja pela percepção de saúde e sofisticação da 

comida, por sua técnica exótica no modo de selecionar, preparar e manipular certos 

alimentos (como o peixe, por exemplo) ou até mesmo pela maneira que são 

apresentados os pratos, envolvendo cores, combinações de sabores e rituais.  
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Para Furtado e Vieira (2011), existem alguns motivos que despertam as 

pessoas a frequentarem restaurantes de culinária japonesa. São esses: status, 

ambiente diferente, clima agradável, cardápio moderno, curiosidade, preço justo1, 

chef de cozinha, estilo de serviço, entre outros (FURTADO e VIEIRA, 2011). 

Alguns procuram oferecer momentos memoráveis para a atração do 

consumidor. Em alguns locais, o cenário temático é cuidadosamente 

planejado para proporcionar aos clientes sensações que conduzam à 

cultura oriental, por meio de costumes, hábitos e comportamentos. Os 

rituais, a simbologia e as expressões idiomáticas próprias mostram a face 

exótica da gastronomia japonesa. A substituição dos talheres convencionais 

da alimentação ocidental pelos “pauzinhos” (hashis) usados pelos 

japoneses faz com que muitas pessoas se sintam diferentes. As formas de 

preparação e denominações incomuns para os alimentos, como o sushi e o 

sashimi, assim como para as bebidas, o sakê, e para o preparador dos 

alimentos, o sushiman, entre outras, colaboram para construir uma 

atmosfera lúdica de mistérios e encantos. Frequentar um restaurante 

japonês pode ter alguma associação com uma viagem a um mundo especial 

e excêntrico (Afonso, 2007, pp.17-18). 

 

Segundo o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro, a tradição da 

gastronomia japonesa desenvolveu-se por um longo período sob a influência da 

cultura chinesa, um dos rituais mais conhecidos e praticados na culinária nipônica, o 

uso do hashi, é de influência chinesa. O hashi é até hoje usado para substituir o 

garfo e a colher, na hora de segurar, mexer e preparar os alimentos.  

Além disso, os chineses também influenciaram a cultura japonesa com o 

hábito do consumo do molho de soja (Shoyu), que até hoje é usado em várias 

preparações como tempero e acompanhamento, tanto em comida japonesa quanto 

em saladas variadas. Este é, também, ingrediente para preparo de carnes, massas, 

além do missô, que é a pasta de soja fermentada, produzida a partir da mistura de 

três ingredientes: a soja, o arroz e o sal. A soja, com alto teor de proteína, é também 

rica em vitamina B1, cálcio, ferro e cobre. 

 

                                            
1
 O preço justo viabiliza comercialmente a empresa, gerando lucro satisfatório para 

que ela possa continuar existindo, honrando seus compromissos e satisfazendo as 
expectativas do cliente.  
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Outras tradições muito importantes que alguns restaurantes de culinária 

japonesa adotam é o hábito de tirar os sapatos ao entrar no estabelecimento, sentar-

se em tapetes de tatami e comer em mesas baixas. Uma das principais razões é a 

questão da higiene e limpeza. O oshibori conhecido pelas pequenas toalhas úmidas 

que são oferecidas em restaurantes ou bares para a higienização das mãos com 

intuito de transmitir sensação relaxante, além disso, a cultura japonesa acredita 

muito na higiene espiritual e essas medidas evitam que impurezas externas entrem 

no local de refeição. Para MOTTA et al. (2006), a culinária japonesa é um ritual, que 

desacelera a vida do Ocidente e incorpora, ao menos por algumas horas em um 

restaurante, valores de uma cultura milenar em que a sensibilidade e a convivência 

entre as pessoas constituem elemento essencial. 

A cozinha japonesa conquistou o Ocidente, seja pelo seu apelo visual ou 

através do seu valor nutricional e há um tempo vem fazendo parte da alimentação 

da população brasileira em restaurantes. “A gastronomia japonesa é a que mais 

influencia as outras cozinhas. Já são muitos os ocidentais que apreciam a exótica 

comida japonesa, como é o caso dos americanos e brasileiros (LEAL,1998, p.120). 

 

2.1 CULINÁRIAS JAPONESAS NO BRASIL  

 

No Brasil, a culinária japonesa foi introduzida somente a partir do século XX. 

