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RESUMO 

 

 

A alimentação pode deixar de ser apenas um elemento importante da viagem para se 
tornar o elemento motivador. Assim, torna-se importante saber qual o nível de 
qualidade que os estabelecimentos têm a oferecer aos turistas que buscam na 
alimentação a satisfação de seus desejos. Os indicadores de qualidade são 
ferramentas usadas para expressar quantitativamente algo que se considera importante 
para uma empresa, ajudando a mensurar resultados diante das estratégias utilizadas, 
podendo mantê-las ou modificá-las de acordo com a resposta obtida. Neste contexto, o 
desenvolvimento intenso da gastronomia e a acirrada concorrência em torno dos 
restaurantes têm exigido que as empresas invistam na qualidade. O presente trabalho 
busca entender como a gestão da qualidade tem sido abordada dentro dos 
estabelecimentos comerciais de alimentação e se há a utilização de indicadores no 
auxílio dessa gestão. Este estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica acerca da 
história da gastronomia, da evolução dos restaurantes, da gestão da qualidade e do uso 
de indicadores. Posteriormente, uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa, foi 
realizada com quatro restaurantes conceituados no cenário turístico da cidade do Rio 
de Janeiro, visando saber se esses estabelecimentos estão preocupados com a 
qualidade, se aplicam os conceitos da gestão da qualidade em sua administração, se 
empregam algum tipo de indicador e de que forma isso ocorre. Os resultados da 
pesquisa permitiram concluir que os estabelecimentos de alimentos e bebidas (A&B) 
focam a qualidade em todos os seus setores, utilizam diferentes tipos de indicadores de 
qualidade (apesar de desconhecerem este termo) e passam por fiscalizações semanais 
com o objetivo de avaliar os procedimentos adotados, desde a limpeza do espaço físico 
até o frescor dos alimentos, visando uma melhoria contínua.    
 

Palavras-Chave: Turismo gastronômico; Gestão da qualidade; Indicadores de 

qualidade; Restaurantes.; Rio de Janeiro - RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The alimentation became the cause of a trip and not just an important element. So, it is 
important to know what kind of quality the food and beverage´s establishments are 
offering to the tourists that look for satisfaction of their desires tasting different food. The 
quality´s indicatives are an implement used to express in numbers something that is 
important to a company, helping to measure the results of the application of some 
strategics. This will help them to know if they need make changes or not. In this context, 
the gastronomy development and the increase of competition between restaurants 
oblige tem to invest in quality. This research tries to understand how the quality 
management is seen in the food and beverage companies and they use quality´s 
indicatives. This study is based in a bibliographic research about this history of the 
gastronomy, the evolution of the restaurants, the quality management and the use of 
quality´s indicatives. Besides that, an qualitative research was made with four respected 
restaurants in the touristic scenery of the city of Rio de Janeiro, driving to know if theses 
establishments are worried with the quality, if the apply the concepts of quality, if they 
use any kind of quality´s indicatives  and how they do that. The results obtained in that 
research allowed conclude that the food and beverage establishments focus the quality 
in their management, they use some kinds of quality´s indicatives (although they don´t 
know this term) e are exposed a periodic tests with the purpose to evaluate the 
procedures like the cleaning and the fresh of the aliments looking for a continuous 
quality improvement.    
 
Keywords:  Gastronomic tourism; Quality Management; Quality´s indicatives; 
Restaurants; Rio de Janeiro - RJ. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

A gastronomia ganhou importância quando se percebeu que a alimentação não 

era apenas uma necessidade biológica do homem e nem apenas um ato nutricional; 

mas que envolvia de segredos culturais (SANTOS, 2005). 

O ato de se alimentar existe desde que o ser humano habita a terra, mas cada 

região, cada povo, cada época tem seus hábitos e práticas alimentares, tornando-os 

singulares e complexos, que gera curiosidade pelo que é apreciado pelo outro, pelo 

diferente. 

Nesse contexto, o turismo se aproveita da gastronomia para atrair uma demanda 

específica e surge o turismo gastronômico. As pessoas passam a viajar motivadas pelo 

“estômago”, pela busca de diferentes gostos, sabores, tendências e por novos hábitos 

culturais. 

A alimentação sempre esteve associada à atividade turística. O desenvolvimento 

do turismo está ligado à expansão dos restaurantes, mas com o tempo percebeu-se a 

necessidade de investir nesses estabelecimentos para satisfazer os turistas de 

determinado local e/ou para transformar este setor no principal atrativo turístico. 

Muitas cidades do Brasil possuem pratos típicos que são 

conhecidos/reconhecidos em todo o país e se tornam “a cara” daquele local. A 

gastronomia passa a criar a identidade de um lugar. 

O mercado dos serviços de alimentação mudou significativamente. Antigamente, 

os restaurantes possuíam cardápios enxutos (pouca variação) e em geral ofereciam 

pratos de culinária regional. No entanto, o setor alimentício vem ganhando cada vez 

mais espaço e hoje é muito comum encontrar restaurantes de diferentes especialidades 



 

em uma mesma cidade, por todos os países. Dessa forma também surgem os circuitos 

e roteiros gastronômicos, que cada vez ganham mais adeptos, e eventos 

gastronômicos que passam a integrar o calendário anual de eventos de diversas 

cidades. 

No Brasil este setor ainda não está fortalecido, mas aos poucos vem ganhando 

intensidade. 

A gastronomia vem se inovando a cada dia. A forma, a apresentação, as cores, o 

sabor, a temperatura e a essência são os principais elementos que regem as 

tendências de cada época. 

Atualmente, os estabelecimentos de Alimentos & Bebidas (A&B) são gerenciados 

de uma forma mais complexa em que não só o produto (alimento) é importante mas sim 

o ambiente, o serviço e a forma como o alimento é apresentado ao cliente. De acordo 

com Franco (2001, p. 30) “O prazer da mesa é a sensação que advém de várias 

circunstâncias, fatos, lugares, coisas e pessoas que acompanham a refeição. É prazer 

peculiar à espécie humana”. 

 “A satisfação em comer fora de casa pode ser atribuída a muitos fatores 

ambientais e às várias representações das expectativas emocionais, e não somente à 

possibilidade de escolha e da qualidade da refeição” (FINKESTEIN 2004 apud PAULA, 

2004, p. 151). 

Kloter entende por produto “tudo aquilo capaz de satisfazer a um desejo”. Afirma 

ainda, que um produto não significa apenas um objeto físico, como aparentemente o 

próprio termo sugere. Um alimento não é adquirido por suas características físicas ou 

propriedades, mas para satisfazer uma necessidade (fome) que o indivíduo apresenta, 

logo, “qualquer coisa capaz de prestar um serviço, isto é de satisfazer a uma 

necessidade, pode ser chamada de produto (KLOTER, 1980 apud PAULA, 2002, p. 8). 

O intenso desenvolvimento da gastronomia e a acirrada concorrência 

estabelecida neste setor têm exigido que as empresas busquem um valor diferencial 

que pode ser entendido como padrão de qualidade e que estará diretamente 

relacionado com o valor percebido que o cliente terá sobre aquele serviço que lhe é 

prestado, ou seja, o quanto ele está disposto a pagar (custo/benefício) por determinado 

serviço (OLIVEIRA, 2007). 



 

Com isso, percebe-se uma preocupação com a qualidade dos restaurantes em 

seus diferentes âmbitos. Os indicadores de qualidade aparecem como ferramentas para 

mensurar os diversos elementos que compõem um estabelecimento com o objetivo de 

manter um alto padrão de qualidade. 

Conforme Chon e Sparrowe (2003, p. 173) observam: “A qualidade do serviço é 

um termo relativo do tipo de serviço e do conceito envolvido. Cada tipo de serviço é 

avaliado por diferentes critérios”. 

Segundo Paula (2004, p. 153), “Entende-se por ‘qualidade em restaurante’ sua 

credibilidade entre os clientes no que se refere à alimentação, a serviço e ao ambiente 

à disposição intencionalmente, para corresponder às suas necessidades e 

expectativas”. 

Dessa forma, é possível que o turismo gastronômico seja desenvolvido com 

qualidade, satisfazendo plenamente seus clientes. 

Assim, este trabalho busca contribuir para o desenvolvimento científico do setor 

de serviços em alimentação, procurando aliar o turismo gastronômico à gestão da 

qualidade e visando entender como esta relação se desenvolve nos estabelecimentos 

de Alimentos e Bebidas (A&B). 

A questão básica proposta diz respeito a investigar se os restaurantes estão 

preocupados com a qualidade, se aplicam os conceitos da gestão da qualidade em sua 

administração, se empregam algum tipo de indicador e de que forma isso ocorre. 

A abordagem do tema proposto pode ser justificada pela falta de estudos prévios 

nesta área, bem como pela importância que a gestão da qualidade e o uso de seus 

indicadores vêm assumindo no mercado, o que torna necessário entender de que forma 

a aplicação desse conceito traz vantagens para os estabelecimentos alimentícios. 

Este estudo tem, pois como objetivo geral verificar se a gestão da qualidade 

recebe ênfase nos restaurantes pesquisados, destinados ao atendimento aos turistas. 

Visa ainda especificamente: identificar entre os restaurantes pesquisados os que 

utilizam indicadores de qualidade; explicar como funciona a aplicação dos indicadores 

de qualidade nos estabelecimentos de alimentos e bebidas e delinear os pontos 

semelhantes entre os estabelecimentos pesquisados. 



 

A metodologia utilizada baseou-se primeiramente em uma pesquisa bibliográfica  

sobre o turismo gastronômico, englobando suas definições, seu público alvo, suas 

tendências e sua importância dentro da atividade turística e sobre a gestão da 

qualidade e seus indicadores, tomando por base suas formas de aplicação, os itens 

considerados em sua análise e sua importância para o setor de alimentos e bebidas. 

Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa de campo, de natureza 

qualitativa, nos estabelecimentos alimentícios: Confeitaria Colombo; Marius Degustare; 

Porção Rio´s e Don Camillo, na área do centro e da zona sul do Rio de Janeiro, 

buscando conhecer a história dos estabelecimentos; sua estrutura física e de pessoal, 

seus produtos/serviços; e a aplicação (ou não) de indicadores de qualidade no seu 

funcionamento. 

Os restaurantes foram escolhidos com base em uma pesquisa realizada com 

uma conceituada empresa de turismo receptivo que indicou os estabelecimentos aqui 

analisados como os principais lugares sugeridos e vendidos aos turistas que visitam a 

cidade do Rio de Janeiro. 

Para a obtenção das informações da pesquisa de campo foram empregadas 

entrevistas semi-estruturadas com os gerentes de diferentes áreas de cada um dos 

estabelecimentos escolhidos, além da observação de toda sua estrutura física. Os 

dados coletados foram analisados qualitativamente. 

O presente estudo estrutura-se em seis capítulos. O primeiro contém a 

abordagem do tema, seus objetivos e a metodologia utilizada para a investigação. 

O segundo capítulo traz o contexto histórico da gastronomia, sua importância 

como patrimônio cultural e sua análise do ponto de vista de produto turístico. 

O terceiro capítulo abrange a indústria de alimentos, focando nos restaurantes. A 

primeira parte traz um histórico sobre a criação e evolução dos restaurantes, o segundo 

abrange a indústria alimentícia com suas subdivisões e a última parte trata das novas 

tendências aliadas às mudanças sociais, 

O quarto capítulo abrange definições sobre a gestão da qualidade, a qualidade 

focada nos serviços, o controle da qualidade, o conceito de qualidade total e as 

ferramentas necessárias para a gestão de restaurantes. 



 

O quinto capítulo traz uma pesquisa qualitativa com quatro restaurantes muito 

importantes para o turismo da cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita com 

gerentes de diferentes áreas em cada um dos estabelecimentos e focou a questão da 

utilização de conceitos da gestão da qualidade, bem como o uso de indicadores na 

administração do lugar. 

O último capítulo traz as considerações finais acerca das pesquisas qualitativas 

pautadas na base teórica apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

2  GASTRONOMIA: HISTÓRIA, PATRIMÔNIO CULTURAL E PRODUTO TURÍSTICO   

 

 

 A alimentação possui sua história atrelada ao desenvolvimento dos povos. 

Através da necessidade de se alimentar, os povos começam a se inter-relacionar, 

deixando de viver apenas em grupos restritos, aprendendo a interagir em uma 

comunidade, descobrindo, então as atividades comerciais.  

 Durante a Idade Média a alimentação foi elemento de status social e divisão de 

classes, mas sendo sempre considerada um ritual sagrado, pois permitia a união das 

pessoas em torno de uma mesa não só para se alimentar, mas sim para trocarem 

experiências.  

   Quando a alimentação deixa de ser apenas para atender uma necessidade 

biológica do homem, ela passa a ser conhecida como gastronomia e através do 

desenvolvimento desta em diferentes regiões, com características específicas, ela se 

torna parte do patrimônio cultural daquela sociedade e explorada pelo turismo.  

    

 

2.1  HISTÓRIA 

 

 

           A história da alimentação está intimamente associada ao desenvolvimento das 

civilizações, não sendo parte dela, mas sim sua causadora. 

 O nomadismo característico dos primeiros povos, aos poucos cedeu lugar ao 

aparecimento dos primeiros aglomerados populacionais, centrados nas áreas de 

produção agrícola e de domesticação dos animais. 



 

 O desenvolvimento de artefatos como colheres e panelas feitas de pedra, argila, 

barro e metal, junto à descoberta de técnicas de cozimento e conservação dos 

alimentos, permitiu ao homem diversificar sua alimentação e inovar no preparo de seus 

alimentos, dando início à culinária. 

 O aparecimento das primeiras cidades fez com que surgissem os ritos, costumes 

e a cultura de um povo baseada na forma como preparam e degustam seus alimentos. 

 A refeição – ritual da partilha de alimentos - passa a fazer parte do cotidiano dos 

homens e se torna símbolo de ternura e afeição entre os que o partilham. Essa 

hospitalidade se espalhou por diversas culturas, através da culinária.  

 Assim, cada sociedade, a partir de sua necessidade de sobrevivência, sua 

história, seu clima, suas características geográficas, sua organização social e suas 

crenças religiosas, vai criando seus hábitos alimentares1 e identificando as 

peculiaridades de sua alimentação.  

 A evolução culinária é resultado da importação e assimilação de novos 

ingredientes. O comércio estabelecido entre diferentes regiões propiciou o 

conhecimento de novos sabores que foram apreciados. 

  De acordo com Franco (2006, p. 195): 
 
 

  As migrações humanas são portadoras de hábitos culinários e de ingredientes. 
Ao mesmo tempo que o migrante leva consigo a sua cozinha e busca adaptá-la 
aos meios disponíveis, introduz técnicas culinárias e, sempre que possível, o 
cultivo dos alimentos a que está acostumado.  

 

 

O período renascentista pode ser identificado como o momento de ruptura com 

os padrões existentes. A valorização do prazer à mesa surge em contrapartida à 

ostentação. Ele ainda é marcado pelo contínuo aperfeiçoamento da produção agrícola, 

da conservação dos alimentos e da criação de animais, que permitiu um acelerado 

desenvolvimento e intercâmbio comercial de produtos alimentícios.  

Durante a história da alimentação, muitos ingredientes foram, por muito tempo, 

consumidos porque era atribuído a eles status social. Quando eles passavam a ser 

                                                 
1 Conjunto de regras e maneiras que orientam um indivíduo ou um grupo na preparação e no consumo 
dos alimentos usuais. 



 

mais baratos e ter um fácil acesso, caindo no gosto popular, deixavam de ter tanta 

importância, caindo em desuso nas camadas mais ricas.  

No século XVII e XVIII a culinária passa a ser vista muito além do bem que os 

alimentos poderiam trazer para a saúde, ela deixa de se vista do ponto de vista médico 

para ser fonte de prazer para o homem. 

O interesse pela gastronomia passa a ser cada vez maior e o papel de cozinheiro 

começa a ser mais valorizado. Em forma de gratidão, era comum os chefs nomearem 

seus pratos com os nomes de seus patrões e/ou de pessoas ilustres da época. 

Franco (2006) afirma que a cozinha do século XVIII está dotada do espírito 

alquimista que busca a essência do que está no interior dos alimentos e completa 

observando que os cozinheiros ao buscarem a perfeição na cozinha, estão também 

aperfeiçoando a si mesmo e a própria humanidade.  

O século XIX é marcado por profundas alterações nos hábitos alimentares da 

população, desde as classes mais bastardas às mais ricas. Uma das principais 

mudanças se dá na alimentação diária, com a produção de alimentos industrializados; 

muito do que era preparado em casa passa a ser comprado pré-elaborado. 

       A gastronomia passou por muitas transformações. Ao mesmo tempo em que as 

pessoas tornam-se mais exigentes, querendo refeições de qualidade, elas buscam 

agilidade nas refeições do dia a dia feitas fora ou dentro de casa. 

    O século XX foi marcado pela intensificação da atividade turística. O transporte 

ferroviário favoreceu as viagens pela Europa para aqueles que procuravam as estações 

de água e fontes termais que eram muito divulgadas na época em função do seu poder 

de cura. 

      Com essa intensificação, muitos hotéis passaram a ser construídos para atender 

a nova demanda, que por ser proveniente das camadas mais elevadas da população, 

era muito exigente. Os cruzeiros marítimos também estavam vivendo um ótimo 

momento e destacavam-se, principalmente por sua comida e bebida de alta qualidade. 

Essas atividades contribuíram para a divulgação de diferentes cozinhas, 

promovendo um intercâmbio cultural.  

