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MÚSICA E HOSPITALIDADE EM AMBIENTES DE RESTAURAÇÃO 

 

PALOMA DOS SANTOS RIBEIRO 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo investigar a influência da música na 
hospitalidade em bares e restaurantes, a fim de entender o impacto que a mesma 
pode causar no consumidor. Tendo como base autores conceituados da área da 
hotelaria e hospitalidade, foi possível construir uma ligação com esse elemento 
sensorial. Os objetivos específicos desse trabalho são: estudar a relação entre a 
música e a hospitalidade; investigar sua relevância dentro de bares e restaurantes; 
analisar a utilização da música nesses locais e perceber como ela afeta o cliente. 
Considerando a carência de publicações relacionadas ao tema, destaca-se a 
importância de contribuir com novos questionamentos e discussões. Foi realizada 
uma pesquisa exploratória e qualitativa, por meio de um questionário online, a fim de 
compreender a percepção dos frequentadores de bares e restaurantes diante do 
tema. Conclui-se que a música é capaz de influenciar positivamente e 
negativamente a percepção do cliente sobre esses espaços, assim como ela pode 
ser um instrumento para a criação de um ambiente hospitaleiro.  

Palavras-chave: Música, Hospitalidade, Bar, Restaurante, Sensorial. 

 

 

ABSTRACT 

This article aims to investigate the influence of music on hospitality in bars and 
restaurants, in order to understand the impact it can have on consumers. Based on 
renowned authors from the hospitality area, it was possible to build a connection with 
this sensorial element. The specific objectives of this work are: study the relationship 
between music and hospitality; investigate its relevance within bars and restaurants; 
analyze the use of music in these places and see how it affects the customer. 
Considering the scarcity of publications related to the theme, the importance of 
contributing with new questions and discussions is highlighted. An exploratory and 
qualitative survey was conducted through an online questionnaire in order to 
understand the perception of bar and restaurant goers facing the theme. It was 
concluded that music is able to influence positively and negatively the perception of 
the customer on these spaces, as well as it can be an instrument to create a 
hospitable environment.  

Keywords: Music, Hospitality, Bar, Restaurant, Sensorial.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A música está presente na vida das pessoas desde muito cedo – seja por 

brincadeiras da infância ou canções de ninar –, e, ao longo do tempo, é cativada de 

formas diferentes em cada um, podendo se tornar algo de grande importância ou 

não. Este trabalho tem como objetivo trazer a relação da música com a hospitalidade 

e analisar de que maneira ela é capaz de afetar positivamente ou negativamente a 

experiência de um consumidor. 

Por muito tempo, a ideia de hospitalidade centrava-se apenas no ato de 

acolher e oferecer alimentação. Com mudanças ao longo dos anos, esse conceito foi 

se modificando, evoluindo e abrangendo outros fatores, envolvendo diversos 

aspectos que atingem singularmente cada indivíduo, sendo possível encaixar a 

música como um desses. 

É comum escutar diferentes tipos musicais de acordo com área do hotel em 

que se está: no lobby, nos corredores, nos elevadores, nos bares e nos 

restaurantes. Com os conceitos abordados por autores como Luiz Octávio de Lima 

Camargo (2004), Conrad Lashley (2004), Lucio Grinover (2007), entre outros, será 

possível embasar e estabelecer relações com o tema apresentado. 

A pesquisa será orientada, a fim de oferecer uma maior compreensão sobre 

a temática, pela seguinte questão: qual a influência da música sobre a hospitalidade 

em bares e restaurantes e como ela afeta o consumidor?  

O objetivo geral deste trabalho é compreender como a música afeta os 

clientes de bares e restaurantes e de que forma ela interfere na hospitalidade do 

local. Já os objetivos específicos são: estudar a relação entre hospitalidade e 

música; investigar a relevância da música dentro de bares e restaurantes; analisar 

as formas de utilização de músicas nesses espaços e perceber o impacto no 

consumidor final. 

Quanto a metodologia, ela será desenvolvida de forma qualitativa-descritiva, 

utilizando técnicas de pesquisa bibliográfica. Já a coleta de dados pode ser 

considerada como exploratória, pois foi realizada a partir de um formulário online 
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baseado na problemática da pesquisa e para ajudar a responder as lacunas 

existentes na teoria. Desse modo, foi possível interpretar e relacionar as referências 

teóricas com os dados coletados. 

O presente artigo está dividido em quatro seções. A primeira, sendo um 

levantamento bibliográfico baseado nos conhecimentos de autores da área da 

hospitalidade, trazendo o foco para a hospitalidade comercial. Já na segunda seção, 

trata-se da relação entre hospitalidade e música em bares/restaurantes por meio da 

coleta e exibição de dados. A terceira é composta pela interpretação e análise dos 

dados expostos. Por fim, a quarta com as considerações finais, expondo os objetivos 

alcançados.  

 

2  A HOSPITALIDADE EM AMBIENTES DE RESTAURAÇÃO 

 

A alimentação é, sem dúvidas, algo vital para o ser humano. Logo, as formas 

de disponibilizar refeições podem ir de simplesmente oferecer o alimento, de forma 

simples e direta, ou de maneira mais elaborada. Desse modo, os restaurantes são 

capazes de apresentar a hospitalidade comercial com algum diferencial. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

a última Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2008-2009, mostra que 31,1% dos 

gastos com consumo alimentar dos brasileiros são de alimentação fora do domicílio. 

Tal dado demonstra a função social da alimentação, a importância dos ambientes de 

restauração e como o ato de comer fora vem se desenvolvendo. 