Ao longo dos anos a cozinha japonesa se adaptou à cultura brasileira, desse modo 

foram feitas algumas mudanças nos ingredientes, molhos e composições a fim de 

atender a algumas características principais no paladar dos brasileiros. Segundo 

Yasumoto (2009), são muitas as contribuições de imigrantes japoneses que vieram a 

partir do século 19, seja para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços 

para as artes, mas, e principalmente, para o desenvolvimento da agricultura 

brasileira.  

 

Distantes de casa, os imigrantes sentiram a necessidade de substituir 

alguns ingredientes de suas receitas para garantir o consumo da culinária 

japonesa no Brasil. Esse processo de adaptação foi o primeiro passo para a 

descoberta de novos sabores, o que mais tarde receberia o nome de 

“fusion”, ou fusão, em português. Todos os pratos japoneses sofreram 

adaptações, pois, no Brasil, não havia ingredientes autênticos para a 
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execução de sua culinária. Com o processo de imigração, iniciou-se 

também uma contínua e deliciosa troca de sabores entre brasileiros e 

japoneses, motivada tanto pela falta de produtos quanto pela curiosidade. 

(Sakai, 2007) 

 

Os japoneses trouxeram algumas novidades que na época não eram 

conhecidas como novos tipos de frutas, vegetais e legumes. Dessa forma, nos dias 

atuais vemos que, a influência da culinária japonesa no Brasil está presente em 

quase todas as regiões, sobretudo por ser considerada uma opção saudável 

constituída no que podemos chamar de tríade da gastronomia japonesa: o arroz, o 

peixe e verduras.   

A culinária japonesa no Brasil apresentou novas técnicas de preparos, 

apresentação e até mesmo um sabor que atendesse o paladar dos brasileiros. 

Segundo Kono (1991. p.43-45), os japoneses desenvolveram o paladar mais 

homogêneo e específico direcionado ao sabor de shoyu (molho de soja) devido a 

introdução de peixe à culinária. Mas à moda japonesa, o Shoyu produzido no Brasil  

é um exemplo de produto da culinária japonesa que sofreu adaptação, feita por falta 

de ingredientes específicos encontrados no Japão. Segundo Mori, em 1996, o Brasil 

contava dez fabricantes de shoyu. E, curiosamente, o molho produzido aqui ainda é 

bem diferente do japonês. “Enquanto o original leva soja, trigo e sal, o brasileiro 

trocou o trigo por uma mistura de milho e melaço de cana. O resultado é um produto 

mais salgado, que no Japão é chamado de molho inglês” (MORI, 2012). 

O arroz tornou-se o alimento mais importante para a culinária japonesa, visto 

que, grande parte das refeições tradicionais do Japão é composta pelo  “Gohan”, 

que é o arroz apenas cozido e sem tempero, acompanhando de verduras e peixes 

temperados principalmente pelo Shoyu. Para Mori apud Sakai (2007), houve uma 

transformação também com relação ao arroz, que no Brasil é tido como um 

acompanhamento e, para os japoneses, significa o prato principal. Mas, o fato do 

arroz ser um dos alimentos principais da culinária brasileira contribuiu para facilitar o 

seu uso na gastronomia japonesa.  

Apesar de a culinária japonesa ter sido adaptada ao gosto do brasileiro, a 

preparação dos alimentos permanece muito tradicional, principalmente no uso de 

condimentos, temperos, aromas fortes como o alho, pimenta, cebola e até mesmo a 

gordura. Com isso, eles continuam buscando valorizar sua forma e cores naturais. 
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O Sushi, um dos pratos mais conhecidos da culinária japonesa, elaborado 

com bolinhos de arroz temperados com vinagre e coberto por uma fatia de peixe cru 

misturado com algas ou frutos do mar, sofreu uma adaptação ao gosto do brasileiro 

com o acréscimo de cream cheese em seu preparo. Neste sentido, é importante 

entender que a comida servida na maioria dos restaurantes japoneses no Brasil já 

foi ajustada, uma vez que alguns pratos recebem maionese e cream cheese, 

alimentos que não são apreciados pelos japoneses (NAVISKAS, 2014, p.54). 

 Embora a culinária japonesa de hoje não seja mais como nos séculos 

passados, em nenhum momento de adaptação foi perdida a sua essência e 

originalidade. Katarzyna (2008) reafirma que esta foi desenvolvida com envolvimento 

de outras influências, contudo o conhecimento e os valores, próprios do povo 

japonês, que foram acumulados ao longo dos tempos, nunca deixaram de estar 

presentes. 