A descoberta de uma nova técnica de conservação – o congelamento (guarda as 

características de frescor dos alimentos) – permitiu uma transformação no mercado de 



 

alimentos e seu sistema de distribuição. Além disso, a criação de novos aparatos para 

as cozinhas (geladeiras e fogões) vinha a facilitar cada vez mais a culinária.  

A vida moderna passou a exigir facilidades no preparo das refeições e a 

mecanização dos trabalhos domésticos veio para facilitar este processo. Além disso a 

melhoria no sistema de transportes também contribuiu para que houvesse uma 

internacionalização da culinária.  

A presença de restaurantes de todos os tipos de cozinha em um mesmo bairro, 

em qualquer país, mostra cada vez mais a globalização da gastronomia. Atualmente é 

muito comum um brasileiro citar a comida japonesa como sua predileta, assim como é 

normal um norte-americano apreciar a culinária chinesa ou um europeu provar as 

iguarias árabes. 

As mudanças atuais nos hábitos alimentares seguem a mesma dinâmica da 

ocorrida em séculos passados. Elas nada mais são do que reflexo das mudanças na 

própria sociedade.  

Segundo Franco (2006), a cozinha do século XX pode ser considerada 

cosmopolita, de acentuado pluralismo. Pode até haver um tipo dominante, mas os 

demais estão ao seu redor, sendo experimentados e aprovados por muitos.  

A tendência atual é a cozinha internacional, que facilitada pelas técnicas de 

produção de alimentos, antes atípicos a uma região e da conservação por longos 

períodos, permite que iguarias do mundo todo cheguem a uma cidade específica. A 

cozinha internacional não é apenas uma coletânea de receitas de diversas origens, mas 

o conjunto de novos processos que permite adaptar as receitas às condições culinárias 

local. 

Com isto, o termo gourmet ganha um novo sentido, sendo visto como aquele que 

não apenas consome e se interessa pelo que bebe e come, mas que sabe degustar 

através de critérios que ultrapassam a socialização. Como afirmou Franco (2006, p. 

259) “Ser gourmet é, portanto, transcender o chauvinismo culinário e poder realizar uma 

mistura sutil de tradição e de curiosidade pelo novo”. 

 

 

 



 

2.2  GASTRONOMIA COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 

A antropologia deu uma forte contribuição para o descobrimento da gastronomia 

e, por muito tempo, foi um dos únicos estudos a apreciá-la. Ela considera que a 

gastronomia é um elemento essencial para desvendar as diferentes culturas existentes. 

Os tipos de alimentos utilizados e a forma de prepará-los ensinam sobre os costumes e 

mostram o desenvolvimento das sociedades. 

Ela permite descobrir histórias de civilizações, influências de outros povos, 

características econômicas, políticas e religiosa, ritos, modas e modos de preparo em 

qualquer prato característico da forma de alimentação, de uma cidade, região ou país 

porque cada ser humano se alimenta de acordo com a sociedade a que faz parte. Cada 

cultura possui diferentes alimentos e modos de preparo. O que é comestível para certos 

povos, não o é para outros.  

Além da questão cultural, outro fator que influencia na escolha dos alimentos 

para consumo é o gosto. Ele varia entre as pessoas de uma mesma cultura de acordo 

com o sexo, a idade, a religião, o grau de instrução, o nível de renda, a classe e a 

origem social. Assim, Franco (2006, p.25) afirma que “O gosto é, portanto, moldado 

culturalmente e socialmente controlado”.  

Os hábitos alimentares representam a identidade social dos indivíduos. É a parte 

da cultura mais preservada, sendo transmitida através da culinária típica, dos pratos 

que traduzem a imagem de determinado lugar, povo. 

A curiosidade pelo desconhecido, pela cultura alheia, pelo que é apreciado por 

outros leva o homem a romper com seu patrimônio da infância, arriscando-se a 

experimentar novos alimentos, novas culturas.  

O processo de descoberta do novo inclui antes o olfato ao paladar e ele é tão ou 

mais importante porque ao sentir o odor de determinado prato o indivíduo pode sentir 

repulsa e nem tentar experimentá-lo ou pode se encantar e abrir o apetite.  

A alimentação contribuiu para o desenvolvimento social do ser humano, ao unir 

as pessoas em grupos específicos de acordo com as semelhanças sociais e culturais, 

criando uma identidade coletiva. 



 

Essa identidade coletiva é formada através das mudanças que ocorrem na 

cultura do povo, no decorrer do tempo; no entanto as principais características 

persistem e isso permite que determinados pratos permaneçam íntegros, ao menos na 

sua essência, tornando-se patrimônio de um povo. 

A cultura e a alimentação estão ligadas de maneira estreita, pois no ato de comer 

estão implícitos diferentes processos de socialização do homem. Processos 

fundamentais na definição do homem como um ser cultural e participativo em um 

contexto social. 

A gastronomia, assim como o território, as raças, a religião e outros elementos, 

permitem a construção da identidade de um povo, sendo os elementos que dão uma 

personalidade a este lugar e formam sua imagem. 

Neste contexto, a gastronomia é considerada parte da cultura de um povo. Ela 

passa a constituir seu Patrimônio Cultural.  

A determinação do Artº 16 da Constituição de 1988 estabelece que: 
 
 
o Patrimônio Cultural trata dos bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à nação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nas quais se 
incluem: 
I – as formas de expressão; 
II – os modos de criar, fazer e viver; 
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 2008) 
 
 

Ele é a herança dos antepassados. Conserva a memória do que se foi e é, 

revelando a identidade de um povo. Expressa o resultado do processo cultural que 

proporciona ao ser humano o conhecimento dos seus e do ambiente que o cerca.  

O patrimônio material refere-se a elementos tangíveis e bens culturais que 

englobam objetos e construções, enquanto que o imaterial trata de bens intangíveis 

referentes ao conhecimento, às técnicas, ao fazer e ao saber, âmbito do qual a 

gastronomia faz parte. 

 

 



 

Patrimônio Imaterial, segundo a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), engloba: 

 
 

   As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
(IPHAN, 2008) 

 
 

O patrimônio imaterial, de acordo com Giovanaz (2008), é transmitido de geração 

em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 

ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento 

de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana. 

O Decreto nº 3511, de 4 de Agosto de 2000, criou o Plano Nacional do 

Patrimônio Imaterial (PNPI) que viabiliza a realização de projetos de identificação, 

reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. 

Este projeto busca parcerias com empresas de diferentes categorias, mas que tenham 

uma ligação com a cultura e possam desenvolver pesquisas e oferecer financiamento 

(IPHAN, 2008). 

Além disso, cria os Livros de Registro:   

• Livro de Registro dos Saberes – nele encontram-se inscritos 

conhecimentos e modos de fazer característicos do cotidiano das 

comunidades; 

• Livro de Registro das Celebrações – abrange os rituais e as festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas sociais; 

• Livro de Registro das Formas de Expressão – concentra-se nas 

manifestações ligadas às artes: literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas. 

• Livro de Registro de Lugares – abrange os mercados, as feiras, as praças 

e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 

coletivas. 



 

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) também criou o 

Plano de Salvaguarda que consiste em apoiar a continuidade de um bem cultural de 

modo sustentável. Visa atuar no sentido da melhoria das condições sociais e materiais 

de transmissão e reprodução que possibilitam sua existência (IPHAN, 2008). 

 O conhecimento gerado durante os processos de inventário e registro do 

patrimônio é o que permite identificar de modo bastante preciso as formas mais 

adequadas de salvaguarda. Essas formas podem ir desde a ajuda financeira a 

detentores de saberes específicos para a sua transmissão, até, por exemplo, a 

organização comunitária ou a facilitação de acesso às matérias primas (TURISMO, 

2008) 

 No campo da gastronomia existem dois bens tombados1: Ofício das Baianas de 

Acarajé, inscrito no Livro dos Saberes, em 14/01/2005, consiste em uma prática 

tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana; e o 

Modo artesanal de fazer queijo de Minas, de 31/01/2002, refere-se ao modo único como 

é produzido o pão de queijo, a partir do leite cru.   

 Os bens imateriais constituíram tamanha importância por não serem apenas um 

objeto que fez parte da história daquele povo em épocas passadas, mas sim por, 

geralmente, ainda ser parte integrante dos costumes de uma sociedade. 

 A importância de se preservar é manter viva, mesmo que alterada, é manter livre 

do perigo do desaparecimento ou do esquecimento pelo próprio povo, é fazer com que 

o legado cultural permita uma continuidade da cultura e seja um elo entre passado e 

presente. Ele permite que se saiba como viviam os antepassados e como se chegou 

aos dias de hoje.  

 A preservação desse saber, segundo Lemos (2004, p. 25): 
 
 

É a definição de uma nacionalidade, cuja memória está justamente alinhavada 
ao longo de sucessivas transformações e evoluções havidas lentamente 
através dos tempos, devido tanto ao progresso tecnológico e seus meios de 
comunicações, como ao aprimoramento e, também, aos facilitados contatos 
entre povos diferentes, estando nessa miscigenação o centro maior de 

                                                 
1 Ato administrativo realizado pelo Poder Público com o objetivo de preservar, por intermédio da 
aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de 
valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. 



 

interesse da compreensão do que seja Patrimônio Cultural de uma nação de 
populações. 

  
 

Neste contexto, a culinária é a história de um povo. Sua preservação é sinal de 
sabedoria.  

Em meio a tudo isto, a gastronomia passou do complicado ao simplificado sem 

perder a sofisticação. O intercâmbio de alimentos não contribuiu apenas para levar ao 

conhecimento os alimentos mais exóticos, mas contribuiu para divulgar culturas e suas 

especificidades. 

 Alimentos comuns à mesa de hoje já foram considerados exóticos em outros 

séculos. O intercâmbio comercial facilitou a descoberta e divulgação de ingredientes 

por todo o mundo.  

Muitas culturas culinárias apareceram e fizeram sucesso em outras épocas 

Algumas foram esquecidas ou influenciadas, modificando-se, mas certamente ainda há 

muito que ser criado e cabe ao turismo descobrir seus rumos. 

 

 

2.3  GASTRONOMIA COMO PRODUTO TURÍSTICO 

 

 

É possível considerar duas vertentes quando se tem a alimentação relacionada à 

atividade turística: serviço essencial para a permanência do turista em um lugar, ou 

motivador da experiência turística. 

Na primeira relação, a alimentação é apenas um elemento integrante do cenário 

turístico. Ela é essencial porque em qualquer tipo de deslocamento, a pessoa precisa 

se alimentar e independente do tipo de alimentação (culinária local ou não), este 

constitui um dos principais gastos no planejamento de uma viagem. 

No segundo caso, a atividade gastronômica é vista como parte integrante do 

Turismo Cultural, identificando-a como patrimônio de determinada localidade, 

resgatando a alimentação do seu povo, sua tipicidade regional e como ela é 

apresentada ao turista. É essa para a qual o turismo se direcionará. 



 

A gastronomia, como fator de diferenciação cultural, traz vantagens para o 

turismo e pode trazer desenvolvimento à população local, aos seus estabelecimentos 

de oferta, tanto maior quanto mais específica for esta oferta, mas é importante que ela 

saiba manter suas características peculiares, que é justamente o que desperta a 

curiosidade do turista.  

Ela, como manifestação da cultura, tem tanta importância nas atividades 

turísticas que vem sendo valorizada por diversos órgãos de fomento ao turismo no país 

e no mundo. Assim, segundo Fernandes (2004, p. 41) “Essa valorização da cozinha 

regional – ou, como dizem os franceses, a cozinha do terroir e das estações – tem tudo 

para se tornar um atrativo turístico do Brasil”. Para que isso ocorra é preciso valorizar a 

rica e diversa culinária existente no país. 

A culinária deve ser trabalhada de forma a ser forte atrativo para os turistas, 

muitas vezes mesmo quando a motivação primordial não é a gastronomia, ela pode vir 

a se tornar o elemento apreciado em uma cidade, especialmente por aqueles que 

sempre buscam a boa mesa, novidades e experiências gastronômicas. 

As políticas públicas devem preservar a cultura, no geral, já que ela é o 

elemento-chave para qualquer destino turístico, desde uma obra arquitetônica que 

chame a atenção do mundo, como a Torre Eiffel de Paris, ou o modo de vida simples 

dos índios da Amazônia.  

Neste contexto, a gastronomia passa a tomar seu lugar, por ser uma 

manifestação que envolve a memória, a representação, bem como a história, a 

geografia e a cultura das diversas regiões. Cabe ao turismo saber organizá-la junto aos 

estabelecimentos gastronômicos locais, visando manter seus usos e costumes porque é 

justamente por conta deles que ela passa a ser um atrativo.  

A gastronomia agrega valor ao turismo cultural, criando uma forte oferta turística 

para as regiões que possuem tradições em sua arte de cozinha. As pessoas viajam em 

busca de novas experiências, visando vivenciar uma nova cultura e a culinária pode 

entrar neste contexto como impulsionadora do turismo em uma localidade. 

A comida típica é retratada como o que uma cidade tem de melhor a oferecer a 

seu visitante em termos de hospitalidade. Está agregado um valor do comer bem 

porque determinado prato é o dom de uma região. 



 

Ela é muito valorizada pelos turistas e quando se direcionam a um restaurante, 

não bastará apenas oferecer o alimento, todo o ambiente tem de estar de acordo com o 

que se oferece e com a cultura que se divulga. 

É possível dizer que nenhum turista irá se deslocar até Minas apenas para comer 

o famoso pão de queijo e nem vira até o Rio de Janeiro provar a deliciosa feijoada. A 

culinária dificilmente será a motivação principal ou única em um deslocamento, mas se 

for incorporada a produtos turísticos poderá ser um forte atrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3  INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: RESTAURANTES 

 

 

 O desenvolvimento dos estabelecimentos alimentícios obteve uma grande 

trajetória, iniciada na Idade Média, mas o termo restaurante, por exemplo, só surgiu em 

1765, na França (FRANCO, 2006). 

 Os primeiros estabelecimentos só serviam bebidas e deviam ser freqüentados 

apenas pelos homens, mais tarde é que esses lugares passam a ser vistos como local 

adequado para as famílias.  

 Em função dos diferentes tipos de estabelecimentos de alimentos que existem, 

essa indústria possui muitas subdivisões, mas a que abrange a gastronomia é a dos 

estabelecimentos de caráter comercial e, especificamente, a dos restaurantes que 

buscam atender as necessidades sociais e não as biológicas.  

 

 

3.1  CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS RESTAURANTES 

 

 

 Os primeiros estabelecimentos a servirem alimentos a terceiros, foram os 

mosteiros, na Idade Média. Eles funcionavam como local de abrigo a hóspedes e 

peregrinos, colocavam em prática a hospitalidade e transmitiam as tradições culinárias, 

além de funcionarem como armazém de alimentos para o povo.   

 No início da Idade Média, existiam as chamadas estalagens marcadas pela sua 

rusticidade. Elas apenas costumavam oferecer bebidas, lugar para o descanso dos 

viajantes e de seus cavalos antes de seguirem viagem. Ao fim desse período houve o 



 

surgimento de estabelecimentos conhecidos como tavernas e albergues, de uma forma 

mais completa, em que passaram a oferecer alimentação. 

 As tavernas eram freqüentadas por pessoas de nível social mais baixo. Elas 

atraiam especialmente pessoas do sexo masculino que estavam dispostos a comer e 

beber o que fosse oferecido. Além disso, não era um lugar apropriado para ser 

freqüentado por famílias, pois eram freqüentados por mulheres da vida. 

 Antes dos restaurantes havia os pequenos hotéis, onde se comia “table 

d´hôte”, que pode ser entendida como “mesa do anfitrião”. Nela, visitantes e anfitrião 

realizavam suas refeições juntos, de acordo com as normas, horários e cardápio 

oferecido pelo dono da casa e ainda havia os “traiteurs” que ofereciam refeições em 

casas particulares e não em seu estabelecimento. 

 Há duas versões defendidas por Spang (2003 apud OLIVEIRA, 2007) sobre o 

aparecimento de um grande número de restaurantes na França. Uma afirma estar 

associada ao desemprego dos chefes de cozinha da aristocracia francesa após a 

Queda da Bastilha. Eles, precisando se reposicionar na vida, abriram restaurantes, que 

contribuíram para a democratização da gastronomia – os mais pobres passaram a ter 

acesso a pratos antes apenas dispostos à mesa dos nobres. 

 A outra versão trata da abolição das guildas1 e a instituição do livre comércio 

que passou a permitir que qualquer pessoa montasse um estabelecimento e 

comercializasse o que lhe era de interesse. 

 No período renascentista há o aparecimento dos primeiros restaurantes como o 

nome de cabarets. Esse local oferecia espetáculos e divertimento, além de refeições de 

qualidade. Através deles desenvolveu-se o hábito de sair para jantar. Os cabarets 

dessa época são muito diferentes dos clubes noturnos dedicados à promiscuidade.  

 Por volta do século XVII, surge na França o primeiro café. Francesco Capelli – 

Procópio, siciliano, começou a vender sorvete em Paris, mas tarde resolveu abrir um 

café que era inovador porque nele era possível encontrar as notícias diárias e também 

permitiu o acesso às mulheres. O café ficou conhecido como o primeiro café-literário e 

tornou-se um centro de informação e discussão de idéias. (FRANCO, 2006) 

                                                 
1 Associação de auxílio mútuo, constituída na Idade Média entre as corporações de operários, artesãos, 
negociantes ou artistas. 



 

 O termo restaurant apareceu somente em 1765 por Boulanger, proprietário de 

um estabelecimento que servia sopas quentes anunciadas como restaurants – 

restaurativas.  