Por se tratar de ambientes de natureza comercial, é possível trazer 

conceitos da hospitalidade que se relacionam diretamente ao tema. Camargo 

(2004), por exemplo, categorizou a hospitalidade em doméstica, pública, virtual e 

comercial, em que, essa última, começa em função do turismo moderno e se 

desenvolve dentro de estruturas comerciais. 
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Lashley (2004) aborda os domínios da hospitalidade – o privado, social e 

comercial –, mostrando suas diferenças e semelhanças. O autor aponta o domínio 

comercial como a oferta de hospitalidade, sendo então uma atividade econômica. 

Também traz as grandes diferenças entre esse e o domínio privado: uma delas seria 

a família nuclear envolvida no processo de acolher e a reciprocidade entre hóspede 

e hospedeiro. Tratando-se do comercial, é possível concordar com o autor quando 

este se refere a falta de obrigação mútua, pois o cliente deve apenas pagar a conta 

– não há necessidade de realizar uma troca. 

Dessa maneira, torna-se compreensível a frase “não há uma casa privada 

em que as pessoas possam se divertir tão bem como em uma boa taberna” 

(TELFER, 1996, p. 101). Logo, o relacionamento com o cliente dentro de um 

estabelecimento comercial é visto de forma diferente, pois exala uma liberdade que 

não poderia ser vivenciada dentro de um ambiente doméstico. 

Ainda assim, levando em conta que os humanos são seres sociais, e que 

oferecem abertura para aceitar a troca dentro desses ambientes, mesmo que para 

uma parte, ocasionalmente, seja apenas um artifício para satisfação e fidelização do 

cliente. Porém, nem sempre os hospedeiros comerciais irão oferecer algo calculista, 

fazendo apenas sua obrigação e visando manter o seu emprego – a hospitalidade 

genuína também pode ocorrer. 

Camargo (2004) cita as práticas envolvidas no processo da hospitalidade, 

sendo elas: receber, hospedar, entreter e alimentar. Oferecer alimento e bebida 

sempre foi relacionado com o setor de hotelaria e com a boa hospedagem, algo que 

facilita a conexão com o visitante, pois “a concessão e o recebimento dos alimentos 

têm importância simbólica, aludindo a um vínculo de confiança e proximidade entre o 

anfitrião e o hóspede” (LASHLEY, 2004, p. 10). 

Segundo Dumazedier (1979), sociólogo francês que deu início aos estudos 

de lazer, os espaços de restauração (bares e restaurantes) também podem ser 

reestudados à luz da sociologia como instâncias privilegiadas, mais do que para 

apenas comer e beber, para os prazeres da ludicidade humana, o ver e ser visto, a 

contemplação e o encontro. 
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Com isso, o mercado de alimentos e bebidas vem se diversificando para 

ofertar seus serviços, pensando em como o hábito de se alimentar está se 

transformando em uma experiência prazerosa e de entretenimento, onde o 

consumidor não procura apenas saciar sua fome, mas também degustar e aproveitar 

aquele momento. 

 

2.1  POR UMA HOSPITALIDADE SENSORIAL 

Para aprofundar a temática, é necessário estabelecer a aproximação de um 

conceito de hospitalidade sensorial, criando uma discussão em torno do papel da 

música para esses ambientes de restauração, onde a importância não está somente 

na refeição, mas também no oferecimento de uma experiência conjunta com 

entretenimento e arte.  

Para entender como os artifícios sensoriais se encaixam na hospitalidade, é 

necessário se aprofundar nos conceitos do marketing e nas maneiras de como usá-

lo. Segundo Chiavenato (2005), deve-se interpretar o cliente para saber como ele 

pensa, decide e compra. Muitas das ações de marketing são voltadas para entender 

o seu consumidor e saber como agir para alcançá-lo, podendo optar pelo uso da 

forma sensorial. 

Desse modo, o marketing não visa somente gerar uma única venda para o 

estabelecimento ou a marca, ele vai além e desenvolve um relacionamento com o 

cliente visando sua fidelização. De acordo com Kotler e Armstrong (2007), para que 

isso ocorra, deve haver a criação de valor e a satisfação das expectativas do seu 

consumidor, a qual, na maioria das vezes, se restringe em apenas entregar o que é 

proposto inicialmente. 

Atualmente, os consumidores buscam mais do que satisfazer suas 

necessidades, buscam experiências, algo que confronte o seu lado espiritual 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). Assim se desenvolvem as novas 

estratégias para atender esse desejo – provocando uma experiência duradoura e 

agradável, envolvendo-se com os sentidos do cliente. 
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O psicólogo comportamental Paco Underhill (1999) especializou-se em 

ciência do consumo, e define como marketing sensorial as atividades que utilizam os 

sentidos – incluindo visão, toque, olfato, audição e paladar –, para proporcionar ao 

consumidor as sensações de parte daquilo a ser vendido e usá-las como base para 

escolher ou rejeitar o que lhe foi oferecido. 

Esse tipo de marketing está se tornando uma ferramenta muito útil para as 

marcas que se preocupam em inserir o cliente em uma ambientação completa, por 

meio da utilização dos cinco sentidos. Isso também se torna um grande diferencial 

competitivo dentro do mercado, o que, segundo Schmitt (2002), faz com que o 

produto não seja apenas algo funcional, e sim que melhore a experiência do 

consumidor. 

Essa estratégia visa despertar emoções nos clientes e criar um vínculo 

emocional com a marca, o produto ou o serviço ofertado. Porém, isso pode ser uma 

tarefa difícil, pois a percepção de cada pessoa varia, e, em alguns casos, o estímulo 

que deveria marcar aquele momento para o cliente, o repele, e pode ter um efeito 

contrário do esperado. Por exemplo, um cheiro pode causar repugnância para um, o 

afastando da marca, como para outro pode trazer boas lembranças, fazendo o 

cliente se conectar com a mesma. 