Em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

Cultura (UNESCO) concedeu a Comida Tradicional Japonesa a gastronomia oriental 

a honraria de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, tornando ainda mais a 

necessidade de conservar os costumes e tradições de todo povo. Ainda assim, a 

culinária foi traduzida como uma marca da cultura e prova de criatividade infinita. 

 

 

3. ASPECTOS DA HOSPITALIDADE COMERCIAL EM RESTAURANTES DE 

COMIDA JAPONESA. 

A hospitalidade é praticada desde muito tempo, mas, somente há alguns anos 

vem sendo dedicada a estudos de caráter científico. De acordo com Walker (2002), 

a palavra hospitalidade vem do latim “hospitalitate” e tem como significado o ato de 

hospedar, acolher, entreter e alimentar podendo em alguns casos se manifestarem 

de maneira simplificada em relação aos seus ritos.  

Segundo Lashley e Morrison (2004), o termo hospitaleiro é definido como 

oferecer ou proporcionar recepção e acolhimento a estranhos e, consequentemente, 

uma qualidade ou caráter hospitaleiro. Nesse sentido, a palavra acolher pode ser 

observada nas atitudes, no querer receber e tratar bem o visitante, em que o 

acolhimento é demonstrado para dar maior valor aos atos do bem receber. 
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É importante apontar o quão grande é o compromisso de bem acolher um 

indivíduo. Quando se consegue fazê-lo de modo a tornar sua estada agradável, 

superam-se as expectativas, tendo em vista que a hospitalidade vai além do sorriso 

e de um cumprimento formal. Desse modo, a atuação da hospitalidade é definida por 

Camargo (2004, p.52) como “[...] o ato humano, exercido em contexto doméstico, 

público e profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu habitat natural”. Ainda segundo Camargo 

(2004), esses quatro elementos básicos são indispensáveis para que a hospitalidade 

seja percebida. 

A seguir, apresenta-se um quadro com alguns tópicos importantes referentes 

a esses aspectos: 

Tabela 1: Aspectos da Hospitalidade Comercial. 

ELEMENTOS OBJETIVO 

● Receber ● Primeiro contato do anfitrião 
(Hostess) com o visitante no 
restaurante.  

● Hospedar ● Ambientação: Decoração com a 
proposta do restaurante, 
conforto das mesas e cadeiras, 
limpeza, conforto, iluminação, 
climatização e segurança. 

● Alimentar ● Alimentos e bebidas que 
estejam em concordância com o 
local, experiência gastronômica, 
sensações de prazer, felicidade, 
pedidos especiais. 

● Entreter ● Garantir o bem estar do 
visitante, criar momentos 
prazerosos como: música 
ambiente, apresentação de 
pratos e drinks à mesa, 
recreação para crianças. 
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Fonte: MELO, 2020. 

Segundo Dias (2002), a hospitalidade comercial é fundamentalmente o ato de 

acolher e prestar serviços a alguém que por qualquer motivo esteja fora de seu 

domicílio e, deve ser uma relação especializada entre dois protagonistas, o que 

recebe e o que é recebido. Desse modo, pode se caracterizar qualquer pessoa que 

se encontre fora do seu ambiente domiciliar como um “hóspede”. 

No âmbito da hospitalidade comercial alguns elementos da descritos na 

Tabela 1 proporcionam experiências de bem-estar aos clientes, que passam a se 

sentir acolhidos dentro de um espaço cordial, onde buscam satisfação e um bom 

atendimento, através de um serviço com profissionais qualificados, que entendam 

que suas necessidades vão além da alimentação, mas também são, formas de 

buscar novas e surpreendentes experiências gastronômicas. 

A ação de bem receber os visitantes é um dos fatores relevantes no contexto 

da hospitalidade em restaurantes de comida japonesa, os quais têm atraído muitas 

pessoas que buscam novidades gastronômicas, propiciando através da culinária 

nipônica, inovações e experiências sensoriais como gostos e sabores. 

A hospitalidade no restaurante japonês pode ser promovida a partir de 

diferentes atos de seus proprietários e colaboradores. De acordo com Telfer (2004), 

em seus estudos sobre a hospitalidade como virtude moral, o colaborador, quando 

hospitaleiro, traz consigo qualidades como gentileza e zelo, demonstrados pela 

bondade e generosidade de suas ações. Essas características nos serviços de 

alimentação produzem um sentimento de satisfação ao cliente que percebe o 

diferencial na prestação de serviço durante sua estada no estabelecimento.  