Os restaurantes se distinguiam das conhecidas tavenas e albergues por conta de 

sua limpeza, decoração e tranqüilidade. Além disso, colocavam a disposição de todos, 

pratos elaborados, desde que pudessem pagar o preço pedido.  

O primeiro restaurante, com as características apreciadas hoje, foi o La Grand 

Taverne de Londres, aberto em Paris em 1782. Antoine Beauvilliers era o proprietário e 

inovou adotando menus variados, mesas individuais e serviços em horários específicos. 

O famoso gastrônomo Jean-Anthelme Brillat-Savarin afirmou que foi “o primeiro a 

combinar os quatro princípios básicos: um salão elegante, garçons hábeis, uma boa 

adega e excelente cozinha” (FRANCO, 2006). 

O grande diferencial adotado por Beuavilliers foi graças a sua extraordinária 

memória que lhe permitia lembrar os nomes de seus convidados, bem como suas 

preferências.  

O termo menu já era muito utilizado para a gastronomia, por volta do século 

XVIII, mas no sentido como hoje se conhece – para indicar aos clientes o que  

restaurante oferece como refeição, só começa  a ser difundido durante o período de 

Restauração (1814-1830).  

O menu surgiu para informar aos empregados de uma casa a seqüência dos 

pratos e vinhos a servir. A palavra vem do latim minutus, “resumido”, “diminuto”. Não 

devendo ser confundido com o cardápio (carte), que é a lista de tudo que um 

restaurante oferece. Um cardápio pode conter vários menus ou sugestões de refeições 

com seus diferentes serviços ou etapas.  

 O século XX contribuiu de forma significante para a divulgação dos 

restaurantes. O pioneiro francês André Michelin visando promover o turismo de 

automóvel e fazer propaganda de seu produto, fabricante de pneus, resolveu publicar 

um guia com endereços de suas lojas, bem como de postos de gasolinas, oficinas 

mecânicas, além de hotéis e restaurantes.   



 

 As viagens de automóvel junto aos guias de viagem permitiram uma conexão 

entre a atividade turística e a gastronomia. Essas viagens favoreceram a descoberta de 

cozinhas regionais que passaram a ser divulgadas. 

Atualmente, os restaurantes costumam adquirir fama quando possuem um Chef 

renomado para elaborar seus menus.  A criatividade dos Chefs caracteriza o glamour 

dos restaurantes contemporâneos. 

O termo Chef de cozinha, já era conhecido na Grécia como archimageiros 

(evolução de mageiros – padeiros) para designar quem cozinhava e possuía uma 

equipe sob seu comando.  Essa profissão era valorizada, dando destaque aos escravos 

que a praticavam na época, sendo reconhecidos como mestres de sua arte. 

Segundo Franco (2006, p. 233 e 234), Escoffier definiu chefe como: 
 
 
 

Um artista e administrador. Suas obrigações cotidianas compreendem 
determinar as compras, planejas os menus e distribuir o trabalho entre o 
pessoal da cozinha, que pode chegar a dezenas de pessoas. Deve ainda 
supervisionar a execução dos pratos e trocar idéias com o maître d´hotel. 
Todos os pratos passam pelo seu exame e crítica. Um chef, porém, não pode 
dirigir trabalhos que ele mesmo não seja capaz de executar. Necessita, 
portanto, além de sensibilidade artística e paladar apurado, de conhecimento 
amplo de tudo o que se relacione com a cozinha. Só quem faz da cozinha o 
seu supremo interesse, dedicando-lhe anos de estudo e de trabalho, torna-se 
um chef.  
 

 
Durante muitos anos, possuir um chef de cozinha ou dominar dotes culinários era 

sinal de status e significava ascensão social; hoje ir a um restaurante comandado por 

um Chef famoso, ainda é sinal de privilégio. 

A grande quantidade de restaurantes hoje encontrados, pode ser explicada 

pela afirmação de Barroco e Barroco (2008): 

  
 

A “deslocalização do ato de comer” abre espaço para o surgimento de uma 
multiplicidade de restaurantes, com cardápios destinados a vários paladares e 
condições econômicas definidas pelo peso dos alimentos. Criam-se novos 
pratos, novos sabores, buscam-se novas receitas das cozinhas internacionais e 
nacionais, com o intuito de oferecer algo diferente. 
 
 



 

 Os restaurantes contemporâneos mantêm em sua estrutura a influência de 

famosos chefs franceses.  

 George Auguste Escoffier promoveu significativas mudanças na culinária 

profissional. Ele afirmava que era necessário haver uma organização na cozinha 

através do sistema de brigadas, em qual cada setor tivesse seu chefe responsável, 

visava medidas para diminuir o tempo de preparo dos pratos, estabeleceu padrões de 

saneamento; e se preocupava com a criatividade, as propriedades digestivas dos 

alimentos e com as técnicas de conservação deles. (BIOGRAFY, 2008) 

 Suas medidas contribuíram para que a gastronomia passasse ao status de 

profissão, sendo respeitada e marcada pela disciplina e sobriedade; Além disso, Sua 

contribuição foi muito importante para a revolução da arte culinária, especialmente na 

estética gastronômica. Ele também criou uma nova filosofia gastronômica baseada na 

simplicidade e no sabor de cada ingrediente.  

 Escoffier foi o sucesso do século XIX, sendo seguido por muitos outros chefs que 

tornaram-se mundialmente famosos; mas um dos principais chefs atuais é Ferràn Adrià, 

espanhol da Catalunha, dono do restaurante El Bulli, um dos melhores no mundo 

ocidental. 

 Ele acredita que sua cozinha seja uma “desconstrução” de tudo que existe, 

afirmando que seus pratos devem impressionar e surpreender a todos que o degustam; 

Além disso, cria um novo conceito para os restaurantes, defendendo que as pessoas 

não devem ir a um restaurante para comer e sim para ter uma experiência. Esses 

estabelecimentos, muito mais do que oferecer pratos, devem fazer o cliente feliz, 

divertindo-o com as surpresas de suas inovações.   

 No Brasil não é fácil precisar a origem dos restaurantes. Acredita-se que em 

1599 o português Marcos Lopes inaugurou em São Paulo um estabelecimento 

destinado ao atendimento de viajantes, mas esses estabelecimentos receberam o 

nome de paragens, casas de pastos e pensões. Os grandes estabelecimentos do país 

ficaram conhecidos como leiterias ou confeitarias e o nome restaurante somente 

passou a ser usado no fim do século XIX. (OLIVEIRA, 2007) 

 

 



 

3.2  INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO 

 

 

 A indústria de serviços de alimentação, também conhecida como indústria de 

restaurantes, abrange todos os diferentes estabelecimentos que preparam e fornecem 

alimentos e bebidas.  

A relação existente entre mercado, conceito e cardápio, sugerida por Chon e 

Sparrowe (2003), serve para identificar o tipo de serviço de alimentação em que a 

gastronomia está incluída. 

Os consumidores potenciais não têm necessidades idênticas. Eles podem ser 

freqüentadores de mais de um tipo de estabelecimento, dependendo do momento 

vivenciado, do tipo de comida que costumam consumir e do tempo que têm para 

realizar esta atividade. Conforme Chon e Sparrowe (2003, p. 167) “Os indivíduos 

experimentam em diferentes momentos, diferentes necessidades e expectativas de 

serviços de alimentação.”  

Os segmentos de mercado não são formados por grupos fechados de pessoas, 

mas sim por pessoas com necessidades e expectativas específicas, sobre as quais o 

marketing terá que atuar; já que qualquer serviço de alimentação para ter sucesso 

precisa atender os desejos de seus clientes. 

Nenhum serviço de alimentação é capaz de atender a todos os tipos de 

demanda, por isso ele é segmentado em localização geográfica, idade, etnia, classe 

social e preço. Esses elementos são determinantes para delimitar um tipo de 

consumidor, mas este não é imutável, pois a necessidade momentânea é que move o 

consumidor. 

Segundo Kinton (1998 apud OLIVEIRA, 2007, p. 31), “gostos e hábitos 

alimentares são influenciados por padrões baseados em três fatores: educação, 

comportamento do chefe do grupo e práticas sociais”. 

O conceito é outro elemento que ajuda na definição do tipo de cliente que se 

busca. Ele pode ser analisado pelos seguintes elementos: porte do estabelecimento, 

localização, horário de funcionamento, tipo de serviços e tema e design. Seu 

planejamento é feito para focar um determinado público-alvo. 



 

O cardápio é o último item para determinar o tipo de estabelecimento de 

alimentação. Ele deve oferecer tudo o que o tipo de cliente esperado deseja, caso isso 

não ocorra, o consumidor simplesmente buscará outro estabelecimento. 

Há uma tendência em acreditar que quanto mais extensa for a lista do que se 

oferece, mais fácil será atender a necessidade do cliente. Contudo, a oferta de grande 

variedade de pratos não indica que haja alta qualidade em todos, porque para cozinhar 

diferentes tipos de comida será preciso ter muitos chefs ou um que seja especialista em 

tudo. 

O cardápio deve estar intimamente ligado com o conceito do estabelecimento. É 

preciso acha número de itens ideal para compô-lo de forma a atender as expectativas 

de seus clientes.  

Esses três elementos servem para tipificar os serviços de alimentação em duas 

principais categorias - comercial e industrial – que se diferem pelo tipo de público 

atendido. 

Os comerciais estão associados aos restaurantes encontrados nas ruas, galerias 

de lojas e shoppings. Eles vão dos restaurantes finos aos fast-foods, passando por 

cafés, restaurantes temáticos, familiares, informais, self-service e catering. Seu principal 

objetivo é o lucro e por isso investe na satisfação das necessidades dos clientes. É 

neles que a gastronomia desempenhará seu papel. 

Os restaurantes comerciais ainda podem ser divididos em dois tipos: os que 

atendem à necessidade biológica, e os que atendem à necessidade social. De acordo 

com Powers e Barrows (2004, p. 66), os restaurantes de refeições requintadas 

possuem preços mais elevados, público menor e selecionado e o serviço de um Chef 

de cozinha. Eles são um grande sucesso entre os apreciadores da gastronomia de 

qualidade do mundo contemporâneo. 

Os industriais são também conhecidos como de alimentação coletiva. Costumam 

ser encontrados em instituições, hospitais, penitenciárias, escolas, universidades, 

empresas aéreas, casas de repouso, exércitos e indústrias. Eles são direcionados a 

atender as pessoas que fazem parte desses estabelecimentos, se preocupando com a 

saúde e bem-estar dos mesmos. 



 

No turismo, os tipos de estabelecimento de alimentação são bem diversos, o que 

determinará sua categoria é justamente o cardápio. A oferta de comida típica é o que 

desperta o interesse dos visitantes, não importando se é um restaurante fino ou 

simples. O ideal é que o estabelecimento seja capaz de oferecer o que o viajante quer 

provar e tenha uma atmosfera que combina com a sua oferta. 

 

  

3.3 TENDÊNCIAS, INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E SOCIEDADE 

 

 

As mudanças sociais marcadas pela maior participação da mulher no mercado 

de trabalho, alteração da estrutura familiar, agitação constante do dia a dia fizeram com 

que houvesse um crescimento do número de refeições feitas fora de casa.   

As refeições à mesa, em família, tendem a não mais existir em função dos 

diferentes horários de estudo e trabalho, que impedem esta convivência que será 

substituída por almoços com amigos e companheiros de trabalho em estabelecimentos 

alimentícios espalhados pela cidade. 

Novas tendências passam a reger os cardápios das pessoas e os restaurantes 

precisam estar atentos para continuar atendendo esta demanda em constante 

mudança. 

Os problemas de saúde se tornam regulamentadores do que se poderá ou não 

consumir. Os fast-food, que encantam muitas crianças e jovens, já tendem a ser 

evitados em função de doenças como hipertensão, diabete e até a obesidade. 

A “indústria da magreza” cada vez mais faz com que mulheres adotem uma dieta 

rígida para caberem nas medidas da sociedade, contribuindo para o fim da 

comensalidade em família. 

O uso de fertilizantes, aditivos e a modificação genética dos alimentos cada vez 

mais comum, alteram o sabor e o valor nutritivo dos alimentos, apesar de mantê-los 

com uma aparência extremamente suculenta. 



 

A preocupação com a preservação do meio-ambiente leva as pessoas a 

rejeitarem um tipo de indústria alimentícia, em função dos danos que produz, como é o 

caso dos fast-foods, com sua embalagens descartáveis. 

As técnicas de engorda dos gados, o confinamento ao qual os frangos são 

submetidos, o uso de antibióticos em aves e de rações fabricadas com ingredientes de 

origem animal estão sendo questionados pelos maus tratos aos animais e pelas 

conseqüências que trazem à natureza e à saúde do homem. Os alimentos provenientes 

do uso de alguma dessas técnicas são estimulados ao não consumo. 

As tendências mudam constantemente. As pessoas estão cada vez mais 

informadas e preocupadas com a saúde. Todos esses elementos fazem com que os 

restaurantes precisem se atualizar para não perder sua parcela do mercado. 

 

 

3.4  COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A GESTÃO DE RESTAURANTES 

 

 

 O planejamento é a peça fundamental para quem deseja ser gestor de um 

restaurante. É preciso pensar nos custos, objetivos, tipo de público, potencial de 

receita, tamanho do estabelecimento e principalmente nas características do negócio, 

entre outros aspectos. 

 O conceito do restaurante é um dos principais elementos para começar a 

desenvolver um projeto. Ele precisa se definir para saber que tipo de público deseja 

atingir, que pratos irá servir, o ambiente que criará e que tipo de serviço poderá 

oferecer. 

 Os restaurantes podem atingir dois tipos de demanda: a espontânea que é 

gerada pelas necessidades do dia a dia e visam usar um restaurante apenas para 

suprir suas necessidades biológicas e a criada que é justamente aquela que se 

direciona a esses estabelecimentos na busca de uma comida específica. São esses os 

restaurantes que irão revelar-se de maior interesse dentro da atividade turística. 

  



 

Segundo Fonseca (2000) existe uma séria de motivações que levam as pessoas 

a determinado restaurante e elas podem ser:   

• Status – costuma ser o da moda, no qual as pessoas freqüentam para verem 

e serem vistas; 

• Ambiente – aquele que possui algo de especial em sua decoração, capaz de 

encantar seus freqüentadores e fazê-los retornar; 

• Clima – pode ser percebido pela combinação do próprio ambiente ou da 

forma como os funcionários do local o fazem sentir; 

• Cardápio – podendo ter alguma especificidade quanto aos pratos oferecidos 

ou quanto a sua forma de preparo;  

• Curiosidade – sua busca se dá em função da indicação de amigos ou até 

mesmo revistas ou pelo prazer da descoberta do novo; 

• Preço – este não costuma ser elemento único em uma análise, pois sua 

avaliação vem acompanhada da qualidade que é oferecida pelo preço que se 

paga; 

• Chefe de cozinha – sua busca se dá em função do cardápio assinado por um 

cozinheiro renomado; 

• Estilo de serviço – o tipo de serviço oferecido é o elemento mais relevante por 

ter um caráter inusitado que transforma o restaurante, muitas vezes, em um 

espetáculo. 

  

 Além dessas, outras motivações podem ser destacadas, mas cabe ao 

planejador de um estabelecimento alimentício definir qual tipo de público ele deseja 

atender em seu restaurante, porque não é possível, na maioria dos casos, um único 

estabelecimento atender a um conjunto de demandas diferentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4  GESTÃO DA QUALIDADE E O USO DE INDICADORES 

 

 

 A explosão do surgimento de restaurantes faz com que seja necessário o 

desenvolvimento de estratégias de gestão, abrigando as competências necessárias 

para coordenar esta indústria de serviços. 

 A acirrada concorrência entre os estabelecimentos de A&B torna obrigatória a 

implantação da gestão da qualidade para melhorar atender os clientes, visando 

oferecer satisfação além do produto e/ou serviço ofertado. 

 Neste contexto, a adoção de indicadores surge como ferramenta para monitorar 

as medidas adotadas dentro de uma organização visando à melhoria contínua com a 

realização de mudanças ou aprimoramentos quando necessário. 

 

 

4.1  GESTÃO DA QUALIDADE 

 

 

 A globalização tem provocado mudanças na forma como as pessoas se 

comunicam, na forma como pensam, agem e também naquilo que gastam ou investem 

seu dinheiro. A forma, pois como as organizações competem entre si também está no 

mesmo caminho. 

 A qualidade surgiu como uma estratégia que empresas passaram a utilizar para 

ganhar a concorrência. Ela trata da tentativa de superar as expectativas do cliente, 

surpreendendo ao invés de apenas atender a sua solicitação. 



 

 O conceito de qualidade, nos últimos anos, deixou de ser estratégico e passou a 

ser obrigatório dentro das empresas que buscam garantir competitividade, sucesso e 

lucratividade, além do grande desafio de fidelizar clientes. 

O cliente deixa de ser apenas o consumidor final, mas passa a ser parceiro da 

empresa ao expressar sua opinião, ajudando a empresa a encontrar seus erros e 

acertos, visando à melhoria contínua. 

A definição de qualidade é muito subjetiva e isso pode gerar distorções do seu 

real significado. Paladini 1995 (apud EDUARDO et al. 2006) afirma que “Qualidade é 

um conceito muito dinâmico. Sempre foi um termo de domínio público. Talvez por isto, 

seu conceito foi alterando-se num processo muito similar ao que ocorre com as 

palavras de uso comum”. 

Silva manifesta concordância com o autor supracitado, afirmando que “Na visão 

de Deming – o homem que primeiro ensinou sobre qualidade no Japão – todos querem 

qualidade, porém, cada ser humano tem uma definição diferente de qualidade” (SILVA, 

1996, p.13). 