O estímulo sensorial não apenas nos faz agir de maneiras irracionais, como 
também nos ajuda a diferenciar um produto do outro. Os estímulos 
sensoriais se incorporam na memória a longo prazo; eles se tornam parte 
de nosso processo decisório. (LINDSTROM, 2012, p. 180).  

 

Desse modo, é essencial saber utilizar os estímulos a favor do 

estabelecimento, balanceando e gerando uma boa comunicação entre os sentidos 

para não ofuscar o/a serviço/marca, e, sim, causar no cliente a sensação de 

familiaridade. 

Um exemplo de bom uso do marketing sensorial é o da Dunkin’ Donuts1, 

que, em 2012 na cidade de Seul, Coreia do Sul, aplicou sua estratégia juntando a 

audição com o olfato. A campanha consistia em colocar pulverizadores de aroma 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmrc8ZJld8A> Acesso em: 13 jul. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmrc8ZJld8A
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nos transportes públicos onde um sensor disparava a fragrância de café quando a 

música do seu anúncio tocava no rádio. 

Pensando na área da hospitalidade, onde é necessário trabalhar com a 

percepção do hóspede/freguês a todo momento, a partir do primeiro contato com o 

estabelecimento ele é capaz de perceber o ambiente pelos 5 sentidos, seja pela 

visão quando se avalia a estética do local ou pela música em um elevador, ele 

interage diretamente com o espaço (CAMPOS, 2008). 

A hospitalidade está ligada direta e indiretamente com a percepção 

sensorial. Em Os cinco sentidos da hospitalidade, Campos (2008) analisa a 

hospitalidade relacionando-a com os sentidos humanos, também estabelecendo 

uma ligação com a questão de ser hospitaleiro através dos cinco sentidos. 

Muito do que o comensal irá perceber está associado com suas 

expectativas, seu imaginário e o que ele busca naquele espaço. Mas, ao pensar em 

utilizar elementos sensoriais em locais específicos do estabelecimento, como, por 

exemplo, uma fragrância em um quarto de hotel, há a pretensão de gerar uma 

experiência hospitaleira que marque o indivíduo que a vivencie. 

 

2.2  A UTILIZAÇÃO DE MÚSICA EM BARES E RESTAURANTES 
 

Grande parte de bares e restaurantes se utilizam da música para 

ambientação do local, podendo ser tanto por um sistema de som quanto por uma 

apresentação de música ao vivo. Ela nem sempre precisa ser pensada, pode ser 

apenas um meio de “quebrar” o silêncio, pois, segundo Josep Martí (2002), 

pesquisador e doutor em Antropologia, o silêncio é visto como algo negativo. 

Uma pesquisa mostra que dentro de uma atmosfera onde ocorrem serviços, 

os atributos mais óbvios são as cores e a música (EISEMAN, 2000). A música é 

capaz de afetar o humor, as respostas físicas e emocionais de um indivíduo. O Hotel 

Intercontinental (2007) realizou uma pesquisa etnográfica e revelou que duas entre 

três pessoas amam música e sabem quais estilos preferem. Com isso, o hotel 

acredita que a música faz parte integral da experiência do hóspede. 
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Dessa forma, é possível afirmar que o uso de artifícios musicais se tornou 

perceptível por alguns clientes. Logo, os estabelecimentos podem escolher seu 

objetivo e a maneira de utilizá-lo, podendo apresentar a música ambiente, tanto a de 

fundo como a de primeiro plano. É comum que, algumas vezes, a música faça parte 

da identidade do local, como, por exemplo, um piano bar. 

O uso da música de fundo é frequente em muitos restaurantes. É o tipo de 

música que deve ser ouvida, mas não escutada, pois não serve para dançar e nem 

para ser totalmente notada pelo cliente (MARTÍ, 2002), não possuindo 

necessariamente funções específicas, podendo criar uma atmosfera agradável, 

disfarçar barulhos vindos da cozinha ou salão e anular o silêncio. Geralmente são 

músicas instrumentais, que não chamam tanta atenção, e que podem ser tocadas 

novamente durante o período de atendimento. Ainda assim, pesquisas como a de 

Milliman (1999), que controlou o ritmo da música em um restaurante, mostram que 

as pessoas comiam mais rápido enquanto escutavam ritmos rápidos e que, ao 

escutar algo mais lento, comiam mais devagar e bebiam mais drinks, demonstrando 

o impacto que pode ser causado no consumidor utilizando apenas esse artifício. 

Quando se trata da música de primeiro plano, é perceptível a intenção de 

usá-la, porque ela deve ser escutada, optando então por canções com vocais, mas 

ainda mantendo as instrumentais (MARTÍ, 2002). Podem ser utilizadas de maneira 

que contribua na identificação do tema proposto pelo estabelecimento, como, por 

exemplo, usar música mexicana em um restaurante mexicano – ela acaba tendo 

mais relevância dentro do ambiente. A apresentação ao vivo também se encaixa 

nesse contexto, colocando a música em um lugar de evidência, com um cantor ou 

grupo, e, de certa forma, determinando um estilo para o lugar. 

A seleção desses tipos de músicas varia de escolher uma playlist em 

aplicativos de streaming a buscar serviços de uma das diversas empresas 

especializadas em lidar com música em estabelecimentos. Isso ressalta que existe 

uma preocupação com esse elemento sensorial dentro do mercado, capaz de 

assumir algo intangível e atribuir um significado. 
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3  HOSPITALIDADE E MÚSICA 

 

Tom Selwyn (2004), mestre em Antropologia de viagens, cita em um capítulo 

do livro Em Busca da Hospitalidade que a hospitalidade procura estabelecer um 

relacionamento ou promover um que já está estabelecido. Para isso, é possível a 

utilização de diversos recursos, como os que já estão no cerne dessa questão: 

partilhar comida, acomodar um visitante ou preparar um ambiente para a recepção 

de pessoas. A música pode ser inserida nesse contexto de modo sensorial e auxiliar 

na construção de uma experiência hospitaleira. 