A função básica da hospitalidade é estabelecer um relacionamento ou 

promover um relacionamento já estabelecido. Os atos relacionados com a 

hospitalidade obtêm este resultado no processo de troca de produtos e 

serviços, tanto materiais quanto simbólicos, entre aqueles que dão 

hospitalidade (anfitriões) e aqueles que a recebem (os hóspedes). Uma vez 

que os relacionamentos necessariamente se desenvolvem dentro de 

estruturas morais, uma das principais funções de qualquer ato de 

hospitalidade é (no caso de um relacionamento já existente) consolidar o 

reconhecimento de que os anfitriões e os hóspedes já partilham do mesmo 

universo moral ou (no caso de um novo relacionamento) permitir a 

construção de um universo moral em que tanto o anfitrião quanto o hóspede 

concordam em fazer parte. (SELWYN, 2004, p. 26). 
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A hospitalidade no ambiente dos restaurantes se traduz de forma muito mais 

ampla que o ato de bem receber e alimentar (WADA, 2003; CAMARGO, 2003, 2004; 

PAULA, 2004). No caso dos restaurantes de culinária japonesa, o design do 

ambiente muitas vezes, aproxima os clientes de elementos de outra cultura e 

proporciona uma experiência diferenciada. 

No que diz respeito à concepção dos espaços vemos em determinados 

restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, uma decoração com o uso de símbolos da 

cultura asiática, como por exemplo: velas, bonsais, leques, lanternas, bambus, os 

quais remetem à cultura japonesa.  

Outro aspecto muito importante nos restaurantes de comida japonesa está na 

questão da agilidade e eficácia dos serviços prestados, um sushiman de excelência 

além de se preocupar com as técnicas e a apresentação dos pratos, também deve 

estar atenta aos padrões de limpeza, higiene e boas práticas no manuseio dos 

produtos que são consumidos frescos, como o peixe, por exemplo. Dessa forma 

passam maior segurança aos clientes que frequentam esses estabelecimentos.  

O documentário Jiro Dreams of Sushi (2011) retrata a vida de um sushiman 

renomado de 86 anos exibindo técnicas de preparo da equipe Jiro Ono 

(restaurante), onde ele prima pela limpeza, de forma a preservar o sabor da comida, 

além de buscar tornar a experiência do cliente algo inesquecível, com diferenciais 

como servir na esquerda para clientes canhotos.  

A culinária japonesa é conhecida pela preocupação nutritiva, riqueza de 

sabores, qualidade dos ingredientes e referência na gastronomia mundial. Segundo 

o Guia francês Michelin2 (2014) os restaurantes de culinária e gastronomia japonesa 

estão classificados como os melhores do mundo. Somente em Tóquio já ultrapassa 

a soma de estrelas diante dos restaurantes de Paris, Hong Kong, Nova Iorque, Los 

Angeles e Londres juntos, sendo considerada como capital gastronômica. Tóquio 

possui 281 estrelas, tendo 14 restaurantes avaliados com 3 estrelas. 

                                            
2
 Guia francês Michelin: Guia Michelin é um guia com referência de hotéis e restaurantes, publicado 

pela primeira vez em 1900 por André Michelin, um industrial francês fundador da Compagnie 
Générale des Établissements Michelin. Impresso com o máximo sigilo e com tiragem desconhecida, 
este guia é o mais respeitado do mundo e premia os melhores restaurantes, classificando-os com 
estrelas (de 1 a 3). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Michelin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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A pesquisa realizada por MATIAS et al. (2014) em quatro restaurantes com 

garçons e gestores da cidade de Mossoró/RN, buscou analisar o grau de 

conhecimento relacionado à hospitalidade comercial e seus quatro pilares, o que 

resultou em um artigo publicado na revista de Cultura e Turismo (Cultur). O estudo 

buscou avaliar os seguintes fatores: qualidade dos alimentos, apresentação dos 

pratos, preço justo e higiene alimentar. Sendo assim, os gestores afirmaram 

preocupar-se com o controle da qualidade, higienização dos alimentos servidos no 

estabelecimento, argumentaram também sobre a necessidade de ter uma 

nutricionista presente nos restaurantes, desta forma um elemento diferencial, pois 

para eles, isso traz segurança e reforça a credibilidade do empreendimento.  

Em relação a característica do bem alimentar, os gestores se mostraram 

atentos e responderam que o mesmo traz inovações para o mercado, através da 

preocupação com a apresentação dos pratos. Bem como sua relação com aspectos 

culturais de cada alimento, tanto na louça como nos acompanhamentos.  