Juran define qualidade como “Adequação ao Uso” (JURAN, 1993, p. 12-16), 

concordando com Silva ao afirmar que esta definição precisa ser ampliada, já que 

existem muitos usos e usuários. A “Adequação ao Uso” é um rótulo simplista e não 

fornece aos gerentes a indicação necessária para escolherem os rumos de suas ações. 

Os clientes, diante da variedade de opções disponíveis, passam a fazer 

exigências e aquilo que eles estão acostumados a obter torna-se uma qualidade 

obrigatória. Portanto, as empresas são obrigadas a ir além, tentando oferecer mais do 

que eles poderiam esperar por receber.  

Assim, a busca pelo sucesso implica investimento nos recursos materiais, 

financeiros e tecnológicos para que sejam usados com eficiência e eficácia e neste 

contexto, as pessoas passam a ser o diferencial, conforme relata Chiavenato (1999, p. 

4):  

 
 

E as pessoas passam a significar o diferencial competitivo que mantém e 
promove o sucesso organizacional: elas passam a constituir a competência 
básica da organização, a sua principal vantagem competitiva em um mundo 
globalizado, instável, mutável e fortemente competitivo. 
 



 

Com isso, é possível perceber que os resultados da produtividade de uma 

empresa já não podem ser avaliados apenas pelos investimentos em tecnologia, mas 

principalmente pelos recursos humanos que possuem. 

Por conta disso, em um estabelecimento que foque a qualidade em sua gestão 

tem que englobar todos os departamentos e as pessoas que trabalham neles. A 

implantação de um programa de qualidade costuma partir dos mais altos calões da 

empresa, mas para que ele tenha sucesso é preciso ser disseminado por toda ela.  

Antes de implantar a qualidade, é preciso entendê-la. 

David Garvin definiu quatro eras da qualidade, em seus estudos (figura 1): 
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 Figura 1: As quatro eras da qualidade 
 Fonte: Garvin (1988 apud KALTENECKER; QUEIROZ, 1995, p. 20) 
 
 
 

A quarta fase, que corresponde à gestão estratégica da qualidade, é o momento 

em que se encontra a sociedade contemporânea.  Ela promove uma relação direta 

entre qualidade e lucratividade, foca o consumidor final como elemento-chave para  a 

qualidade dos produtos/serviços de uma organização e indica que todos dentro dela 

precisam estar comprometidos com este ideal. 

  O conceito da qualidade se baseia em quatro pilares: Garvin (apud  
KALTENECKER; QUEIROZ, 1995) 

 
• Qualidade como excelência – relacionada aos produtos/serviços que 

trazem aos clientes não apenas o atendimento de uma necessidade 

instantânea, mas traz prazer pessoal; 

• Qualidade como conformidade a especificações – quando o que é 

consumo atende de maneira rigorosa as necessidades e expectativas dos 

clientes; 

• Qualidade como adequação de uso – relacionada com as especificações 

dos produtos e serviços para estarem de acordo com o uso que os 

clientes desejam fazer deles; 

• Qualidade como valor para preço – quando preço e qualidade são 

diretamente proporcionais, surgindo neste contexto a idéia de Total 

Quality Control (Controle Total da Qualidade). 

 



 

A qualidade é um termo extremamente subjetivo. Cada indivíduo, de acordo com 

suas necessidade vai definir o que é a qualidade. Tentando simplificar, (GARVIN, 1984 

apud KALTENECKER e QUEIROZ, 1995, p. 27) a subdividiu em “dimensões”, que 

podem ser: 

• Desempenho – características operacionais básicas de um produto, nas 

condições de funcionamento; 

• Atributos – aspectos de design (beleza, funcionalidade e classe) de um 

produto, ou até mesmo seus acessórios; 

• Confiabilidade – probabilidade de vida por um período de tempo, sob 

condições de uso estabelecidas; 

• Conformidade – o grau em que as características físicas e o desempenho 

de um produto combinam padrões preestabelecidos; 

• Durabilidade – a quantidade de uso que se obtém de um produto antes 

que se deteriore fisicamente, ou tenha de ser substituído; 

• Manutenção – a capacidade de reparar um produto rápida e facilmente. 

Esta resposta está diretamente ligada com uma nova compra de produtos da 

mesma marca; 

• Estética – como o produto soa, toca ou cheira. Ela é a dimensão mais 

subjetiva e baseada nos clientes; 

• Qualidade percebida – avaliação subjetiva resultante da imagem, 

propaganda ou marca na vida do cliente. É, na verdade, como o consumidor 

percebe a qualidade de determinada marca. 

 

 Em um contexto globalizado, as inovações tecnológicas acontecem de forma 

acelerada e novas necessidades são criadas no indivíduo, assim os clientes estão em 

constante mutação e, por isso, as empresas precisam estar atentas ao seu público-alvo 

para andarem ao mesmo passo que estes, promovendo uma melhoria contínua. 

 A qualidade não é mais uma estratégia e sim uma ferramenta que busca não 

apenas satisfazer as necessidades dos clientes, mas superá-las. 

 Atualmente, a maioria das organizações está investindo neste setor. Por isso, 

uma empresa não deve tentar ocupar o mesmo patamar de outro no mesmo quesito, 



 

mas tem que buscar oferecer aquilo que o produto ou serviço da concorrência não 

oferece e fazer com que este diferencial seja o motivador da escolha do consumidor. 

 

 

4.2  QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

 

Os serviços surgiram em função do desenvolvimento natural, no qual se passou 

da agricultura para a manufatura e desta para os serviços. As rendas oferecidas pela 

demanda de serviços são maiores do que as oferecidas pela de produtos e por isso 

este setor tem um forte crescimento. 

 Oakland (1992, p. 36) defende que há diferenças consideráveis entre os bens e 

serviços e por isso eles não podem ser trabalhados da mesma maneira. As diferenças 

concentram-se nos elementos físicos ou bens para simplificação; no serviço explícito ou 

benefícios percebidos pelos sentidos; e no serviço implícito ou benefícios psicológicos. 

A qualidade de um produto é percebida por meio da satisfação do consumidor. 

Em produtos esta percepção é mais simples, com relação à avaliação da qualidade, 

pois para um produto ter boa qualidade ele apenas precisa estar de acordo com as 

especificações físicas e realizar corretamente sua função.  

 Em serviços, este processo de mensuração da qualidade é mais complexo, pois 

envolve não apenas o produto final, que no caso específico seria o alimento, mas sim 

todo o ambiente no qual está inserido – decoração do espaço, pessoas, atendimento, 

tempo de espera, motivação, expectativas, preços etc. 

 Portanto, em serviços a preocupação com a qualidade tem que estar focado não 

apenas no objeto concreto de consumo dos clientes, mas em todos os seus setores e 

processos do fornecedor. 

 Além disso, a avaliação do desempenho é percebida por um processo 

comparativo entre o serviço de um estabelecimento e o da concorrência, tendo este, 

que ser igual ou superior ao dos demais.  Essa análise, mesmo que inconsciente, irá 

determinar o local de consumo futuro. 



 

Ao se pensar em serviços, as dimensões da qualidade ultrapassam as dos 

produtos, tendo como as principais: (GARVIN, 1988) 

• Tempo – quanto um consumidor deve e pode esperar; 

• Oportunidade – manutenção do prazo do serviço como prometido; 

• Integralidade – todos os itens, na ordem, estão incluídos; 

• Cortesia – saudação dos funcionários de frente a cada consumidor; 

• Consistência – serviços da mesma forma para cada consumidor; 

• Acessibilidade – facilidade de obtenção do serviço; 

• Precisão – realização correta do serviço, da primeira vez; 

• Responsividade – reação rápida do pessoal de serviços para resolver 

problemas inesperados. 

 

 Além disso, o setor de serviço se caracteriza por sua: intangibilidade; 

perecibilidade, heterogeneidade e simultaneidade.  

 A intangibilidade algo incapaz de ser medido e por isso, os consumidores tendem 

a usar a imagem que possuem da empresa para julgar sua qualidade.  

 A perecibilidade se dá porque em serviço não há a possibilidade de grande 

estocagem, o que é produzido tem que ter seu consumo imediato.  

 A heterogeneidade acontece porque as pessoas são diferentes entre si e 

possuem escolhas também diferentes. O que é excelente para um consumidor pode ser 

de extremo desagrado para outro. 

 O caráter simultâneo pode ser percebido porque o consumidor só poderá ter 

acesso ao que comprou no momento exato de seus acontecimentos e muitas vezes, ele 

até tem que estar presente antes que muitos serviços sejam prestados.  

 Alguns elementos são relevantes no ato da prestação de serviço: (OAKLAND, 

1992) 

• Intensidade da mão-de-obra – a relação de custo de pessoal versus de 

equipamento; 

• Contato – tempo para prestar o serviço, no momento em que o 

consumidor está presente; 



 

• Interação – referente às intervenções do cliente para opinar na forma 

como deseja que o serviço lhe seja prestado e também no feedback que ele 

oferece ao fim do processo; 

• Customização – escolhas e adaptações feitas para oferecer ao cliente o 

que ele realmente deseja; 

• Natureza do ato do serviço – podendo ser tangível ou intangível; 

• Receptor de serviço – pessoas ou coisas.  

 

A classificação dos serviços selecionados pode ser sumarizada na Figura 2: 

 

 

Serviços Intensidade  da 

mão-de-obra 

Contato Interação Customização Natureza no 

ato do 

serviço 

Receptor de 

serviço 

Agências 

de viagens 

 

Alta 

 

Baixo 

 

Alta 

 

Adaptável 

 

Tangível 

 

Coisas 

Aluguel de 

equipamento 

 

Baixa 

 

Baixo 

 

Baixa 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Coisas 

Centro 

de lazer 

 

Baixa 

 

Alto 

 

Alta 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

Hotel  

Alta 

 

Alto 

 

Baixa 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

Lanchonete  

Baixa 

 

Alto 

 

Alta 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

Restaurante  

Alta 

 

Alto 

 

Baixa 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

Serviço 

de ônibus 

 

Baixa 

 

Alto 

 

Baixa 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

Serviço 

ferroviário 

 

Baixa 

 

Alto 

 

Baixa 

 

Escolha 

 

Tangível 

 

Pessoas 

 Figura 2: Classificação de serviços selecionados. 
 Fonte: Oakland (1995, p. 69). 

 
  

 

 



 

4.3  CONTROLE E GARANTIA DA QUALIDADE 

 

 

 O controle da qualidade funciona como o sistema que analisa todos os setores 

da empresa visando melhorar e assegurar a qualidade do seu produto. Ele não apenas 

constata defeitos, mas pesquisa, analisa e previne sua ocorrência, ou seja, estabelece, 

melhora e assegura a qualidade do produto em níveis econômicos. 

 No início, quando a qualidade surgiu como estratégia para as empresas, o 

controle de qualidade era visto pelos empresários apenas como sistema de controle e 

fiscalização da empresa, mas, atualmente, esta definição não é mais válida porque 

passa a ser encarada como uma busca aos defeitos nas linhas de produção e, se 

possível, a punição dos culpados. Isso gera um clima inadequado nas empresas porque 

gera discriminação e rotulação entre os setores e funcionários de uma organização. 

 No atual contexto, esse conceito passa a ser visto como uma estrutura 

organizada que visa anteceder a ocorrência de defeitos e não apenas corrigi-los. Neste 

cenário, surge o controle da Qualidade Total que adota como base de sua produção as 

exigências do consumidor.  

 Para Chiavenato (1999, p. 6), o envolvimento de todos da organização é algo 

indispensável: 

 

 
Nos tempos atuais, as organizações estão ampliando a sua visão e atuação 
estratégica. Todo o processo produtivo somente se realiza com a participação 
conjunta de diversos parceiros, cada qual contribuindo com algum recurso. Os 
fornecedores contribuem com matérias-primas, insumos básicos, serviços e 
tecnologias. Os acionistas e investidores contribuem com capital e 
investimentos que permitem o aporte financeiro para a aquisição de recursos. 
Os empregados contribuem com seus conhecimentos, capacidades e 
habilidades, proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização. 
Os clientes e consumidores contribuem para a organização, adquirindo seus 
bens ou serviços colocados no mercado. Cada um dos parceiros da 
organização contribui com algo na expectativa de obter um retorno pela sua 
contribuição. 
 
 

A garantia da qualidade depende da forma como as atividades são organizadas. 

O Círculo da Qualidade, defendida por Deming (1930 apud BON, 2006, p. 5), se baseia 

em quatro passos: 



 

• Planejar - o que deve ser feito, quando deve ser feito, quem deve fazer, como 

deve ser feito e com o uso de quê? 

• Fazer – implementar as atividades planejadas. 

• Conferir – determinar se as atividades apresentam os resultados esperados. 

• Agir – ajustar os planos com base nas informações obtidas durante a 

inspeção. 

 

A garantia da qualidade é uma política dentro da organização e precisa que 

todos estejam envolvidos de forma a realizá-la com sucesso. BON (2006, p. 6) afirma 

que qualidade é: 

 
 
Um conjunto complexo de medidas e procedimentos usados pela organização 

para garantir que os serviços fornecidos continuem a atender às expectativas 
do cliente e aos acordos pertinentes. A garantia da qualidade assegura que os 
aperfeiçoamentos resultantes do gerenciamento da qualidade serão mantidos. 
 
 

O controle e a garantia da qualidade são de extrema importância e devem existir 

de forma aliada para que a organização possa não apenas corrigir erros, mas evitar 

cometê-los. Neste contexto surge o conceito da Qualidade Total. 

 

 

4.4  QUALIDADE TOTAL 

 

 

 O gerenciamento da qualidade total pode ser definido por Oakland (1992, p. 9) 
como aquele que: 
 
 

[...] vai muito além do que apenas garantir a qualidade do produto ou do serviço 
– é uma maneira de gerenciar os processos da empresa para assegurar a 
completa satisfação do “cliente”, em cada etapa, tanto interna como 
externamente.   
 
 

 O Gerenciamento da Qualidade Total (TQM) visa melhorar a competitividade, a 

eficácia e a flexibilidade de uma organização. Ela é totalmente dependente de todos os 



 

indivíduos de uma organização, que devem trabalhar em conjunto visando às mesmas 

metas e sabendo que cada pessoa afeta o trabalho do outro.  

 Ele tem por objetivo detectar os problemas antes que o produto chegue ao 

consumidor final. Em seu livro Quality is Free, Crosby (1996) afirmou que a qualidade 

não tem custo e, portanto, as empresas devem trabalhar de forma a atingir o zero 

defeito. O custo da má qualidade deve ser atribuído aos custos da não execução de um 

bom trabalho da primeira vez.  

 O gerenciamento da qualidade deve ser aceito, assumido e estar comprometido 

com os mais altos cargos de uma organização. A partir deste ponto será possível criar 

responsabilidades por uma cadeia de interações de qualidade entre os diversos 

setores; e em cada um deles mudanças terão que ocorrer de forma a operacionalizar o 

gerenciamento. 

 Oakland (1992) definiu alguns pontos necessários a serem adotados para ter 

sucesso no gerenciamento do controle da qualidade total: 

• Comprometimento – esse comprometimento deve partir dos mais altos 

cargos, mas deve ser abrangido por toda a empresa, até mesmo por 

fornecedores, clientes e subcontratados; 

• Cultura – deve ser reformulada para a idéia do zero defeito e deve estar 

totalmente relacionada com as necessidades dos clientes; 

• Envolvimento do cliente (cliente-fornecedor) – os desejos dos clientes 

devem impulsionar o gerenciamento da qualidade total; as características que 

valorizam devem compor os produtos desde o design até o pós-venda; 

• Custo total – não comprar apenas baseado no preço e exigir contínua 

melhoria de produtos e serviços de forma que seu custo total será diminuído; 

• Sistemas de produção – melhoramento dos sistemas para de modo que 

possam corresponder aos objetivos esperados; e possam produzir produtos 

com as dimensões que os clientes desejam; 

• Supervisão e treinamento – reconhecer os resultados positivos e adotar 

modelos modernos de treinamento para preparar constantemente as equipes, 

de forma que possam prestar serviços de qualidade; 



 

• Controle da qualidade – à medida que os produtos e serviços são 

produzidos, o desempenho da produção com relação à qualidade é controlado 

de forma a garantir que a nova produção tenha qualidade superior; 

• Comunicação – incentivar uma comunicação constante dentro da empresa 

de modo a fazer com que as informações e os conhecimentos circulem; 

• Eliminar – metas definidas sem métodos e padrões apenas baseados em 

números; 

• Instruir – reconhecer os especialistas em cada departamento e área da 

empresa, de modo que sirvam como modelo; 

• Benchmarking – utilização desta ferramenta que serve para tirar do 

desempenho de outras empresas exemplos e padrões que se tornam a base 

para melhorias contínuas de longo prazo.  

 

O Controle da Qualidade Total necessita que haja uma forma de avaliação e 

monitoração de seu desempenho. Para isso é preciso pensar nos indicadores.   

  

 

4.5  INDICADORES DE QUALIDADE E DE DESEMPENHO 

 

 

 A análise da melhoria do desempenho na prestação de serviços está relacionada 

com a criação de indicadores de qualidade e de desempenho, tanto focados nos 

funcionários da empresa, quanto em seus clientes. 

 Os indicadores são parâmetros usados para comparar a situação atual com a 

desejada. Ele permite quantificar um processo, associado a metas numéricas. 

 A construção de um indicador passa, primeiramente, pela análise de sua 

contribuição para a tomada de decisão, devendo ser representante de algo que é 

necessário para a rotina de gerenciamento da empresa. 