 

A hospitalidade é um processo de comunicação interpessoal, carregado de 
conteúdos não-verbais ou de conteúdos verbais que constituem fórmulas 
rituais que variam de grupo social para grupo social, mas que ao final são 
lidas apenas como desejo/recusa de vínculo humano. (CAMARGO, 2004, p. 
31). 

 

 

Com isso, pode-se definir a música, na maioria das vezes, instrumental, 

como um conteúdo não-verbal, que pode ter a finalidade de constituir um ritual para 

facilitar a criação de um vínculo humano, sendo lida de acordo com a percepção de 

quem está inserido nessa comunicação. Lucrecia Ferrara (2002), citada em A 

Cidade à Procura da Hospitalidade de Grinover (2007), também traz a discussão de 

que o texto não-verbal (sons, cores, texturas e cheiros) são percebidos e registrados 

por toda cidade, por meio da experiência urbana (FERRARA, 2002). 

Grinover (2007) discorre sobre a hospitalidade urbana e os paradigmas em 

torno da mesma. Em um momento, ele afirma como os aspectos da cidade devem 

se tornar uma experiência, de acordo com sociedade contemporânea: 

 

Na base dessa ideia de experiência, há uma concepção pela qual o que 
tornou “importante” um lugar é sua capacidade de tornar indivíduos 
diferentes após atravessá-lo, percorrê-lo, e de produzir uma experiência 
depois da qual ninguém consegue mais ser o mesmo. (GRINOVER, 2007, 
p. 179). 
 

 

Desse modo, dentro da cidade contemporânea, a busca por elementos que 

ajudam na formação dessa experiência, que façam o lugar ser lembrado e que 
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transforme o indivíduo, se tornam frequentes. Os sons estão incluídos, pois, ao 

passar por diversos lugares, eles podem ser percebidos. Por exemplo, o barulho das 

ondas quebrando em uma praia é capaz de marcar um momento, assim como a 

música, ela consegue mexer com as emoções e evidenciar ocasiões. 

Felipe Magni (2017), em seu artigo, aponta que a música pode ser sentida 

por todos, até por quem não escuta, pois esses a identificam por meio de vibrações, 

o que introduz a discussão ao âmbito da acessibilidade, dando a possibilidade de 

deficientes auditivos terem acesso à música. Baseando-se em Grinover (2007), o 

autor traz essa interpretação relacionando-a com a acessibilidade e a cultura, 

mostrando a ampla abrangência que esse elemento pode ter. Magni (2017) faz outra 

correlação interessante, pois, embasando-se em Castelli (2008), cita o tom de voz e 

a música como determinantes para a construção da hospitalidade. 

Indiretamente ou diretamente, a hospitalidade está ligada à percepção que o 

convidado tem a respeito do espaço que lhe é oferecido. Ele analisará a atmosfera e 

decidirá se a maneira com que a música está interferindo é positiva ou negativa – se 

o ambiente é hospitaleiro ou não.  

Yi-Fu Tuan (1980), um geógrafo sino-americano, disserta sobre a percepção 

que se tem do ambiente físico e natural. Segundo ele, os seres humanos são mais 

vulneráveis a música por não conseguir fechar os ouvidos como fazem com os 

olhos, tornando, assim, a musicalidade algo muito mais forte emocionalmente do 

que as artes plásticas e os cenários (TUAN, 1980). 

Retomando as práticas sociais inseridas na hospitalidade, especificamente 

no entreter, de acordo com Camargo (2004), isso consiste em proporcionar a quem 

se está recebendo momentos agradáveis, promover o bem-estar do seu convidado, 

marcando-o com vivências. Assim, consegue-se enxergar que a música é capaz de 

desempenhar o papel de uma espécie de entretenimento que pode ser oferecido. 

 

3.1  A RELAÇÃO DA MÚSICA COM O CONSUMO 
 

Com a finalidade de entender a possível relação do consumo com a música, 

serão usados o marketing e a psicologia, que possuem métodos diferentes ao 
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realizar o estudo do comportamento do consumidor, mas aos quais ambos têm 

visões significativas e serão importantes para conceituar essa correlação.  

Gordon Foxall (1999), doutor em Psicologia e responsável por diversas 

pesquisas sobre comportamento do consumidor, afirma que o propósito em um 

contexto de marketing é de reter e criar consumidores. O autor também comenta 

que é extremamente significativo compreender as variáveis do que vão influenciar o 

comportamento do consumidor, para a sobrevivência de uma marca ou empresa 

(FOXALL, 1999). 

Gerenciar características de um cenário de consumo usando diversas 

variáveis é conhecido como ambientação para consumo ou atmospherics. Um dos 

primeiros experimentos com manipulações de variáveis a fim de atentar para algum 

efeito sob o consumidor foi realizado por Smith e Curnow (1966). Eles controlaram o 

volume da música ambiente em dois supermercados, e observaram seu efeito na 

permanência dos clientes, nas vendas totais e na percepção da música. Dessa 

forma, observaram uma diferença no tempo de permanência: quando o volume 

permanecia alto, os consumidores passavam menos tempo no local. Quanto as 

vendas totais, não houve mudança, apenas na taxa de venda por minuto, ainda em 

condições de alto volume. 