Além disso, os gestores dos estabelecimentos responderam que o maior 

diferencial está na variedade de seus cardápios e em seus atendimentos 

acolhedores, o que torna grande parte dos seus clientes fiéis. Para Pine e James 

(1999), se não houver geração de emoção, não haverá venda do produto, pois hoje 

o consumidor não está interessado somente em consumir, mas sim em vivenciar a 

experiência que o mesmo pode lhe trazer. Quanto mais sensorial esta for, mais 

memorável o momento será. A conclusão obtida pela pesquisa mostrou que houve 

um ponto em comum nas respostas das pessoas entrevistadas, demonstrando que a 

hospitalidade comercial nos restaurantes tem como base ações de bem receber. 

Diante disso, cada vez mais o consumidor procura por restaurantes onde 

possam ser satisfeitas suas expectativas, que possuam um serviço diferenciado, um 

cardápio exclusivo com novidades para variados gostos e públicos, promoções, 

drinks exclusivos, decorações especiais, som ambiente e, aromas que remetem à 

lembranças afetivas. O cliente pode ter a vontade de repetir o uso de um serviço que 

gostou, pois é aquele que oferece qualidade no atendimento ou um cardápio 

sazonal, o que proporciona sempre uma novidade. 
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Dessa forma, o cliente tem a chance de se manter fiel a determinada empresa 

pela lembrança de ter boas experiências vividas naquele lugar e isso determinará o 

comportamento do consumidor, que tende a retornar ao estabelecimento para repetir 

essa vivência. Entretanto, se o serviço oferecido pelo estabelecimento não for bem 

aceito pelo consumidor, este irá buscar o concorrente, caso julgue que a sua 

experiência naquele restaurante não foi como havia esperado. 

4. OMOTENASHI  

 

De acordo com Wada (2015), há poucos artigos que discorrem sobre 

omotenashi, palavra utilizada para traduzir a hospitalidade japonesa, ou ainda, a 

maneira de tratar um convidado, que aos olhos dos japoneses parece óbvio, mas 

para o estrangeiro que visita o Japão é um encanto. Em sua essência significa o 

anfitrião fazer o melhor possível para receber bem o visitante que está desfrutando 

daquele lugar, naquele momento. Trata-se de um espírito composto pelo 

acolhimento, compreensão e mais do que isso, o respeito. 

A partir dos autores Belal, Shirahada e Kosaka (2013), na tradução da 

palavra, omote tem como significado a palavra superficial e nashi, a palavra menos, 

ou seja, algo não superficial. No idioma inglês há uma distinção entre os termos 

guest e cliente, ou seja, entende-se que há uma hierarquia entre o cliente e aquele 

que presta o serviço. 

Ainda sob a ótica dos autores Belal, Shirahada e Kosaka (2013), na 

concepção japonesa, não existe hierarquia, mas sim, uma relação de igualdade das 

partes, uma relação sem domínio entre um e outro. Vê-se a hospitalidade japonesa 

como o ato de receber o cliente ou visitante da melhor forma possível, sem 

segundas intenções, com o coração puro: um sentimento transformado em atitude. 

De acordo com Telfer (2004), quando uma pessoa decide se tornar um 

profissional da área de hospitalidade, sua decisão pode ter sido baseada somente 

em um meio de vida ou pelo fato de prezar pelo acolhimento às pessoas e a fim de 

proporcioná-las uma experiência agradável. 

A hospitalidade em restaurantes de comida japonesa quando entregue 

através de seus colaboradores e anfitriões de forma acolhedora e respeitosa podem 

apresentar um atendimento de excelência ao consumidor, visto que essa é a base 

do omotenashi. É a forma de transmitir gentileza, delicadeza, proatividade para 
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atender a solicitações de clientes e tornar um diferencial para o negócio. De acordo 

com Lashley (2014), a hospitalidade busca ter uma base de clientes fiéis, portanto, 

cabe ao anfitrião ser hospitaleiro. 

Com isso, essa filosofia que traz o omotenashi, pode ser vista em diversos 

gestos simples ao cliente nos restaurantes de culinária japonesa. Na gentileza de 

abrir a porta, em dar boas-vindas aos visitantes, no cumprimento através de um 

sorriso, na preocupação com o que irá escolher no cardápio, explicando cada 

ingrediente e forma de preparo, na atenção nos detalhes, como ocasiões especiais 

que possam ser o motivo do cliente estar frequentando o estabelecimento.  