 Segundo Tachizawa e Faria (2001, p.144):  
 
 

Os indicadores de qualidade são os índices numéricos estabelecidos para os 
resultados de cada processo a fim de medir a sua qualidade total. Tais 



 

indicadores, normalmente, medem qualidade, custos e entrega de serviços, 
estando portanto relacionados a clientes.  
 
 

 De acordo com o Princípio de Pareto1, o resultado de um processo é afetado por 

várias causas, mas apenas poucas são capazes de afetar um indicador de qualidade. 

Então é preciso analisar essas causas para se obter resultados satisfatórios. 

 Os indicadores de qualidade, basicamente, têm a função de medir o grau de 

satisfação dos clientes, baseado nas expectativas que ele possui. 

 Os cuidados necessários para elaboração de um indicador são: (FERNANDES, 

2004) 

• Externar credibilidade; 

• Ser gerado de forma criteriosa; 

• Assegurar a disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no 

menor tempo possível e também como o menor custo; 

• A construção de um indicador deve ser fiel ao processo com o qual se 

relaciona para não causar erros de informação. 

  

 Os indicadores precisam ser constantemente monitorados e observação das 

informações adquiridas através deles é possível os avaliar e até modificá-los. 

 Os indicadores de desempenho, conforme Takeshy; Ferreira;  Fortuna (2001, p. 

213): 

 
 

São os índices numéricos estabelecidos para as principais causas que afetam 
determinado indicador de qualidade. Portanto, os resultados de um indicador de 
qualidade são garantidos pelo acompanhamento dos indicadores de 
desempenho. Os indicadores de desempenho podem ser chamados de itens de 
controle das causas e são estabelecidos para os pontos de verificação do 
processo. 

 

 

 A mensuração do desempenho permite monitorar a organização em todos os 

seus níveis, garantindo uma visualização do impacto dos trabalhos ao longo da cadeia 

produtiva. Através disso, é possível garantir que o desempenho da organização está 

                                                 
1  O Princípio de Pareto está baseado na idéia de que “Para muitos fenômenos, 80% das conseqüências 
advém de 20% das causas”.  



 

sendo gerenciado, identificar os problemas e as prioridades e deixar claro para os 

funcionários o que a empresa espera e precisa deles. 

 As características mais marcantes de um indicador são (BELL; MORSE, 2004): 

• Representativo – deve ser de fácil entendimento para qualquer pessoa 

que o observe; 

• Testado no campo – um indicador só adquire valor depois de provar que 

funciona; 

• Econômico – deve ser prático de ser utilizado; 

• Disponível  a tempo – deve estar disponível antes que a situação mude, 

caso contrário uma nova análise deverá ser feita; 

• Sempre atualizado – porque os processos mudam constantemente; 

• Compatível – deve ser compatível com os métodos de coleta disponíveis. 

 

 Os indicadores de qualidade que podem ser utilizados em serviços de 

alimentação estão ligados ao: ambiente, pontualidade, conhecimento, eficiência, 

comunicação, hospitalidade e qualificação dos empregados. 

 As figuras 3 a 9 mostram os tipos de indicadores a as ações gerenciais que 

podem ser utilizadas para um melhor controle dos mesmos. 

 A primeira figura aborda o item ambiente que tem importância não apenas pela 

sua limpeza física, mas principalmente pela decoração, cores e uniformes que devem 

estar relacionados com o conceito previamente escolhido para o restaurante. 

 

 

Ambiente Indicadores Ações Gerenciais 

Limpeza e Higiene Exterminar insetos na cozinha, 

limpeza e higienização do ambiente, 

dos utensílios e principalmente dos 

alimentos 
Ausência de odores Associada a boa circulação de ar. 

Distribuição física; iluminação; 

atmosfera; equipamentos; pessoal e 

sua aparência 

Organização Posicionamento das mesas de forma 

que facilite o deslocamento das 

pessoas 

 



 

 
 

Ambiente Indicadores Ações Gerenciais 
Distribuição física; iluminação; 

atmosfera; equipamentos; pessoal e 

sua aparência 

Decoração, uniformes e cores Escolher de acordo com o tipo de 

cozinha oferecida e com o conceito 

do lugar 

 Figura 3: Indicadores de Ambiente 
 Fonte:  Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 

 
 
 A figura 4 trata do conhecimento, que é um item importante nos restaurantes que 

trabalham com serviço a la carte e introduzem diariamente pratos novos. Essa medida 

facilita o atendimento nos dias mais movimentados pois os pratos do dia costumam se 

caracterizar pelo rápido preparo e pela inovação que atrai uma grande maioria de 

clientes. 

 

 

Conhecimento Indicador Ações Gerenciais 

Garçons bem informados sobre o 

que tem a oferecer naquele dia para 

seus clientes 

Volume de vendas da sugestão do 

dia 

Premiar garçons com maior volume 

de vendas da sugestão do dia, 

treinar garçons sobre a venda de 

sugestões de pratos aos clientes, de 

acordo com o sabor, o tempo de 

preparo e ingredientes especiais 

 Figura 4: Indicador de Conhecimento  
 Fonte:  Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 

 
 
 
 As figuras 5 e 6 abordam, respectivamente, a pontualidade e a eficiência. Esses 

dois itens estão intimamente relacionados com o serviço. O tempo médio de espera por 

uma mesa e pelo prato solicitado são indicadores importantes que podem ser 

facilmente medidos e contribuem para a melhoria contínua da qualidade. 

 

 
Pontualidade Indicadores Ações Gerenciais 

A refeição deve ser feita de acordo 

com o tempo disponível que os 

clientes têm para apreciá-la 

Tempo médio de espera para 

aguarda por uma mesa 

Necessidade de se trabalhar com 

reservas em determinados dias da 

semana e/ou análise de espera por 

tipo de mesa (quantidade de 

pessoas por mesa) 



 

Pontualidade Indicadores Ações Gerenciais 
Tempo de preparo de pratos do 

cardápio 
Introdução de pratos rápidos no 

cardápio para a refeição de 

executivos e/ou montar sugestões 

do chefe para dias de pico 

A refeição deve ser feita de acordo 

com o tempo disponível que os 

clientes têm para apreciá-la 

Tempo médio de refeições Criar uma área para espera por 

mesa onde se possa conversar, 

beber e até comer algo rápido para 

que ao sentar à mesa o cliente só 

gaste o tempo exato para o 

consumo da refeição 

 Figura 5: Indicador de Pontualidade  
 Fonte: Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 

 
 

Eficiência Indicadores Ações Gerenciais 

Tempo de preparo de um mise-en-

place 

Treinamento dos funcionários para o 

preparo do mise-en-place; e preparo 

antecipado do mise-en-place de 

acordo com o cardápio 

Agilidade no trabalho, com maior 

produtividade em menor tempo 

Tempo entre o pedido e a entrega 

do prato ao cliente 

Reorganização do fluxo de tarefas 

dentro da cozinha e informatização 

do esquema de pedidos 

Figura 6: Indicador de eficiência 
Fonte:  Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 
 
 
 As figuras 7 e 8 estão relacionados com o atendimento. A comunicação e a 

hospitalidade  são importantes para determinarem o tipo de relação que se pode e deve 

estabelecer entre clientes e funcionários. O treinamento dentro dos restaurantes, 

baseado na cultura da organização é importante para que o atendimento seja sempre 

estabelecido com base no bom relacionamento. 

 
 

Comunicação Indicadores Ações Gerenciais 

Estilo do estabelecimento 

Comunicação com os clientes 

É a arte de transmitir a informação 

correta exatamente quando ela é 

necessária Formalidade e informalidade de 

acordo com o perfil do cliente 

Determina como o garçom deve 

abordar os clientes, para isso é 

importante treinamento sobre 

psicologia, relações humanas e 

etiqueta se serviço 

Figura 7: Indicador de comunicação 
Fonte:  Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 
 



 

Hospitalidade Indicador Ações gerenciais 

Número de clientes reincidentes e 

número de clientes novos 

Atendentes que chamam os clientes 

pelos nomes 

Clientes que chamam os atendentes 

pelo nome 

Um comportamento cortês cria uma 

atmosfera confortável, 

proporcionada pelos “hospitaleiros” 

Número de clientes que 

habitualmente se sentam a mesma 

mesa 

Treinamento sobre etiqueta de 

serviço, campanha motivacional 

para maitrês e garçons, de acordo 

com o movimento diário 

Figura 8: Indicador de hospitalidade 
Fonte:  Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 
 

 

 A figura 9 aborda a qualificação dos empregados, que é um elemento 

fundamental na prestação de serviço. A escolha de funcionários deve estar centrada 

relacionada com a cultura, a visão, a missão e os objetivos da empresa. 

 

 

Qualificação dos empregados Indicadores Ações Gerenciais 

Número de garçons e maitrês com 

cursos técnicos do total da brigada 

Formação técnica do chefe de 

cozinha 

Tempo de experiência dos 

funcionários 

A formação técnica da equipe de 

atendimento e de produção 

Cursos de aperfeiçoamento dos 

funcionários 

Critérios de recrutamento e seleção 

adequados; traçar o perfil de cargos: 

escolaridade, cursos técnicos e 

experiência mínima na área, 

programas de treinamento para 

aperfeiçoamento da técnica de 

serviço de acordo com o estilo do 

estabelecimento 

 Figura 9: Indicador de qualificação de empregados 
 Fonte: Baseado em Bell, 2004 e Fernandes, 2004 

 

 

 Os indicadores devem ser construídos e analisados com base em parâmetros 

pré-definidos. Eles devem envolver todos os departamentos e funcionários e podem 

trazer mudanças no processo e na gestão, enquanto os gestores devem estar 

preparados para essas possíveis mudanças.  

 



 

 

 

 

 

 

 

5  ANÁLISE DOS ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS 

 

 

 O desenvolvimento deste trabalho está pautado em uma pesquisa de campo de 

caráter qualitativa, pois foca a compreensão de fenômenos estudados. 

 A amostra adotada para a pesquisa é de quatro restaurantes conceituados no 

cenário turístico da cidade do Rio de Janeiro: Confeitaria Colombo, Marius Degustare, 

Porção Rio´s e Don Camillo.  Os restaurantes deram autorização para a divulgação de 

seus nomes neste trabalho acadêmico. 

 Os restaurantes foram escolhidos com base em uma pesquisa realizada com 

uma importante agência de receptivo do Rio de Janeiro, que os indicou como os 

estabelecimentos de alimentos e bebidas que mais recomendam aos seus turistas e 

vendem em seus circuitos. 

 As informações foram obtidas com base em uma entrevista semi-estruturada, 

realizada com funcionários dos quatro restaurantes, além da aplicação da técnica de  

observação do local (Apêndice A). 

O objetivo da investigação foi identificar se os estabelecimentos evidenciados 

como os mais oferecidos aos turistas aplicam conceitos da qualidade em sua gestão, se 

utilizam indicadores de qualidade e como todo esse processo é realizado, em função da 

importância que a gastronomia vem assumindo cada vez mais dentro do cenário 

turístico, e da forma como a gestão da qualidade tem sido adotada para conquistar os 

clientes, ganhando uma parcela significativa do mercado e a concorrência como um 

todo. 

 Os estabelecimentos analisados neste trabalho servem como exemplos de uma 

pesquisa exploratória, que tem por finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar 



 

conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para assuntos posteriores” (GIL, 1999, p. 43). 

 As perguntas da entrevista foram formuladas de acordo com o referencial teórico 

apresentado nos capítulos anteriores. Elas têm por finalidade conhecer um pouco da 

história de criação dos restaurantes, bem como o conceito que os empreendedores 

quiseram estabelecer com sua criação, o que os entrevistados entendem pelo conceito 

de qualidade e se utilizam indicadores e de que forma os aplicam, além de identificar os 

tipos de serviços que os estabelecimentos oferecem, o público-alvo e as estratégias 

que utilizam para o marketing da empresa.  

    Os estabelecimentos entrevistados foram os que atenderam ao pedido da 

pesquisadora, a partir de um contato inicial via e-mail e telefone. 

  

 

5.1  CONFEITARIA COLOMBO1 

 

 

 A Confeitaria Colombo localiza-se no centro histórico da cidade do Rio de 

Janeiro, sendo tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio de 

Janeiro e considerada um dos principais pontos turísticos e culturais da cidade, além de 

possuir um extenso rol de clientes célebres entre a sociedade brasileira. 

 Ela é memória viva da belle époque2 e do Rio Antigo, retratando o período da 

República. Sua fundação data de 1894 por dois portugueses: Joaquim Borges de 

Meirelles e Manoel José Lebrão, este último criador da célebre frase “o cliente tem 

sempre razão”. 

  

 

 

                                                 
1
 Todas as informações referentes à Confeitaria Colombo foram obtidas em entrevista realizada com o 

Gerente de Eventos David Mattos e através do endereço <www.confeitariacolombo.com.br>,. Acesso em 
20 out. 2008.  
2 Era do ouro da beleza, inovação e paz entre a França e seus vizinhos europeus. Novas invenções 
tornavam a vida mais fácil em todos os níveis sociais, e a cena cultural estava em efervescência: a arte 
tomava novas formas com o iluminismo e a Art Nouveau e a arquitetura inspiradas no estilo dessa era, 
também sofreu suas alterações. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Fachada da Confeitaria Colombo 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

  

 Sua decoração art nouveau1 foi renovada entre os anos 1912 e 1918, com 

amplos salões decorados com espelhos belgas de cristal trazidos da Antuérpia, 

emoldurados por elegantes frisos talhados em madeira de jacarandá, com bancadas 

em mármore italiano e o mobiliário sofisticado, tendo sido esculpidos na mesma época 

pelo artesão Antônio Borsoi2, que compõem um ambiente de sofisticada beleza. 

 A Confeitaria notabilizou-se como ponto de encontro, trabalho e boemia de 

presidentes (Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek) políticos (Carlos Lacerda e Negrão 

de Lima), jornalistas, poetas, literatos e artistas. Seus luxuosos salões ainda trazem de 

volta a mesma atmosfera de quando ofereceram banquetes para o Rei Alberto da 

Bélgica em 1920 e para a Rainha Elizabeth da Inglaterra em 1968.  

 Seu ambiente também foi o local preferido para muitas rodas, sendo a mais 

famosa a dos intelectuais, da qual faziam parte Olavo Bilac, fundador da Sociedade 

dos Homens de Letras Rui Barbosa, Chiquinha Gonzaga, Villa Lobos, Virginia Lane, 

Lima Barreto, José do Patrocínio, entre muitos outros. 

                                                 
1 Palavra francesa que significa Arte Nova. Foi um estilo estético essencialmente de  design e arquitetura. 
2 Famoso designer e mestre-artesão brasileiro, filho de europeus, conhecido pelo seu estilo eclético, 
fundindo elementos de estilos diferentes, entre os quais encontra-se a Art Nouveau.  



 

 O local também possuia outras rodas, como a das senhoras e suas famílias, no 

chá das cinco, e das cocottes1 com seus coronéis à noite, criando um ambiente alegre e 

divertido. Por lá desfilavam roupas e cores, modismo e as novas tecnologias como 

elevador, energia por geração e fogão a gás. 

 A Colombo passou por algumas reformas durante sua existência. A primeira, em 

l899, trouxe a também primeira instalação elétrica, móveis de madeira e as pinturas no 

estilo pompeano, de Humberto Rizzoli. A segunda, em 1900, instalou vitrines de cristal 

hermeticamente fechadas, com seis metros de altura e montadas para exposição de 

doces e bebidas. Em l9l3, o estilo dominante da belle époque carioca é introduzido na 

confeitaria. A reforma acontecida em l922 abriu um novo espaço para a Colombo, 

ampliando ainda mais a tradição da casa.   

 Ao longo de sua atividade, a Colombo esteve nas mãos de vários sócios. Os 

mais destacados, seus fundadores, tomaram conta do estabelecimento até a década de 

50, quando o controle acionário da Colombo foi transferido para a Arisco Produtos 

Alimentícios Ltda, permanecendo até o ano de 1999. 

 Nos dias atuais, a Colombo continua sua trajetória vencedora. Desde o final de 

1999, sob nova direção, a mais famosa confeitaria do Brasil e uma das mais 

conhecidas no mundo, recebe um grande número de visitantes, turistas nacionais e 

estrangeiros, em um outro ritmo agitado de vida moderna. Este outrora grande centro 

mundano e social alcança o status de ser e continuar sendo uma das melhores 

atrações turísticas na cidade do Rio de Janeiro.  

 A estrutura da Confeitaria Colombo é constituída por cinco diferentes espaços:  

• Bar Jardim; 

• Espaço Bilac; 

• Espaço Cabral; 

• Espaço Cristóvão; 

• Espaço Memória; 

•  Café do Forte. 

 

                                                 
1 Denominação atribuída às prostitutas de luxo, em sua maioria, francesas. 



 

 O Bar Jardim é o espaço mais antigo, possui uma decoração rica em detalhes 

que é mantida em perfeito estado desde sua criação. Ele está localizado no andar 

térreo. Seu serviço é a la carte. Ele está destinado ao atendimento tanto de turistas 

quanto de passantes. 

 O andar térreo possui cinco cristaleiras que abrigam uma variedade de doces e 

tortas, além de louças e taças de cristal bordadas a ouro e um bar que serve diferentes 

tipos de bebidas alcoólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 11: Bar Jardim e Espaço Cristóvão 

      Fonte: Disponível em: <www.confeitariacolombo.com.br>. Acesso em 20 out. 2008 
 

 O Espaço Bilac localiza-se na lateral, serve pratos executivos e a la carte 

(mesmo cardápio do Bar Jardim). Este espaço tem como foco os passantes que 

trabalham no centro do Rio de Janeiro e precisam de pratos rápidos e práticos para o 

horário do almoço. 