Outro experimento foi conduzido por Areni e Kim (1993), em que 

examinaram os efeitos de usar as músicas populares do momento (top forty)2 e a 

música clássica em um restaurante com uma adega. A pesquisa indicou que, ao 

som clássico, os consumidores compraram itens mais caros, consequentemente, 

gastando mais dinheiro. 

Diante disso, a música pode ser considerada uma variável atmosférica 

importante. Ela é capaz de afetar o comportamento do consumidor de forma 

positiva, pois existe baixa probabilidade de uma música ambiente ser intrusiva, mas 

tem uma facilidade em ser manipulada. 

 

                                                           
2 Top Forty é uma expressão em inglês usada para indicar as quarenta músicas mais tocadas de 

determinado momento ou período. Top forty. (n.d.) American Heritage® Dictionary of the English 
Language, 5ª edição (2011). Disponível em: <https://www.thefreedictionary.com/Top+forty> Acesso 
em: 6 nov. 2020. 

https://www.thefreedictionary.com/Top+forty
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Após o levantamento bibliográfico sobre hospitalidade, música e a utilização 

de ambas em ambientes de restauração, fez-se necessário investigar o seu 

verdadeiro impacto diante dos consumidores. Com esse objetivo, foi elaborada uma 

pesquisa exploratória a fim de analisar e comparar com as informações de cunho 

qualitativo obtidas anteriormente. 

Carlos Gil (2008), doutor em Ciências Sociais e autor do livro Métodos e 

Técnicas de Pesquisas Social, afirma que as pesquisas exploratórias têm a 

finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, visando a 

formulação de problemáticas mais precisas (GIL, 2008). 

Por se tratar de um tema que ainda não é abordado com frequência, a 

pesquisa experimental para coleta de dados é imprescindível, se encaixa 

perfeitamente com o propósito de expor a temática e obter respostas para os 

questionamentos levantados. Como Gil (2008, p. 27) explica em seu livro:  

 
As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. 
Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis. 

 
 

Com o foco de atingir um número maior de pessoas, o formato de formulário 

online foi avaliado e escolhido como a melhor opção para realizar a coleta de dados. 

Utilizando os conhecimentos e conceitos estudados previamente, foi possível 

direcionar as perguntas abertas e fechadas. 

Segundo Gil (2008), se tem algumas vantagens ao aplicar um formulário: 

possibilita atingir um grande número de pessoas; implica em menores gastos; 

garante o anonimato dos participantes; e permite que eles respondam no momento 

que julgarem mais conveniente. 

A divulgação do formulário começou no dia 24 de agosto e se manteve 

aberto até o dia 17 de setembro de 2020, onde a plataforma utilizada foi a Google 

Forms. Conteve um total de 18 questões, sendo 11 perguntas abertas e 7 fechadas. 
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O único pré-requisito para respondê-lo era o de já ter frequentado bares ou 

restaurantes. As questões iniciais focavam no perfil do respondente e, ao longo do 

seu desenvolvimento, iam se aprofundando na temática. 

Foram alcançados 143 respondentes, e foram utilizadas como veículo de 

propagação as redes sociais, buscando uma maior diversificação de perfis. As 

perguntas possuíam o intuito de descobrir de que maneira as pessoas percebem a 

música dentro desses ambientes de restauração. Para isso, as questões incluíam: 

quais estilos musicais eram mais desfrutados; o que era sentido ao escutar um tipo 

de música; a percepção que tinham da música no local; e, se era algo que afetava a 

experiência naquele determinado bar ou restaurante. 

 
 

4.1  PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Com a intenção de obter mais informações sobre as pessoas dispostas a 

participar da pesquisa, foram feitas algumas perguntas relacionadas diretamente a 

elas, começando pela faixa etária, que não possuía nenhuma restrição de idade. 

Como apontado no gráfico abaixo (Figura 1), mais da metade das pessoas têm entre 

19 e 29 anos. 

 
             

Figura 1 - Gráfico sobre a faixa etária dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Em seguida, foram apresentadas questões sobre o gênero e a escolaridade. 

Quanto ao gênero, 29,4% se identificam com o gênero masculino e 70,6% com o 

gênero feminino. Observando as informações de grau de escolaridade, pode-se 

constatar que 56,3% dos respondentes possuem Ensino Médio completo, 32,4% 

com Ensino Superior completo, 10,6% com Pós-graduação completa e apenas 0,7% 

com Ensino Fundamental completo. 

Buscando aprofundar a investigação sobre como as pessoas frequentam 

esses ambientes, foram realizadas duas questões separadamente: uma para bares 

e outra para restaurantes. Assim, foi possível perceber que 35% frequentam bares 

apenas nos finais de semana, 29,4% não sabem dizer quantas vezes frequentam, 

20,3% vão uma vez por semana, 2,8% diariamente, 2,8% raramente frequentam, 

2,8% vão eventualmente, 2,1% duas vezes por mês, 2,1% uma vez ao mês, 2,1% 

não frequentam mais bares e 0,7% costumam ir três vezes por semana. 

Já quando se trata de restaurantes, obteve-se os seguintes resultados: 31% 

não sabem a periodicidade; 26,1% frequentam aos finais de semana; 17,6% uma 

vez por semana; 8,4% duas vezes ao mês; 6,3% vão uma vez ao mês; 5,6% 

diariamente; 2,8% raramente comparecem; 1,4% três vezes ao mês; e 0,8% 

frequentam apenas eventualmente. 

Dessa forma, foi possível identificar algumas características dos 

respondentes e conhecer um pouco do seu comportamento diante desses 

ambientes de restauração, podendo perceber algumas diferenças entre bares e 

restaurantes no quesito frequência. 