5. PESQUISA DE CAMPO 

 

 O processo metodológico refere-se aos procedimentos e técnicas que 

compõem determinado experimento, ou seja, um caminho para se alcançar o 

objetivo (RICHARDSON, 1999). A fim de alcançar esse fim, foi adotada uma 

metodologia de pesquisa de campo com comunicação remota. 

Do ponto de vista de seus objetivos, o presente estudo caracteriza-se como 

descritivo-exploratório pois tem a finalidade de descrever as características de 

determinada população ou fenômeno estabelecendo possíveis relações entre 

variáveis, ao mesmo tempo que é exploratório, visto que pretende ampliar o 

conhecimento sobre determinado assunto ainda pouco investigado.  

Sobre a forma de abordagem do problema, a pesquisa tem caráter 

quantitativo. Foi realizado um diagnóstico, com corte transversal, baseado em um 

levantamento do tipo survey, avaliando a percepção dos clientes entrevistados 

quanto à hospitalidade nos restaurantes de comida japonesa da cidade do Rio de 

Janeiro. Para tanto, um formulário online específico contendo 18 perguntas fechadas 

foi desenvolvido na ferramenta Google Forms.   

A pesquisa obteve um total de 117 questionários respondidos. Contudo, 

apenas 71 formulários retornados foram considerados válidos, visto que respeitaram 

o pré-requisito estabelecido: frequentar restaurantes de culinária japonesa na cidade 

do Rio de Janeiro. As entrevistas foram realizadas entre os dias 15 de outubro de 

2020 e 07 de novembro de 2020.  
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5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Considerando o objetivo de entender a percepção dos consumidores sobre a 

hospitalidade nos restaurantes de comida japonesa foi feita a divisão dos achados 

básicos. Primeiramente, apresentou-se o perfil socioeconômico dos participantes do 

estudo. Em sequência foi demonstrada a análise exploratória dos dados de forma a 

proporcionar uma visão ampla dos resultados obtidos.  

Os 71 questionários válidos apresentaram o seguinte perfil socioeconômico 

dos participantes (quadro 1): 

 

Quadro 1. Características Socioeconômicas dos participantes. (n=71 adultos) 

 

(*) = respostas que preferiram não responder. 

Fonte: MELO, 2020 
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 Os dados socioeconômicos acima revelam que os frequentadores em sua 

maioria são do gênero feminino. Na variável faixa etária, houve predominância de 

indivíduos com idade entre 19 e 30 anos. Em relação ao estado civil, a amostra 

indica a predominância de solteiros. No que diz respeito ao nível de instrução, houve 

prevalência de consumidores com ensino médio completo. Referente a renda 

mensal individual, a preponderância foi dos consumidores que recebem de 1 a 3 

salários mínimos. Os dados aqui analisados não excluem totalmente as demais 

respostas (as de menor relevância para o trabalho) , demonstrando que mesmo em 

menor escala, os diversos perfis se fazem presentes nos restaurantes de culinária 

japonesa. 

Na etapa de análise exploratória dos dados, foram respeitados critérios de 

qualidade a fim de estabelecer confiabilidade, robustez e pertinência quanto ao 

estudo (TABACHNICK; FIDEL, 2001).  

Em relação aos restaurantes de culinária japonesa na cidade do Rio de 

Janeiro foi perguntado aos participantes com que frequência os mesmos visitam 

esse tipo de estabelecimento, o resultado demonstrou que a maioria dos 

respondentes foi uma vez a cada dois meses (31%), como mostra a figura 1: 

 

Figura 1: Frequência de visita aos restaurantes de culinária japonesa 

 
Fonte: MELO, 2020 
 

 Também foram levantadas questões relacionadas aos fatores que atraem 

essas pessoas a frequentarem os restaurantes japoneses, a fim de entender a 

percepção que elas possuem deste ambiente e a relação das mesmas em suas 

vidas. Pode-se notar que a maioria dos consumidores afirmou ir a restaurante de 
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culinária japonesa na cidade do Rio de Janeiro por conter uma diversidade de 

opções gastronômicas no cardápio (cru, assado e frito), como pode ser observado 

na figura 2. 