 O Espaço Cabral está localizado no mezanino. Ele é climatizado e destina-se ao 

serviço de buffet de sopas e pratos executivos. Costuma ter sua lotação máxima 

principalmente nos dias mais chuvosos. 

 O segundo andar foi construído em 1922 como um salão de chá. Uma abertura 

no teto do pavimento térreo permite ver a clarabóia em mosaicos coloridos que banha 

todo o restaurante com luz natural. 



 

  Este espaço, conhecido como Cristóvão, atualmente, é destinado principalmente 

aos turistas. Seus serviços são de buffet e a la carte. Seu cardápio é assinado pelo 

Chef Renato Freire, assistido por mais dois sub-chefs e uma extensa equipe. 

 Também neste andar, encontra-se o Espaço Memória, que possui louças e 

cristais, móveis, plantas arquitetônicas originais, além de muitas outras curiosidades 

que recordam os mais de cem bem vividos anos da Confeitaria. Este espaço ainda 

conta com peças à venda para quem deseja levar para casa um pouco da história deste 

local. São reproduções de jarras, cinzeiros, louças e vários outros produtos com a 

marca Colombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Espaço Memória 
Fonte: Disponível em: <www.confeitariacolombo.com.br>. Acesso em 20 out. 2008 
 

 O Café do Forte é o mais novo espaço. Ele é uma filial que está localizada no 

bairro de Copacabana, mais especificamente no Forte de Copacabana. O serviço 

oferecido é o a la carte. 

 A idealização da confeitaria foi fruto de uma oportunidade. Os proprietários 

Manoel e Joaquim vieram de Portugal para o Brasil sem nenhuma pretensão. 

Chegando a cidade do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de investir em um 

estabelecimento alimentício, visando torná-lo ponto de encontro entre os mais célebres 

integrantes da sociedade.  



 

 A abertura de um lugar como este, no palco histórico, político e cultural da cidade 

representou também uma oportunidade de lucro fácil, ao abrir um negócio que 

envaidecia a cidade. 

 A questão da qualidade, como é hoje concebida, não era levada em 

consideração quando tinha por administradores os portugueses. Eles apenas adotavam 

a idéia de que “o cliente tem sempre razão”, o que é adotada ainda hoje. 

 A nova administração passou a centralizar o foco do seu estabelecimento na 

qualidade. Um setor de qualidade foi criado dentro da gestão do estabelecimento; e 

apesar de desconhecerem o significado de indicadores de qualidade, bem como sua 

aplicação, afirmaram que cada equipe passou a ter passos a seguirem com o intuito de 

manter o padrão de qualidade. 

 A análise dos itens referentes aos indicadores de qualidade permite perceber 

que a ambiência e a decoração são extremamente relevantes no cenário na Confeitaria 

desde sua criação.  

 A Confeitaria mantém sua arquitetura e reconhece que este cenário de glamour 

é o charme do estabelecimento e que por conta dele, o local se tornou um dos 

principais pontos turísticos da cidade. 

 No item referente à higiene, eles realizam detetização uma vez por semana e há 

a limpeza geral da casa todos os dias, após o horário do expediente. 

 A produção de tudo que é servido na casa é feita dentro da própria Confeitaria 

Colombo, que por isso nunca fica vazia. O primeiro funcionário chega às 4h30 da 

manhã e o último sai às 23h30 e durante este espaço de tempo, há um segurança que 

fica dentro do estabelecimento.  

 Os indicadores de pontualidade e eficiência são utilizados, apesar de não 

possuírem este nome específico. O estabelecimento trabalha com reserva de mesas 

tanto para grupos de turistas quanto para os demais. Apesar do estabelecimento ser 

muito freqüentado por turistas, não há preferência na reserva de mesas para eles e a 

casa nunca reserva o total de mesas que possui para dar oportunidade aos passantes. 

 Nos dias em que a casa está lotada, o que acontece muito freqüentemente, a 

espera por mesa não tem tempo pré-determinado, dependendo da rotatividade de seus 

clientes. A ordem de chegada e o tamanho do grupo são os elementos que determinam 



 

a prioridade da mesa para quem a está aguardando, pois as mesas não são fixas, 

podendo ser organizadas da forma desejada e para o número de pessoas esperado. 

 O estabelecimento não dispõe de local específico para os clientes aguardarem 

sua mesa, deixando-os no hall de entrada e dependendo do tamanho do grupo, os 

direcionando para a recepção. 

 A recepção é um espaço simples com dois sofás, não sendo adaptado para 

receber os clientes; além de não ser correspondente à preciosa arquitetura da belle 

époque. 

 O tempo de espera do prato solicitado tem um padrão de qualidade pré-

determinado que não deve ultrapassar 10 minutos, desde o momento de sua 

solicitação. 

 A Colombo trabalha com mise-en-place. Todos os garçons são treinados para 

saber como prepará-lo. As mesas ficam arrumadas antes que o primeiro cliente chegue. 

Há diferentes tipos de mise-en-place: o diário e os especiais para os eventos que 

variam de acordo com o acontecimento e com as cores escolhidas pelos clientes. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Figura 13: Mise-en-place do Espaço Cabral 
Fonte: Disponível em: <www.confeitariacolombo.com.br>.Acesso em 20 out. 2008. 
 

 Nos itens de conhecimento e qualificação dos empregados, a Confeitaria afirma 

prezar pela qualidade desde o processo de contratação de pessoal. Não existem muitos 

pré-requisitos para a escolha de seus funcionários, desde que possuam conhecimento 

na área que irão atuar. 



 

  Além disso, há uma exigência da casa de que dois do total de garçons falem ao 

menos dois idiomas além do português e entre os maitrês esse número aumenta para 

três idiomas. Para os cargos de recepção, hostess, caixa e demais, não há essa 

exigência.  

 O estabelecimento possui uma baixa rotatividade de funcionários e costuma 

selecionar novos colaboradores pela indicação dos atuais. 

 A Confeitaria Colombo preza a qualidade de seus serviços e de seu 

atendimento, por isso todo mês cada equipe se reúne com seu gerente para 

observarem os resultados do mês, analisarem possíveis problemas que tenham 

surgido, de forma a evitar sua repetição e buscarem novas soluções em prol da 

melhoria constante do atendimento a seus clientes. 

 No quesito comunicação, os tipos de serviços oferecidos são: a venda de doces 

e bebidas, as refeições a la carte e em forma de buffet (pratos quentes, frios e 

sobremesas) e o de sopa, oferecido somente em um dos espaços, o serviço de bar com 

a venda de bebidas alcoólicas, a venda de souvenires e a realização de eventos. 

 A casa não adota uma maneira singular de atender seu público, apenas exige 

que seus funcionários seja sempre simpáticos, sorridentes, educados e solícitos acima 

de tudo, tentando satisfazer todas as necessidades dos clientes. Ela não possui 

treinamento nesse sentido. 

 A hospitalidade é desconhecida por este nome, dentro do estabelecimento, mas 

eles valorizam a arte de bem receber a todos. 

 O público-alvo é bem variado, atendendo desde os passantes até os turistas, 

principalmente estrangeiros, mas a casa tem uma forte participação na organização de 

eventos, atingindo uma grande parcela deste público. 

 A casa disponibiliza a utilização de todos os seus espaços para eventos, 

dependendo do porte de cada um e pode até realizar mais de um evento no mesmo dia, 

considerando a especificidade de cada.  

  A procura do espaço para eventos é tão grande que já não possuem fim de 

semana vago até o próximo ano. Os principais eventos que realizam são casamentos, 

bodas de ouro, festas de confraternização e demais eventos corporativos. Os únicos 



 

eventos que a casa não realiza são festas de 15 anos e formaturas de jovens, 

afirmando temer danos à preservação da riqueza arquitetônica de seu espaço. 

 A Colombo é uma grande realizadora de eventos, apesar de muitas pessoas o 

desconhecerem, entre os serviços oferecidos. A Confeitaria não direciona seu 

marketing neste sentido, pois não deseja ser vista como uma “casa de festas” e não 

quer que seu espaço seja banalizado como mais um espaço de realização de eventos. 

Por este motivo deixaram de anunciar seu espaço para eventos em uma determinada 

revista, mudando para outra que consideram mais seletiva em seu contexto. 

 As outras ferramentas de marketing utilizadas pela Confeitaria são o site que 

está sob os cuidados da empresa DTHECH, o contato com as agências de viagem e, 

principalmente, a propaganda boca-a-boca. 

 O contato com as agências é o responsável pela atração de um grande número 

de turistas, principalmente estrangeiros. A Confeitaria não trabalha com 

comissionamento para as agências que a indicam. 

 Atualmente, o estabelecimento deseja realizar algumas obras, especificamente 

na fiação elétrica para melhor atender a seus clientes. Mas por ser um Bem Tombado 

pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Rio de Janeiro estão aguardando a aprovação 

da Lei Rouanet (Lei Federal 8.313) – que permite às empresas patrocinadoras da 

cultura um abatimento de até 4% no imposto de renda, desde que já disponha de 20% 

do total já pleiteado. Para ser enquadrado na lei, o projeto precisa passar pela 

aprovação do Ministério da Cultura, sendo apresentado à Coordenação Geral do 

Mecenato e Aprovado pela comissão Nacional de Incentivo à Cultura. 

 A Confeitaria Colombo não possui prêmio de qualidade, mas possui os prêmios: 

• Prêmio Admiração Rio 1998 – vencedor como “Personalidade Comercial”. 

• Guia de Restaurantes e Bares 2001, ficando colocada entre os cinqüenta 

melhores e tendo com os principais comentários: “Experiência cultural e comida 

bastante boa”. “O restaurante mais lindo da cidade”. “Mantém charme e 

qualidade”. “Sempre marcante”. “O Rio antigo ali vive”. “Excelente entre tradição, 

charme e gastronomia”. “Local maravilhoso, grande café, excelente comida, a 

grande surpresa do século, a tradição retorna em grande estilo”. “Impecável”. 



 

• Guia Danusia Barbada de Restaurantes do Rio 2002 – sendo classificado 

com duas estrelas (2*). 

• Concurso cultural de receitas ‘As Estrelas do Meio-dia” 2002 – sendo 

indicado entre os melhores. 

• Concurso Eficiência Energética 2002 – vencedor do concurso realizado 

pelo projeto: Pequenas e Médias Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.  

• Prêmio Gula 15 anos 2007 – vencedor “pela contribuição à gastronomia e 

ao glamour carioca”. 

 

 A Confeitaria Colombo possui um setor de qualidade responsável pelo controle e 

manutenção deste conceito dentro do seu estabelecimento. 

 A qualidade é considerada de extrema importância para o sucesso do 

estabelecimento e por isso, mensalmente, o gerente de cada setor se reúne com seus 

funcionários para discutirem as medidas que estão dando resultados positivos, as que 

por algum motivo não estão surtindo efeitos e para buscarem novas alternativas em prol 

da melhoria contínua. 

 Os indicadores de qualidade não são reconhecidos por este nome, mas cada 

equipe possui os pontos/regras que devem seguir de modo a garantir a qualidade da 

produção e do serviço prestado. 

 Os indicadores mais contemplados são os referentes: ao ambiente - há uma 

preocupação com a limpeza diária da casa e dedetização semanal, além da decoração, 

as cores e uniformes estão em harmonia com a história do estabelecimento e à 

eficiência – os funcionários são treinados para saberem como preparar o mise-en-place 

e há ênfase para que o tempo de espera pelo prato solicitado não ultrapasse 10 

minutos.  

 Além disso, o estabelecimento preza o bom atendimento de seus clientes, 

garantindo que eles sempre tem a razão. 

 

 

 

 



 

 

5.2  RESTAURANTE MARIUS DEGUSTARE1 

 

 

 A Marius Degustare foi criada há 35 anos pelo empresário Marius Fontana, que 

veio do Rio Grande do Sul, acompanhado de seus primos, com o objetivo de abrir uma 

churrascaria – típica da tradição gaúcha; atualmente também oferecendo iguarias de 

crustáceos. 

 O restaurante tem uma localização estratégica em frente à principal praia 

turística do Rio de Janeiro – Copacabana. 

 A decoração de todo o restaurante é assinada pelo próprio empresário que com 

sentimento e beleza traduz a magia da ambiência caracterizada por peças originais de 

antigas embarcações e de móveis antigos de fazendas centenárias, na tentativa de 

tornar o lugar rico em uma combinação de beleza, harmonia, magia e aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 : Decoração do andar térreo da Marius Degustare 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

                                                 
1
 Todas as informações referentes ao Restaurante Marius Degustare foram obtidas em entrevista com a 

Gerente de Desenvolvimento do local e através do endereço<www.marius.com.br>. Acesso em 05 set. 
2008. 



 

 Para a Marius, servir é sempre uma grande celebração. É sempre uma festa, um 

momento único a ser aproveitado com muita alegria.  

 O restaurante possui dois andares e conta com diversos espaços, todos 

decorados de forma diferente, mas seguindo o mesmo conceito.  Na parte central do 

estabelecimento está o buffet de saladas. O restaurante também possui uma adega e 

um espaço reservado com o melhor dos doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Mesa do buffet da Marius Degustare 
         Fonte: Arquivo pessoal 

 
 
 A empresa realiza e inova com a crença em valores espirituais, familiares e 

éticos, através de atitudes voltadas para uma vida saudável e sem vícios através da 

valorização do trabalho, da vida em família, da ajuda ao próximo, refletindo Deus em 

sua história de vida, amor e trabalho. 

 A criação de um novo conceito de churrascaria pode ser percebida pela 

decoração do ambiente e do espetáculo que criam durante o ato da refeição. 



 

 O restaurante Marius acredita que precisa proporcionar aos seus clientes um 

ambiente de alegria e encantamento e não apenas oferecer refeições, que é um 

diferencial que dotam. 

 O restaurante tem na qualidade uma de suas principais preocupações, focando 

sua administração no tripé de serviço, atendimento e produto.  

 A tradição da empresa na gastronomia exige a interação com os melhores 

fornecedores e as principais empresas do segmento, marcando ampla atuação 

comercial e institucional. 

 A criação dos pratos está na inspiração da cozinha brasileira. São elaborados 

dentro do mais alto padrão de qualidade, com produtos frescos, orgânicos que passam 

por um rigoroso controle de Segurança Alimentar. As carnes são provenientes de 

programas de carnes ecológicas e os peixes, crustáceos e moluscos de águas 

cristalinas de fazendas marinhas do sul do Brasil.   

 No quesito atendimento, ela busca a contratação dos melhores funcionários para 

o seu estabelecimento e oferece treinamento constantemente. 

 Além disso, se preocupa com o meio ambiente, buscando adotar uma postura de 

responsabilidade ambiental e também com a qualidade de vida dos funcionários, 

criando programas de qualidade de vida, proporcionando orientação à saúde de todos 

através de uma alimentação balanceada, atividades físicas, vacinas, planos de saúde e 

dentário, tudo por uma vida saudável e sem vícios.  

 A decoração do ambiente é o que torna este restaurante único dentro do cenário 

carioca. Ela é composta de elementos de antigas embarcações e objetos de fazendas 

antigas em seus diferentes espaços. A decoração envolve desde as paredes até o teto 

do estabelecimento. A área de espera tem seu teto decorado com um corredor de 

conchas, que permite imaginar uma viagem ao fundo do mar. 

 A criação dos ambientes separados tem por objetivo oferecer um cenário de pura 

aventura, encantamento beleza e magia para melhor atendimento aos clientes. 

 A entrada do restaurante é composta de jardins, criando uma sintonia com a 

natureza, pela presença de plantas tropicais brasileiras, tornando o ambiente rico em 

luz, alegria, cores e beleza. 



 

 O restaurante também possui alguns personagens em sua decoração: um índio 

sentado próximo à entrada do estabelecimento e dois personagens negros, localizados 

na entrada dos toaletes. Ambos são peças originais decorativas adequadas ao conceito 

do ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   
   

Figura 16: Decoração da Marius Degustare 
   Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Os funcionários possuem trajes especiais, compostos principalmente de 

máscaras e vestimentas de piratas para estarem em harmonia com o espaço.  

 Além disso, a Marius Degustare conta com pétalas de rosas assim como o grupo 

de música, a quebra de pratos e outras atrações que possuem um significado mais que 

especial para a Marius. Elas surgiram com o objetivo de proporcionar aos clientes, 

aspectos de beleza surpreendentes, criando momentos alegres, mágicos e 

inesquecíveis, porque a filosofia que orienta todos estes aspectos, objetiva sempre 

fazer mais e surpreender os clientes. 

 A limpeza do ambiente é feita diariamente pelos próprios funcionários, antes da 

chegada do primeiro cliente. 

 Além disso, o restaurante passa por uma fiscalização semanal, realizada de 

surpresa pela empresa BioQualitas. Esta empresa fiscaliza não só a limpeza do 

ambiente físico, mas também seleciona funcionários para realizarem testes laboratoriais 



 

quanto à higiene das mãos e dos uniformes e também coleta amostras de alimentos 

para analisar seu frescor.  Os resultados semanais dessa fiscalização permitem que o 

restaurante tome medidas em prol de sua melhoria constante. 

 O restaurante utiliza o sistema de reserva de mesas tanto para turistas quanto 

para os cidadãos do Rio de Janeiro. O total de mesas nunca é reservado para dar 

oportunidade aos passantes apreciarem a culinária e o ambiente oferecido. 

 O tempo de espera por uma mesa segue um padrão, que não deve ultrapassar, 

15 ou 20 minutos e é feito de acordo com a ordem de chegada e o número de pessoas. 