 

4.2  A RELEVÂNCIA DA MÚSICA NOS BARES E RESTAURANTES 

 

Ao pensar na primeira impressão que uma pessoa pode ter dos elementos 

utilizados por esses locais, foi necessário entender qual era a percepção individual 

das pessoas diante deles. Assim, concluiu-se que, 53,1% reparam, primeiramente, 

na decoração do espaço, seguido por iluminação e cheiro, que empataram com 

14,7%, deixando a música com 9,8%. Ainda foram levantadas outras percepções, 
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como: 1,4% observam os preços; 1,4%, o local como um todo; 0,7%, a lotação; 

0,7%, o conforto; 0,7%, o atendimento; 0,7%, a higiene do lugar; 0,7%, a 

organização; 0,7%, o cardápio oferecido; e 0,7%, as pessoas. 

Apresentou-se uma questão que visava encontrar a verdadeira relevância da 

música para essas pessoas que frequentam ambientes de restauração. Logo, foi 

possível verificar que 71 respondentes acham muito relevante, 36 apenas relevante, 

29 medianamente relevante e 7 pouco relevante, como ilustra o gráfico abaixo 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Gráfico sobre a relevância da música nos bares e restaurantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

 

Em uma questão fechada, procurou-se saber até que ponto a música pode 

influenciar na escolha individual de frequentar tanto um bar quanto um restaurante. 

Observou-se que: 72,7% afirmam que já escolheram ir em um desses locais por 

conta da música ou estilo musical utilizado; 23,8%, negam; e 3,5% não sabem dizer. 

Também indagou-se se existia alguma preferência de gênero musical a ser 

escutado dentro desses ambientes, resultando que: 23% preferem Música Popular 

Brasileira (MPB); 20,3% não possuem uma preferência; 13,3% optam por Rock; 

11,2%, Pagode; 8,4%, Instrumental; Pop e Samba empatam, cada um com 7,7%; 
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2,8% escolhem Jazz; 2,1%, estilo Alternativo; Hip Hop e Eletrônica se igualam cada 

com 1,4%; 0,7%, Sertanejo; assim, deixando a música Clássica com 0% das 

escolhas.  

Com a intenção de formar uma nuvem de palavras que retrate os 

sentimentos dos respondentes, foi solicitado para que mencionassem palavras que 

representassem o que era sentido ao escutar uma música considerada agradável e 

uma desagradável em um bar/restaurante. Foram formadas as imagens abaixo, 

onde “conforto” foi termo mais utilizado quando tratava-se de músicas que os 

agradavam, obtendo 28 repetições, seguido por “alegria”, com 16, “acolhimento”, 

com 13, e “satisfação”, com 12 repetições (Figura 3).  

 

 

Figura 3 - Nuvem de palavras relacionadas a músicas agradáveis 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

 

 

Ao abordar músicas desagradáveis, as palavras com maior repetição foram: 

“incômodo”, tendo 36 repetições; “desconforto”, com 29; “irritação”, com 17; e 

“repulsa”, com 12 repetições (Figura 4).   
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Figura 4 - Nuvem de palavras relacionadas a músicas desagradáveis 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

A fim de entender se a música é capaz de afetar o humor desses comensais, 

foi incluída no questionário uma questão aberta. 131 dos respondentes dizem que 

sim, e apontam diversos efeitos ocasionados pela música: mencionam a questão do 

volume que, quando muito alto, pode se tornar um fator de irritabilidade, a sensação 

de acolhimento, a hospitalidade e identidade do local, como foi abordado pelo 

respondente número 13: 

 

Sim, porque eu acredito que a audição é um dos sentidos que contribuem 
para a criação de identidade tanto do ambiente quanto da relação com o 
momento vivido. A música é extremamente importante para melhorar ou 
agravar sensações e bem-estar. (RESPONDENTE 13). 

 

Também foi possível compreender que mais da metade dos participantes do 

formulário tem memórias de um bar ou restaurante por causa da música tocada 

nele, em que 73,4% afirmaram lembrar de um desses estabelecimentos por esse 

fator, 14,7% não sabem dizer, e 11,9% responderam negativamente. 

Ao questionar sobre a atmosfera do local, visando entender as diferenças 

percebidas pelos respondentes quando se encontravam em um ambiente de 

restauração com e sem música, foi registrado que, em um lugar com música, a 

atmosfera se tornava mais convidativa, dinâmica, algo com mais conforto e onde se 
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pode passar mais tempo. Já em um espaço sem música, o ambiente se torna mais 

frio, desanimado, um lugar de passagem e com muitos ruídos externos. 

 

5  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Com base nos resultados obtidos, realizou-se uma interpretação e análise 

das informações transcritas e exibidas anteriormente, possibilitando correlacionar a 

visão dos respondentes aos conceitos trazidos na primeira seção. 

Apesar da música não ter se mostrado o elemento mais notado entre as 

primeiras impressões quando se entra em um bar ou restaurante, ela ainda se 

mostra com um papel muito importante, pois 71 participantes afirmam que, dentro 

desses locais, a música é muito relevante.  

Ao provocar os respondentes a refletir sobre a questão da música nos bares 

e restaurantes que costumavam a frequentar, foi possível constatar a significância 

que a mesma possui para essas pessoas. Retomando que 72,7% dizem já ter 

escolhido ir a um estabelecimento motivados pela música, conclui-se o que 

Lindstrom (2012) afirma sobre os estímulos sensoriais e sua capacidade de se 

incorporar à memória dos indivíduos e influenciar no seu processo decisório – nesse 

caso, a música sendo o estímulo responsável pela decisão.  