 

Figura 2: Fatores preponderantes na atração de consumidores respondentes à 
restaurantes de culinária japonesa 

 
Fonte: MELO, 2020 
 

 Quando questionados quem são as companhias mais frequentes em visita a 

restaurantes de comida japonesa na cidade do Rio de Janeiro (Figura 3), a maioria 

dos respondentes afirmaram ir acompanhado de namorados (38%) ou amigos 

(32,4%), o que reforça a entender que os consumidores gostam de partilhar essas 

experiências gastronômicas com outras pessoas. 

 

Figura 3: Tipo de companhia nas visitas aos restaurantes de comida japonesa 
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Fonte: MELO, 2020. 
 

Em relação ao preço dos restaurantes de comida japonesa da cidade, 59,2% 

dos respondentes afirmaram ser um valor justo, visto o custo dos insumos, 

dificuldade de preparo entre outros fatores relacionados (figura 4). 

 Percebe-se pela análise dos dados socioeconômicos que a maioria dos 

entrevistados têm renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos, o que não impede que 

os mesmos frequentem restaurantes de comida japonesa uma vez a cada dois 

meses, achando justos os valores cobrados. Presume-se, que para essas pessoas 

esse tipo de gasto é válido, pois gera um bom custo-benefício.  

 

Figura 4: Valor percebido em relação ao custo para frequentar restaurantes 
japoneses. 
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Fonte: MELO, 2020. 
 

Acerca do tipo de restaurante de culinária japonesa que os respondentes 

costumam visitar quando possuem condições de tempo e recursos financeiros 

(figura 5), 63,4% relataram a preferência pelo serviço de rodízio que proporciona a 

degustação de uma maior quantidade e diversidade de porções e pratos. 

 
 
Figura 5: Opção de restaurante japonês mais frequentado. 

 

 

Fonte: MELO, 2020. 
 
  

 

Quando perguntados sobre o que mais importa na hora de qualificar o serviço 

e/ou produto de um restaurante de comida japonesa, 26,8% dos respondentes 

afirmaram levar em conta a qualidade dos insumos, limpeza e bom atendimento, já 

15,5% da amostra observam preço acessível, qualidade dos insumos e bom 

atendimento, o que reforça a importância do bem receber e acolher o visitante no 

ambiente dos restaurantes de culinária japonesa (figura 6). 

Quanto à limpeza e qualidade dos insumos, é importante ressaltar que no 

Brasil a responsabilidade pelo registro, informações, inspeção, controle de riscos e 

estabelecimento de normas e padrões sobre alimentos fica a cargo da ANVISA - 

Agência de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Segundo a Portaria nº 

398/99 (BRASIL,199).  
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Figura 6: Percepção dos consumidores quanto aos serviços e/ou produtos 
oferecidos pelos restaurantes de comida japonesa na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 

 
Fonte: MELO, 2020. 

 

Questionados sobre os aspectos fundamentais relacionados ao exercício da 

hospitalidade em restaurantes de culinária japonesa na cidade do Rio de Janeiro, 

25,4% dos respondentes identificam a hospitalidade por meio de um cardápio 

moderno e diversificado de drinks e pratos, do ambiente agradável e de ações 

promocionais, como mostra na figura 7: 

 

Figura 7: Aspectos fundamentais para a hospitalidade em restaurantes de culinária 

japonesa. 
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Fonte: MELO, 2020. 
 
 
 Quando perguntado aos respondentes se eles sentem uma sensação 

diferenciada ao frequentar um restaurante de cozinha japonesa, em comparação a 

outras especialidades gastronômicas, 66,2% dos participantes disseram que sim e 

33,8% apontaram não percebem quaisquer diferenças (Figura 8). 

 
Figura 8: Sensação diferenciada percebida pelos frequentadores no ambiente dos 

restaurantes de culinária japonesa 

  
 

Fonte: MELO, 2020. 
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Por fim, consideramos, de acordo com os dados coletados e analisados, que 

os resultados aferidos convergem para elementos teóricos, observados na revisão 

elaborada para esse estudo, quanto a ações de hospitalidade comercial na culinária 

japonesa, como fator significativo para os consumidores. Os respondentes 

apontaram a relevância do bem acolher a partir de diferentes elementos, tais como: 

o cuidado de um cardápio moderno, diversificado de drinks e pratos, ambiente 

agradável, e ações promocionais. 

Os entrevistados preferem ir aos restaurantes de comida japonesa na cidade 

do Rio de Janeiro acompanhados (as) dos seus namorados (as), mas também 

apreciam a ida com amigos e familiares, corroborando a ideia de um ambiente 

agradável para encontrar pessoas e desfrutar momentos diferenciados. 