 O estabelecimento possui mesas que comportam diferentes números de pessoas 

e que podem ser movimentadas de acordo com o tamanho do grupo que espera, 

facilitando e agilizando o processo. 

 O restaurante também possui um espaço apropriado com mesas e cadeiras, 

onde os clientes podem aguardar a liberação de sua mesa. Neste espaço os clientes 

podem pedir algum tipo de bebida enquanto aguardam. 

 A Marius trabalha com mise-en-place, composto por taças, pratos e guardanapos 

que ficam arrumados na mesa antes que o primeiro cliente chegue ao estabelecimento.

 O restaurante adota um único tipo de mise-en-place tanto para os dias de 

funcionamento normal quanto para a realização de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Mise-en-place da Marius Degustare 
Fonte: Arquivo pessoal 

 



 

 O estabelecimento preza pela qualidade. No ato de contratação dos funcionários, 

o fator qualidade é tratado como um dos itens principais da cultura da empresa e o 

comprometimento dos candidatos com a manutenção da qualidade é visto como um 

dos pontos principais no momento da escolha. 

 Há uma baixa rotatividade de funcionários e quando há a necessidade de 

contratação de novos, esta é feita pela promoção dos próprios funcionários da casa ou 

por meio de indicação e também por meio de uma agência de emprego. 

 Entre os requisitos acadêmicos para o currículo dos candidatos se dá ênfase ao 

segundo grau completo e ao idioma inglês. Contudo, o estabelecimento dá importância 

a qualidades abstratas como a flexibilidade, a rápida capacidade de adaptação e o 

dinamismo.   

 A Marius Degustare tem como desafio constante orientar, treinar e favorecer o 

desenvolvimento dos talentos por meio de cursos, leituras, palestras, eventos e 

intercâmbios; oferecendo treinamento no ato da contratação para os novos funcionários 

e trimestralmente para todos os colaboradores, com foco no atendimento, no serviço e 

na limpeza. 

  No quesito comunicação, o estabelecimento exige que seus funcionários tenham 

informações sobre a história do restaurante, que sempre é curiosidade para os turistas 

e sobre os serviços e produtos que oferecem. 

 A casa oferece o serviço de buffet e degustação de iguarias sofisticadas, 

antepastos, saladas, verduras, legumes, comida japonesa, pratos quentes elaborados 

com produtos frescos e saudáveis, além de grelhados, peixes nobres, crustáceos, 

moluscos e carnes especiais. 

 Com relação à hospitalidade, a Marius dá ênfase ao fato de que os clientes 

sejam sempre recebidos, principalmente com alegria e reverência, por isso seus 

garçons utilizam roupas em sintonia com a decoração do ambiente e realizam 

brincadeiras com os clientes para tornar a refeição um momento mágico e memorável. 

 O público-alvo da Marius são turistas nacionais e estrangeiros, executivos e 

empresários do mundo inteiro.  



 

 A Marius realiza eventos de todos os tipos, desde o corporativo até casamentos 

e outras festas. A grandiosidade do espaço permite a realização de mais de um evento 

no mesmo dia e sem atrapalhar o funcionamento diário do estabelecimento. 

 No quesito marketing, o restaurante não possui uma equipe direcionada para 

este segmento; seu site é conciso, sem muitas informações e quando há a necessidade 

de realizar algum tipo de anúncio ou propaganda os próprios funcionários se reúnem 

para produzi-lo. 

 A justificativa para a não divulgação explícita do restaurante é porque não 

desejam se tornar um lugar da moda, eles prezam por sua discrição e têm na 

divulgação boca-a-boca sua principal forma de propaganda. 

 A única forma concreta de divulgação do seu espaço é feita através de parcerias 

com agências e operadoras de turismo que indicam os restaurantes ou até já incluem 

em seu pacote uma refeição no mesmo. Essas agências são comissionadas através 

dos guias de turismo que acompanham os grupos ao estabelecimento e igualmente 

comissionam taxistas que levam turistas para lá. 

 A Marius Degustare se preocupa com a manutenção da qualidade em seu 

estabelecimento. E o termo indicador de qualidade é conhecido e aplicado dentro do 

restaurante. 

 Os principais indicadores utilizados são referentes ao ambiente - à decoração do 

espaço, os uniformes e o clima criado pelos funcionários, transformando a refeição em 

uma aventura; à higiene do ambiente e dos alimentos – os alimentos passam por testes 

constantemente, os funcionários também são avaliados e o ambiente físico também tem 

que seguir as regras estipuladas e ao atendimento – os clientes devem ser tratados 

com reverência e os funcionários devem tornar o momento da refeição mágico e cheio 

de alegria. 

 

 

 

 



 

5.3  RESTAURANTE  PORCÃO RIO´S1 

 

 

 O primeiro Porcão Churrascaria abriu no Rio de Janeiro, em 1975, com o nome 

original de Churrascaria Riograndense, mas logo após abrir, uma ventania destruiu o 

letreiro. O vizinho mais próximo era um mercado de carne, que tinha um grande letreiro 

com um porco nele. O letreiro não foi substituído imediatamente, e nesse intervalo, 

como já tinham ganhado clientes fiéis, tornaram-se popularmente conhecidos como 

"Porcão" por causa do letreiro do mercado ao lado. O nome novo fez sucesso e passou 

a ser a marca registrada da empresa. 

 Assim, nascia a marca Porcão, que vinha não só para agregar diferenciais ao 

sistema rodízio, como também conseguir mudar o significado de churrascaria no Brasil. 

Um lugar onde as pessoas se encontram, sentam-se ao redor da mesa para conversar 

e se diverti e também um lugar propício para se discutir e fechar negócios. A empresa 

afirma que definir o conceito Porcão é difícil, não cabendo nenhuma classificação e se 

auto-definindo como "Porcão é Porcão". 

 A Churrascaria define como sua missão: “Fidelizar, treinar, ter os melhores 

produtos e inovar sempre” e tem como visão: “Personalizar cada vez mais seus 

serviços, e conseguir em um único ambiente, a total satisfação dos nossos clientes 

antevendo seus desejos e aspirações, valorizando assim a singularidade de cada 

momento, tornando única não só a arte de servir, mas principalmente a de entreter”. 

 O Porcão define como seus objetivos: “Assegurar cada vez mais a satisfação 

seus clientes através da qualidade de nossos produtos e serviços, aumentando cada 

vez mais a rentabilidade dos investimentos” e adota como diretrizes: “Tornar cada vez 

melhor o ambiente de trabalho, estimulando o trabalho em equipe”.  

 Atualmente, o grupo é uma das maiores cadeias de restaurantes em sistema 

rodízio do país, formada por cinco unidades próprias no Rio de Janeiro (Porcão Rio's, 

Ilha, Ipanema, Barra e Niterói), tendo filiais também nos pontos mais nobres de Brasília 

e Belo Horizonte.  

                                                 
1
 Todas as informações referentes ao Porcão Rio´s foram obtidas em entrevista com a Fiscal Inês e o 

Gerente. Geral do estabelecimento. 



 

 O Porcão Rio´s foi a unidade do Grupo Porcão pesquisada. Ela possui sete 

diferentes espaços: 

• Bar – com capacidade para cem pessoas sentadas, com som ambiente e piano 

bar; 

• Salão Pão de Açúcar – com capacidade para 160 pessoas sentadas, som 

ambiente, tv de plasma, telão e equipamentos de áudio e vídeo; 

• Salão Guanabara – com capacidade para 220 pessoas sentadas, tv de plasma e 

telão; 

• Salão Urca – com capacidade para 160 pessoas sentadas, tv de plasma e telão; 

• São Rio de Janeiro – com capacidade para 380 pessoas sentadas, divisória 

entre o salão, buffet exclusivo, recepção exclusiva, tv de plasma, telão, 

equipamentos de áudio e vídeo, espaço para pista de dança e churrasqueira 

exclusiva; 

• Parque Externo - com sofás e mesas. Ideal para a realização de eventos ao ar 

livre, em tendas; 

• Espaço Infantil - com brinquedos é a atração para as crianças; Ele é comandado 

por recreadores e oferecem muita música, brincadeiras, gincanas, oficinas de 

desenho, entre outras opções de entretenimento. 

 

Figura 18: Fachada do Porcão Rio´s 
Fonte: Disponível em <www.porcaorios.com.br>. Acesso em 03 out. 2008. 

 



 

  O Grupo Porcão adota como política de qualidade o não medir esforços no 

processo de melhoria contínua da qualidade de seus produtos 

e serviços, sendo ela baseada nos pilares produtos - origem e funcionários – 

atendimento.   

 O Porcão possui um Manual de Boas Práticas, baseado na RDC 216/041, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

Este manual abrange indicadores de qualidade com relação a três etapas: fornecedor, 

recebimento e produção. Para casa etapa existem planilhas de controle que devem ser 

preenchidas em determinado espaço de tempo.  

 Na etapa de fornecedor, a principal preocupação está na idoneidade do produto. 

Por isso, há uma avaliação constante dos fornecedores: check-list para aprovar o 

fornecedor e análise da matéria-prima, que deve estar de acordo com a legislação 

sanitária. 

 No ato do recebimento das mercadorias há o processo de rotulagem, medição de 

temperatura e estocagem dos produtos em suas áreas específicas. Cada produto que 

entra deve ficar atrás dos que já estão no estoque para que haja consumo dos de data 

mais antiga (controle de validade dos produtos). 

 Na produção há a preocupação com a limpeza dos alimentos. Cada tipo de 

alimento é pré-preparado ou preparado em um espaço adequado e com temperatura 

especial. As folhas, por exemplo, passam por um processo de lavagem específico, em 

um ambiente com iluminação mais forte. As tábuas de corte são diferenciadas por cores 

para que não haja a contaminação entre os alimentos. Há controle do tempo de 

cozimento dos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação que foi criado pela Agência 

Nacional de Vigilância  Sanitária (ANVISA).  



 

Figura 19: Técnicas de higiene controladas por indicadores do Porcão Rio´s                          
   Fonte: Arquivo pessoal 

                 

                                              

  A sanitização é feita para os utensílios (esponjas, tábuas, escovas de unha e 

pano perflex), em um intervalo de tempo pequeno, bem como para os alimentos de 

acordo com as regras de cada um e para as superfícies. 

 A desinsetização é feita quinzenalmente pela empresa Trylly e a empresa Ecoar 

cuida da fiscalização dos aparelhos de ar-condicionado, presentes em muitos 

ambientes de preparo de alimentos para mantê-los na temperatura adequada. 

 Além disso, as latas de lixo são todas acionadas pelos pés para que não haja 

contato das mãos com o lixo, as bicas são abertas e fechadas pelo antebraço para que 

as pessoas não precisem usar as mãos limpas para fechá-la. Todas as áreas próprias 

para a lavagem das mãos ostentam informações sobre a forma correta de fazê-la. Em 

todas as áreas em que há manuseamento de alimentos, as pessoas precisam estar 

uniformizadas, com jalecos e necessitam utilizar tocas e luvas.  Há ainda uma constante 



 

análise laboratorial feita com os alimentos, com as superfícies e com as mãos dos 

funcionários para ver se estão de acordo com o exigido. 

 O restaurante trabalha com o esquema de reserva para turistas e para os não-

turistas. Eles não possuem estatística do tempo de espera por uma mesa, e afirmam 

que o dia mais complicado é o domingo. 

 O bar é o local adequado para quem está aguardando uma mesa. Ele possui 

algumas mesas em que as pessoas podem se sentar e fazer seus pedidos de bebidas 

e iniciar a degustação do buffet e também possuem as mesas do próprio balcão para os 

que apenas desejam saborear um drink, enquanto aguardam.   

 O tipo de serviço oferecido é o de buffet, comandado por chefs qualificados e 

talentosos que criam novos pratos e aperfeiçoam a cada dia suas receitas e estão 

abertos a receber pedidos dos clientes para a elaboração de pratos especiais. O tempo 

de espera pelo prato é o do cliente “saborear em pensamento o que solicitou”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Buffet de saladas do Porcão Rio´s 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 O carro-chefe da rede, como não poderia deixar de ser, são as carnes, que 

variam das mais tradicionais às mais exóticas, como os nobres cortes de fran rack e 

javali. As saladas do grupo também encantam. Destaque para a Ceasar Salad (umas 

das pedidas), a Salada de Berinjela Gratinada e a Salada Refrescante. Frutos do mar, 



 

massas, comida japonesa e as famosas guarnições que são outras opções de 

diferentes sotaques gastronômicos encontrados no buffet; além de selecionadas 

sobremesas. 

 As adegas são abastecidas com os mais qualificados títulos nacionais e 

internacionais, uma das preocupações constantes do Grupo. Para isso o sommelier 

Marcelo de Moraes fica responsável pelas cartas de vinho e de cachaça – que fazem 

parte do hall da fama no cardápio do Porcão. 

 As casas ainda promovem semanalmente o tradicional Happy Hour, 

apresentando o melhor do rock, pop e MPB. Em ambientes descontraídos e 

acolhedores, esta é a hora dos clientes desfrutarem de momentos agradáveis e 

descansarem do estresse do dia-a-dia. 

 O estabelecimento adota o mise-en-place em todas as suas mesas, que são 

preparadas pelos próprios garçons e ficam prontas antes que o primeiro cliente chegue 

ao local.  Quando há a realização de eventos, o tipo de mise-en-place utilizado pode 

variar de acordo com as exigências do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Mise-en-place do Porcão Rio´s 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 No quesito de qualificação dos funcionários há a exigência do ensino 

fundamental completo e o idioma inglês. Mas a própria empresa possui convênio com 

curso de idiomas para que os funcionários possam estudar. Exige-se ainda que o 



 

candidato seja uma pessoa dinâmica, em educado e que esteja disposto a se 

comprometer com os ideais do Porcão. 

 A preocupação constante com a qualidade faz com que o Grupo ofereça 

treinamento semanal com relação à higienização e ao atendimento.  

 Os quesitos hospitalidade e atendimento são muito relevantes. Por isso, 

possuem o foco no cliente e determinam que ele tem sempre razão e estabelecem 

como lema um atendimento de excelência.  

 O foco do Porcão Rio´s são turistas e empresários. O trabalho de marketing para 

os turistas está relacionado com os acordos estabelecidos com agências de receptivo e 

hotéis que recebem comissionamento ao indicarem o estabelecimento a seus clientes. 

Para os empresários está associado aos eventos que realizam. 

 O Porcão realiza qualquer tipo de eventos, estando focado principalmente nos 

eventos corporativos.  

 O Grupo Porcão tem sua administração voltada para a qualidade de seus 

serviços e produtos. Eles já estão a alguns anos no mercado e afirma que se preocupar 

com a qualidade tornou-se uma obrigação porque os clientes estão cada vez mais 

exigentes e portanto merecem o melhor. 

 O Porcão Rio´s também utiliza diversos indicadores de qualidade. Os principais 

estão relacionados a higienização dos alimentos, do espaço e dos utensílios que está 

baseada no Manual de Boas Práticas e é semanalmente fiscalizada; a qualificação dos 

profissionais através do oferecimento de cursos de idiomas e treinamentos mensais; e 

ao atendimento / hospitalidade que é tratada com extrema relevância pois consideram o 

cliente a pessoa mais importante dentro do estabelecimento e por isso ele deve receber 

um tratamento de excelência.  

    

  

 

 

 



 

5.4  RESTAURANTE DON CAMILLO1 

 

 

 O empreendedor Ângelo Meroni abriu seu primeiro restaurante, em Ipanema, 

com o nome “Grota Mar”; mas com o passar de alguns anos este estabelecimento 

começou a perder sua clientela frente aos novos restaurantes que surgiam na região e 

devido às falhas na administração; Com isso, o empreendedor optou por fechar o este 

restaurante e abrir um novo na praia de Copacabana. Há 15 anos atrás surgiu o 

Restaurante Don Camillo.  

 Ângelo Meroni é Italiano e escolheu o nome do restaurante em função de um 

filme francês muito famoso que foi rodado na Itália. – Don Camillo. 

 O filme retrata a vida passada na Vila chamada Brescello, entre as confusões 

entre o pároco Don Camillo e o presidente da câmara Peppone: dois chefes 

antagonistas, que separam a aldeia em dois lados e se enfrentam constantemente, sem 

serem inimigos, fazendo prevalecer a voz da consciência.  

 A história das décadas de 50 e 60 garantiu a criação de cinco filmes contando a 

história desses personagens e sua fama permitiu a criação do “Museu de Don Camillo e 

Peppone” em Brescello, constituindo um importante atrativo turístico. 

 A tradição dê servir frutos do mar ao modo Europeu está em servir peixes 

inteiros tanto em porções individuais quanto maiores; com relação às massas há 

poucas opções com relação aos partos gratinados pois não é característico do 

mediterrâneo da Itália. 

 A estrutura física do restaurante é composta por dois ambientes:  um no deck do 

calçadão, cercado por jardineiras e o outro no interior, composto por um ambiente 

requintado e descontraído. O estabelecimento também possui uma pequena adega que 

contém os vinhos mais famosos no Brasil e na Itália, principalmente. 

 

 

 

                                                 
1
 Todas as informações referentes ao Restaurante Don Camillo  foram obtidas em entrevista com o 

Gerente Geral Alberto. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Fachada da parte interna do Don Camillo 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 23: Fachada da parte externa do Don Camillo 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

  

 A decoração do ambiente externo é simples, sendo composta apenas pelo mise-

en-place disposto nas mesas  e por um balcão de madeira em que os garçons terminam 

de preparar os pratos. 

 O ambiente interno se caracteriza por uma decoração simples e sofisticada. 

Alguns móveis antigos, luminárias, uma pintura despojada nas paredes e um quadro do 

filme que deu nome ao restaurante. 