Diante dos resultados relacionados à preferência de estilos musicais, 

percebe-se que as escolhas recaem para gêneros que se encaixam como músicas 

de primeiro plano, aquelas que devem ser escutadas pelo cliente, deixando apenas 

8,4% aos que preferem o estilo instrumental, relacionando-se com a categoria 

músicas de fundo, aquelas que não têm intenção de serem notadas (MARTÍ, 2002). 

Assim, as pessoas são capazes de entender que, de certa forma, os comensais 

desejam sentir alguma relação com a música e percebê-la de certa maneira. 

Ainda examinando os estilos, nota-se que a música clássica não foi escolhida 

por nenhum dos participantes. Areni e Kim (1993), ao utilizarem esse estilo em sua 

pesquisa, também consideram algumas características, como o perfil das pessoas 
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que frequentavam a adega, a idade e a busca por sofisticação. Considerando a 

amostragem da pesquisa realizada no atual trabalho, pode-se entender que, talvez, 

o perfil de idade e, até mesmo, da nacionalidade, pode ter contribuído para a recusa 

desse estilo musical. 

Ao deparar-se com as nuvens de palavras, pode-se observar tanto as 

repetições de palavras positivas quanto as negativas em relação ao que era sentido 

sobre as músicas tocadas em bares e restaurantes. Considerando a quantidade de 

repetições dos termos “conforto” (utilizado 28 vezes), “alegria” (16), “acolhimento” 

(13), “satisfação” (12), “animação” (10), “aconchego” e “prazer” (empatados em 6 

repetições cada um), é possível entender que a música foi capaz de produzir 

sentimentos de bem-estar e interferir diretamente na experiência de hospitalidade, 

como Camargo (2004) discorre sobre as práticas sociais inseridas na hospitalidade, 

em especial, o entreter. 

Segundo o psicólogo cognitivo, neurocientista e músico Levitin (2010), a 

música é uma forma de melhorar o estado de ânimo das pessoas, pois ela imita 

características da linguagem e é capaz de transmitir algumas das mesmas emoções 

da comunicação oral. 

Analisando a segunda nuvem de palavras, já se torna notável o quanto a 

música pode influenciar no humor negativamente. Ao escolherem um termo para 

explicar o que sentiam ao escutar uma música desagradável, foram repetidas 

palavras como “incômodo” (36), “desconforto” (29), “irritação” (17) e “raiva” (8). Os 

respondentes também se mostraram cientes de que a música é capaz de afetar o 

ânimo, uma vez que 131 deles afirmaram acreditar que a música em 

bares/restaurantes afeta pontualmente seu humor, muitos se expressando como o 

respondente número 3: “Sim, uma música que não me agrada me deixa estressada 

e inquieta, enquanto uma que me agrada me deixa mais tranquila e leve” 

(RESPONDENTE 3). 

Observando que 73,4% dos respondentes lembram de algum 

estabelecimento de restauração devido a música tocada, é possível pensar em 

como a música pode marcar momentos, relacionando-se, assim, com o que Kotler 

(2010) discorre sobre os consumidores e a vontade de terem experiências, algo que 
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gere uma conexão. Logo, percebe-se que esse estímulo sensorial é capaz de 

interferir nas experiências alheias, tornando-as distintas de alguma forma. 

Os participantes, ao serem questionados sobre as diferenças que eram 

percebidas em um ambiente com e sem música, apontaram diversas percepções. 

Algumas delas apenas descreviam a atmosfera de um bar ou restaurante com 

música. Dentro dessas respostas, observa-se que, para eles, esse elemento 

interfere na experiência de hospitalidade como um todo, pois indicaram que a 

música traz harmonia para o local, torna-o mais aconchegante, anima as pessoas, 

envolve-as em um clima de descontração e torna o lugar mais atrativo. Logo, é 

possível identificar esses pontos positivos e associá-los com a hospitalidade do 

local, utilizando a música para produzir a concepção de experiência trazida por 

Grinover (2007). 

Verificando os retornos que falavam sobre a atmosfera desses locais quando 

não possuíam nenhum tipo de música, percebe-se que muitos se incomodam com a 

quietude, o que retoma a negatividade do silêncio apontada por Martí (2002). 

Também relataram o incômodo com barulhos produzidos no salão, cozinha e até 

mesmo por outros clientes, esses que, sem a música, acabam se sobressaindo. 

Apontaram outras impressões, como a de que esses estabelecimentos se tornam 

monótonos, frios, mecânicos e sem personalidade. Outra percepção importante foi a 

do tempo, pois alguns mencionaram que, com a falta da música como elemento 

sensorial, a ideia transmitida é a de que aquele lugar seria para um consumo rápido, 

como o respondente número 4: 

 

Normalmente um estabelecimento com música me dá a sensação de que 
não há pressa em estar lá. Poderia ficar horas, levar amigos e conversar. 
Estabelecimentos sem TV ou música ou qualquer entretenimento me dão a 
sensação de ser um local de negócios ou onde o consumo deva ser rápido 
(RESPONDENTE 4). 

 

Essa ideia retoma o experimento de Smith e Curnow (1966), que, apesar de 

utilizar apenas a variável do volume da música, mostra como ela influencia no 

consumo, pois, assim como nesse caso, a não utilização da mesma pode causar um 

consumo mais acelerado.  
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Também se obteve resultados que revelavam como alguns dos participantes 

não se interessam pela utilização da música nesses estabelecimentos, e chegam até 

a se incomodar. Nas questões em que o volume do som e o estilo musical foram 

apontados como motivos de incômodo, o respondente número 106 retrata isso em 

seu discurso: “Música alta atrapalha o diálogo quando você sai com amigos ou 

namorada para ter um momento de leveza, ainda mais se for uma que eu não goste” 

(RESPONDENTE 106). Assim, é possível compreender o que foi tratado por 

Campos (2008) a respeito de como a experiência do turismo e da hospitalidade está 

ligada a percepção individual.  