Em contradição a crença popular difundida, que a maioria dos consumidores 

busca restaurantes de comida japonesa por motivos de saúde, estética e bem estar 

ou pelas questões de rituais simbólicos da cultura (como o manuseio do hashi, por 

exemplo) os consumidores consultados na sua maioria responderam que preferem 

frequentar restaurantes com serviço de rodízio, por buscarem maior diversidade de 

opções, (cru, grelhado ou frito). Isso acaba sendo um dos motivos principais na 

decisão de frequentar restaurantes de culinária japonesa, como evidenciam os 

gráficos acima (figuras 2 e 5). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Dissertar sobre a hospitalidade comercial nos serviços de restauração 

japonesa é relevante, pois remete a uma culinária milenar rica em cultura e rituais 

simbólicos. Esse artigo procurou entender melhor a relação sobre a hospitalidade 

comercial e analisar o valor percebido pelos consumidores nos restaurantes de 

gastronomia japonesa na cidade do Rio de Janeiro.  

 A fim de atender ao primeiro objetivo específico, foi construído um referencial 

teórico específico que abordou os elementos necessários para a compreensão do 

significado da gastronomia japonesa no mundo atual. Nesse sentido, observou-se 

fatores que envolvem beleza, cores, sabores e os rituais desta cultura, incluindo 

fragmentos sobre a inserção da culinária japonesa no Brasil.  

Além disso, o estudo buscou entender de que forma elementos inseridos no 

contexto da hospitalidade comercial interferem na percepção dos consumidores de 

culinária japonesa. Também, foi elaborada uma breve contextualização da 

hospitalidade japonesa, o omotenashi, e de como a sua essência está relacionada 

com questões específicas sobre a hospitalidade. 

Finalmente, foi possível apurar os principais fatores que estimulam a escolha 

e a preferência pelos restaurantes de culinária japonesa na cidade do Rio de 

Janeiro.  

A análise dos resultados obtidos na pesquisa apontou que a maioria dos 

consumidores, frequentam restaurantes de culinária japonesa que ofereçam serviços 

de rodízio. Tal fato está relacionado à diversidade do cardápio, que pode conter 

entradas e pratos com opções: cru, assado e frito, como o famoso Hot Holl, opções 

de Sashimi, Sushi, Temakis e sobremesas. O que reforça a necessidade dos 

restaurantes em investir em novos pratos, novos sabores. 

O anfitrião, no caso o restaurante, quando preza por investir em novos pratos 

e novos sabores, consegue atrair maior atenção de seus clientes. 

Em relação a questões referentes a cultura, o uso de hashi, a ornamentação 

dos pratos, estas não se mostraram relevantes diante das respostas fornecidas 

pelos consumidores, o que ficou demonstrado pela pesquisa é que os respondentes 

frequentam restaurantes de culinária japonesa para compartilhar momentos e 

experiências agradáveis com outras pessoas. 

Quando perguntadas se tinham uma sensação diferenciada no ambiente dos 
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restaurantes de culinária japonesa, a maioria dos consumidores respondeu que sim, 

o que endossa que elementos da cultura japonesa integrados aos restaurantes, 

fazem a diferença entre um e outro. Essa sensação pode estar relacionada aos 

rituais da cultura japonesa, contudo, essa observação ainda é carente de estudos 

mais aprofundados. 

Deste modo, acredita-se que, quanto maior o entendimento sobre os 

elementos de hospitalidade, maior é o aprimoramento nos serviços oferecidos pelos 

restaurantes, exemplo disso é servir dentro do conceito do omotenashi. 

A observação por parte dos proprietários e gestores de comida japonesa, o 

conceito e a compreensão do omotenashi pode favorecer a melhoria dos serviços 

prestados junto aos consumidores, e consequentemente, a ampliação no número de 

clientes. 

Como sugestão para futuros estudos, torna-se válida a continuidade das 

pesquisas acerca desse tema, sugerindo que os gestores e profissionais da área de 

alimentos e bebidas inovem seus pratos e invistam na ampliação dos cardápios, já 

que foi visto pela amostra apresentada nesse estudo, que os respondentes preferem 

frequentar os restaurantes de rodízio. E também ampliar o conhecimento dentro da 

cadeira de hospitalidade junto a pesquisas acadêmicas a respeito do omotenashi, 

um conceito ligado a hospitalidade japonesa, que proporciona aos clientes uma boa 

experiência emocional. 
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