Ainda foi possível destacar a relação com o lazer estabelecida por algumas 

das pessoas que responderam o formulário. A resposta do participante número 52 

apresenta isso: “Sem música eu vejo mais na minha rotina, então sempre traz a 

ideia de dia a dia, obrigação, já os locais com música, eu tenho a sensação de lazer, 

bem-estar” (RESPONDENTE 52). Segundo Christiane Gomes (2011), doutora em 

estudos do lazer, o lazer é compreendido como uma necessidade humana e faz 

parte da cultura, por constituir práticas sociais vivenciadas de forma lúdica pelos 

indivíduos, podendo acontecer em diversos lugares e contextos. Logo, a música 

contribui para transformar um bar/restaurante em um local de lazer, mostrando que 

ela também pode ser utilizada para trazer ludicidade. 

Assim, também deve-se notar o que Dumazedier (1979) aborda sobre os 

ambientes de restauração e lazer. Muitos dos respondentes destacaram a 

descontração quando falaram de bares e restaurantes com música: “Sim, sempre 

que vamos em um bar/restaurante é para descontrair e nos divertir” 

(RESPONDENTE 41). Essa fala mostra como esses locais não são utilizados 

somente para comer e beber, mas sim para obter um momento de socialização, 

relaxamento e diversão.  

Também pode-se interpretar a utilização de música nesses espaços como 

um oferecimento de arte e cultura. Enrico Fubini (2008), no livro Estética da música, 

explica que, por muito tempo, a música foi separada das outras artes. Porém, o 

pensamento moderno a reconheceu como tal, incluindo-a no universo das 

expressões artísticas, e que, hoje em dia, contribui diretamente na formação da 

cultura. Logo, é possível atribuir um novo papel para esse elemento, o de 
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entretenimento cultural, o que o torna possível de ser usado por bares e 

restaurantes a fim de torná-los mais atrativos. 

John Blacking (2007), etnomusicologista britânico, menciona a importância 

da experiência musical, já que a arte vive dentro dos indivíduos e é trazida à público 

quando os mesmos passam por processos de interação. Portanto, um ambiente de 

restauração que utiliza artifícios musicais possibilita que as pessoas interajam com a 

arte e criem essa experiência musical. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo explorou a temática da música e hospitalidade em 

ambientes de restauração, utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória. A discussão sobre o tema foi traçada a partir da problemática inicial, a 

respeito da influência da música na hospitalidade em bares/restaurantes e como a 

mesma afeta o consumidor. Assim, foi possível alcançar os objetivos propostos no 

início desse estudo. 

Buscou-se, por meio do levantamento bibliográfico, apresentar conceitos da 

hospitalidade, com enfoque na comercial, a fim de compreender como ela é usada e 

vista dentro dos ambientes de restauração citados. A partir disso, percebeu-se que a 

relação com música não era algo diretamente abordado pelos autores da área, mas 

ainda assim foi possível conectar os temas. 

Em seguida, foram apresentados os conceitos do marketing, tratando da 

experiência do consumidor até a utilização de elementos sensoriais, para, 

posteriormente, falar sobre a hospitalidade sensorial. Nesse momento, pôde-se 

enxergar como esses elementos, incluindo a música, podem agregar na experiência 

do cliente, tornando-a melhor (SCHMITT, 2002).  

Também foi apresentado um autor, Josep Martí (2002), que discorreu 

pontualmente sobre música e suas utilizações, trazendo conceitos de suma 

importância para o entendimento e associação do tema, tornando possível o estudo 

do uso desse elemento em bares e restaurantes e, completando assim, um dos 
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objetivos desse trabalho. Dessa forma, notou-se que pode haver um emprego 

estratégico da música nesses locais.  

Visando a experiência da hospitalidade vivenciada pelos clientes, foi 

possível relacionar a música como algo que pode acrescentar e transformar esse 

momento. Por meio disso, pôde-se conectar a hospitalidade com a música, 

estudando essa relação e atingindo mais um objetivo específico. 

A partir de um questionário virtual, percebeu-se como os frequentadores 

desses espaços apreendem a música, como ela afeta esses consumidores e de que 

forma ela pode agregar para a hospitalidade do local. Apesar de observar através de 

uma questão que a música nem sempre é o primeiro elemento a ser notado, 

descobriu-se que ela ainda é vista como algo muito relevante dentro desses lugares. 

Por meio da análise dos dados coletados, compreendeu-se que a música 

afeta o humor dessas pessoas, podendo influenciar até mesmo no consumo. Ela 

também é capaz de construir uma atmosfera diferenciada, dando uma identidade 

para o local e influenciando significativamente na hospitalidade desses lugares. 

Assim, foi possível entender como esse elemento sensorial afeta o consumidor final, 

alcançando o último objetivo proposto.  

Constatou-se que os ambientes de restauração também podem veicular 

cultura e arte por meio da música, podendo, assim, influenciar na atratividade do 

local. Além disso, notou-se que eles podem ser vistos como espaços de socialização 

e descontração, e não apenas um local para realizar refeições.  

Por se tratar de uma temática pouco explorada academicamente, houveram 

limitações referentes a pesquisa, pois foram poucas as publicações que 

estabeleciam uma conexão com turismo, hotelaria e hospitalidade. Com isso, 

reconhece-se que o tema ainda possui muitas possibilidades de estudo, não 

somente relacionados a música, mas também a outros elementos sensoriais que 

podem ser investigados à luz da hospitalidade.  
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