 

 Don Camillo oferece seus pratos no sistema a la carte e também oferece como 

atrativo aos seus clientes música ao vivo todos as noites – Quarteto Itálico – que toca o 

melhor da música italiana. 

 A qualidade do estabelecimento é retratada através da importância dada aos 

produtos frescos. Todos os pratos são preparados no momento que o cliente solicita. O 

estabelecimento não utiliza nenhum prato pré-pronto. 

 Os frutos do mar chegam ainda vivos ao restaurante, sendo trazidos por 

pescadores / mergulhadores e fornecedores. Todos certificados constantemente pela 

qualidade do produto que oferecem.  

 O restaurante preza pela preparação de pratos sem muitos condimentos; pois 

deseja que seus clientes apreciem os produtos frescos e não o tempero que possa ser 

utilizado. 

 O gerente afirmou que a qualidade dos serviços oferecido no restaurante está de 

acordo com o preço de seus pratos, havendo um equilíbrio nessa combinação. 

 A empresa fornecedora de frutos do mar, bem como os pescadores e 

mergulhadores com quem possuem acordos devem mostrar o certificado de qualidade 

que recebem a cada três meses para garantirem a manutenção das relações que 

possuem. 

 Além disso, ao receberem os produtos, eles são embalados e datados com as 

datas de recebimento e prazos de validade. O armazenamento obedece à categoria e 

tipo dos produtos, sendo direcionados para sistemas de refrigeração adequados. Essas 

geladeiras também passam por fiscalização constante e controle periódico de 

temperatura. 

 A higiene do ambiente físico é feita diariamente pelos próprios funcionários. As 

toalhas das mesas são lavadas e passadas após o uso. Todo o restaurante é 

detetizado a cada três meses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 24: Decoração do Don Camillo 
Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

 O restaurante trabalha com reservas para turistas e para os clientes locais, mas 

nunca permite que as reservas alcancem o número total de mesas do estabelecimento 

para permitir que os passantes possam direcionar-se ao estabelecimento.  

 Ele também não utiliza o sistema de reservas em datas comemorativas, sendo a 

ordem de chegada a lei para esses dias. 

 O tempo de espera por ma mesa costuma ser por volta de 15 minutos. O 

restaurante disponibiliza bancos localizados entres os dois espaços do restaurante para 

que os clientes possam aguardar a liberação de sua mesa. A prioridade da mesa 

obedece à ordem de chegada, primeiramente e o número de pessoas. 

 Quando o tempo de espera excede o estipulado, o estabelecimento serve as 

bebidas que o cliente desejar pedir e até uma taça de pró-seco como cortesia da casa; 

e para comer, a casa oferece uma de suas especialidade (do menu de entradas) que é 

um estilo de pizza (massa de pizza  com um tempero especial de alho). 

 O tempo de espera pelo prato pedido é por volta ser de 25 minutos. Este tempo 

costuma ser mais longo que o dos demais restaurante pois o estabelecimento preza 

pelo preparo de todos os pratos no momento da solicitação. Os clientes já sabem da 

tradição e quando não sabem são avisado de que o “tempo será esquecido após a 

degustação do prato escolhido”.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Prato de frutos do mar do Don Camillo 
Fonte: Disponível em: <www.doncamillo.com.br>. Acesso em 13 out. 2008. 

 

 

 Além disso, como a cozinha segue a culinária mediterrânea se servir os peixes 

inteiros no prato. O peixe é preparado pelos cozinheiros, é trago até a mesa pelo 

garçom que o apresente e após isto, o próprio garçom na frente d cliente em uma 

bancada especial “limpa” (retira a espinha do peixe, que em função da técnica de 

preparo que usam, sai por inteiro sem que haja a necessidade de desmanchar o peixe) 

e o servem. 

 O estabelecimento utiliza mise-en-place e seus dois ambientes. Ele é preparado 

pelos próprios antes que qualquer cliente chegue ao estabelecimento e não há variação 

do estilo mesmo quando realiza algum tipo de evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Mise-en-place do Don Camillo 
Fonte: Arquivo pessoal 



 

 

 No quesito seleção de funcionários, o Don Camillo dá ênfase à indicação dada 

por outros funcionários e às referências que os candidatos possuam; além da 

apresentação pessoal (higiene); a auto-confiança e a forma como lidam com as 

pessoas (comunicativa). A noção de idiomas não é exigida para os garçons, apenas 

para os maitrês.  

 O estabelecimento possui uma baixa rotatividade de funcionários pois afirma 

pagar salários acima da média; além de oferecer a eles outros benefícios. Don Camilo 

acredita que tratar bem seus funcionários é uma das chaves para o sucesso pois 

quando o funcionário trabalha satisfeito e em um ambiente saudável, ele irá atender 

bem seus clientes. 

  O restaurante oferece treinamento aos garçons com relação à preparação dos 

pratos pois como são eles os responsáveis por finalizarem o preparo dos pratos na 

frente de seus clientes, devem saber as técnicas da boa apresentação desses pratos.  

 Os funcionários também são treinados para proporcionarem um atendimento de 

qualidade aos clientes, para saberem montar o mise-en-place e para realizarem uma 

higiene adequada no ambiente.  

 O quesito hospitalidade é de grande importância para o estabelecimento. A arte 

de bem receber é considerada uma estratégia aliada à qualidade da culinária para 

tornar clientes fiéis. 

 Os gerentes do dia são os responsáveis por receber os clientes e os levarem até 

sua mesa. Nesse primeiro contato, é apresentado ao cliente a carta de vinhos e o menu 

da casa.  

 O público-alvo do Don Camilo centra-se nos turistas e nos clientes da própria 

cidade. O restaurante não tem por objetivo tornar-se um local apenas para turistas, mas 

em função de sua localidade tem nesse público um dos seus principais. 

 O marketing do estabelecimento é feito através de acordos com agências e 

hotéis que são comissionados ao indicarem o restaurante a seus clientes.  

 No início da temporada de verão o menu elaborado especialmente para turistas 

é encaminhado para as agências. O menu oferecido é o mesmo que o passante irá 

degustar; a diferença está em um pacote fechado que inclui diferentes tipos de pratos, 



 

em quantidades especiais para que o turista possa apreciar as diversas iguarias da 

casa. 

 A casa oferece seus dois espaços para eventos, mas nunca lotando ambos para 

um mesmo dia. Além disso, não faz nenhum esforço de marketing nesse sentido pois 

não visa se tornar um espaço banalizado para a realização de eventos.  

 Don Camillo aplica o conceito da qualidade no funcionamento e o constrói 

diariamente junto a seus funcionários e demais colaboradores. 

 O restaurante conhece o termo indicador de qualidade e o aplica, sendo os itens 

mais contemplados: a higienização dos alimentos – os alimentos devem ser 

extremamente frescos e preparados na hora que o cliente fizer seu pedido e a 

qualificação de seus funcionários – os chefs devem ser altamente recomendados e 

passam por treinamento para aprenderem a arte da cozinha mediterrânea e os garçons 

também devem possuir boas indicações anteriores para serem contratados e assim que 

são admitidos passam por um treinamento adequado para saberem como limpar os 

peixes e servi-los a seus clientes. 

 Os restaurantes pesquisados estão preocupados com a qualidade do seu 

produto e principalmente com a de seu atendimento. Os indicadores de qualidade são 

utilizados, mas nos estabelecimentos Confeitaria Colombo e Marius Degustare, ele não 

possuem esse nome específico. 

 O elemento, de maior relevância, observado está relacionado ao quesito 

ambiente com ênfase nos indicadores de limpeza do espaço físico e de fiscalização dos 

produtos oferecidos com base na certificação periódica de qualidade dos fornecedores. 

 Alguns indicadores são utilizados, mas não possuem índices numéricos que 

permitam um eficaz controle da qualidade. Os estabelecimentos precisam desenvolver 

esses índices para que seja possível criar um padrão de qualidade para os restaurantes 

da cidade do Rio de Janeiro que visam atender turistas. 

  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A alimentação passou por muitas transformações até chegar a ser denominada 

como gastronomia. 

 Durante a Idade Média, ela esteve associada ao status social; determinados 

alimentos identificavam a classe social das pessoas, ela também foi por muito tempo 

sinônimo de saúde, alguns ingredientes eram estimulados ao consumo em função de 

suas propriedades medicinais. 

 Quando os ingredientes passaram a ser ingerido pelo sabor e deixaram de ser 

sinônimo de ostentação, para se tornarem apreciação, a culinária adquiriu as 

características de gastronomia.  

 Os produtos típicos de cada região, aliado aos costumes de seus povos fizeram 

com que cada localidade passasse a ser caracterizada por um tempero, um sabor 

específico e uma cultura diferente. 

 As tradições acerca da ritualização das refeições foram sendo passadas de 

geração em geração e a hospitalidade através da gastronomia se tornou característica 

do bem receber ao redor do mundo. 

 Os intercâmbios entre as cidades, regiões e países, o desenvolvimento de novas 

técnicas de conservação de alimentos, a melhoria no sistema de transportes 

contribuíram para formar a diversidade gastronômica que existe atualmente, criando a 

cozinha internacional. 

 O surgimento dessa culinária que não só permite trazer iguarias do mundo todo 

as mais longínquas cidades, mas que combina sabores e sabe adaptar pratos a 

culinária local, faz com que a culinária seja um atrativo. 



 

 A busca pelos novos sabores, a curiosidade pelo diferente faz com que a 

gastronomia passe a ser motivadora da atividade turística.  

 Além disso, gastronomia é parte da cultura de cada região; o tipo de alimento 

consumido e a forma como é saboreado constituem-se segredos a serem desvendados 

pelos mais curiosos. Ela constitui o patrimônio cultural das regiões e permite contar a 

história dos povos ao redor do mundo. 

 A gastronomia ainda não tem o poder de atrair turistas para uma região, 

especificamente dentro do Brasil, mas sua aliança com a cultura local a torna um 

importante atrativo aos turistas. 

 A importância dada à gastronomia passou a ser pensada pelos donos de 

estabelecimentos de alimentos e bebidas, que visando ganhar a concorrência 

passaram a investir na aplicação dos conceitos da gestão da qualidade. 

 A gestão da qualidade surgiu como uma estratégia de mercado e atualmente ela 

já se tornou parte indispensável da gestão. 

 A gestão de restaurantes precisa adotar a gestão da qualidade, envolvendo 

todos os seus setores, partindo da alta gerência, mas englobando principalmente as 

pessoas que lidam diretamente com os clientes porque em serviços, ao contrário da 

análise em produtos, o cliente analisa a qualidade do estabelecimento não apenas pelo 

produto final, o prato solicitado, por exemplo; mas sim pelo atendimento e pelo 

ambiente em que está inserido. 

 O controle da qualidade surge para analisar todos os setores, assegurando a 

manutenção da qualidade; e a QT percebe o cliente como seu principal colaborador, 

através dele é possível saber em que a empresa está acertando ou errando e por meio 

da opinião deste a organização é capaz de reformular suas estratégias. O consumidor 

final passa a ser o foco principal e o grande objetivo da gestão da qualidade é superar 

as necessidades dos clientes, garantindo máxima satisfação. 

 Neste contexto, os indicadores de qualidade são ferramentas importantes que 

auxiliam a gestão da qualidade. Eles ajudam a criar parâmetros para comparar a 

situação atual com a desejada e assim garantir a melhoria contínua da qualidade. 

 O segmento da indústria de alimentos e bebidas é muito complexo e por isso 

precisa ser administrado de forma cautelosa. 



 

 As necessidades dos clientes mudam constantemente. Os hábitos alimentares 

são reflexos das próprias mudanças sociais. O cliente está cada vez mais exigente na 

hora do consumo e a qualidade passa a ser exigência obrigatória e torna-se necessário 

surpreender além de apenas satisfazer. 

 A gestão dos restaurantes precisa estar conectada as mudanças sociais e as 

novas tendências, associadas à preocupação com a saúde e com a estética.    

 O presente trabalho buscou analisar a aplicação dos conceitos de qualidade e o 

uso de indicadores na gestão dos estabelecimentos de alimentos e bebidas com o 

objetivo de identificar se os principais restaurantes da cidade do Rio de Janeiro, 

focados no atendimento a turistas estão preocupados com a qualidade do serviço e do 

produto que oferecem.  

 Os quatro restaurantes pesquisados consideram a qualidade como um de seus 

principais focos dentro da gestão.  

 A Confeitaria Colombo  aposta na idéia de que o “cliente tem sempre razão” e 

por isso preocupa-se em proporcionar a ele qualidade no serviço e nos produtos para 

que ele tenha razão em optar pela Confeitaria. 

 A Marius Degustare acredita que a sua qualidade pode ser percebida através da 

teatralização que fazem do momento da refeição. O ambiente misturado com a 

caracterização dos funcionários e as brincadeiras que eles criam para entreter e divertir 

os clientes, aliado a uma culinária de excelência torna aquele momento memorável. 

 O Porcão Rio´s também defende a idéia de que o “cliente tem sempre razão” e 

tem por objetivo assegura a satisfação dos clientes através da garantia da qualidade de 

excelência de seus produtos e serviços.  

 O Don Camillo defende a qualidade em seu estabelecimento através do frescor 

de seus alimentos e do preparo sem muitos condimentos para que o cliente possa 

apreciar o produto e não um tempero qualquer. 

 O Grupo Porcão Rio´s e o restaurante Don Camillo conhecem o termo 

indicadores e os utilizam como ferramenta estratégica dentro da gestão da qualidade de 

seu estabelecimento, mas a Confeitaria Colombo e o Marius Degustare apesar de 

utilizarem alguns indicadores, desconhecem esse termo. 



 

 As principais ações gerenciais aplicadas com relação aos indicadores de 

qualidade são: 

 

• Ambiente 

 Todos os estabelecimentos possuem um controle rígido sob a limpeza do espaço 

físico, que é feita diariamente após o fim do expediente e antes que o primeiro cliente 

chegue. A dedetização também é feita periodicamente por todos os restaurantes.  

 A organização das mesas nos restaurantes está de forma que permite uma boa 

circulação de pessoas e dos próprios garçons. Esse item é muito importante para os 

restaurantes que trabalham como o serviço de buffet e conseqüentemente possui uma 

movimentação maior. 

 Os estabelecimentos que mais se destacam em relação à decoração são a 

Confeitaria Colombo e o Marius Degustare. O primeiro tem em sua decoração a sua 

própria história e o último utiliza-se de uma decoração diferente com peças de antigas 

embarcações e móveis de fazendas antigas para transformar o momento da refeição 

em um entretenimento aliado a funcionários caracterizados e realizando brincadeiras 

com os clientes. 

 Os restaurantes que mais se destacam com relação a higienização dos 

alimentos são o Porcão Rio´s que adota um Manual de Boas Práticas para serviços de 

alimentação, baseado da RDC 216/04; o Marius Degustare que passa por fiscalizações 

semanais de seus alimentos feitas por uma empresa terceirizada e o Don Camillo que 

exige certificados de qualidade de seus fornecedores periodicamente. 

 

• Pontualidade  

 Todos os restaurantes não possuem um controle sob o tempo médio de espera 

por uma mesa, mas calculam uma média que gira em torno de 15 minutos, afirmando 

que a prioridade é por ordem de chegada e posteriormente pelo tamanho do grupo. 

 Com exceção da Confeitaria Colombo que não possui um espaço adequado e 

preparado para que os clientes aguardem a liberação de uma mesa, os demais 

dispõem. O Porcão Rio´s oferece a área do bar, em que o cliente já pode consumir o 

que desejar, o Marius Degustare também possui um espaço específico em que o cliente 



 

também pode consumir e o Don Camillo possui um espaço a céu aberto (não funciona 

para os dias de chuva) em que serve pizza e uma taça de pró-seco a seus clientes 

quando o tempo de espera excede o estimado.  

 A Confeitaria Colombo é a única que adota pratos rápidos em seu cardápio para 

a refeição de executivos Ela até possui um espaço específico para este tipo de refeição 

e adota esta estratégia por estar localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde 

as pessoas a freqüentam durante o curto horário de almoço. 

 

• Conhecimento 

 Os restaurantes que utilizam o serviço de buffet não possuem pratos do dia e 

portanto não adotam este indicador. Os outros dois apesar de serem a la carte não 

costumam ter sugestões do dia e também não aplicam este indicador em seus 

estabelecimentos. Mas todos afirmaram que os garçons devem saber informar aos 

clientes tudo sobre os pratos oferecidos. 

 

• Eficiência 

 Todos os estabelecimentos utilizam mise-en-place em suas mesas. O Porcão 

Rio´s e a Confeitaria Colombo possuem diferentes tipos de mise-en-place para 

utilizarem quando realizam eventos, mas O Marius Degustare e Don Camillo adotam 

sempre o mesmo. 

 O tempo de preparo do prato é apenas aplicado para a Confeitaria Colombo e 

para o Don Camillo que trabalham com o serviço a la carte. O primeiro determina uma 

média de 10 minutos, que é monitorada e deve ser cumprida e o último estima um 

tempo de 25 minutos ou um pouco mais porque todos os seus pratos são preparados 

no momento da solicitação do cliente. Ele não utiliza nada pré-pronto. 

 

• Comunicação / Hospitalidade 

 Os restaurantes consideram a hospitalidade uma das estratégias mais 

importantes para garantir a satisfação de seus clientes, mas nenhum dos 

estabelecimentos aplica indicadores neste sentido; apenas promovem treinamentos. 

 



 

• Qualificação 

 A qualificação dos funcionários é vista de forma semelhante entre os 

restaurantes.  

 Todos propiciam o oferecimento constante de treinamentos como estratégia para 

adaptarem os novos funcionários a sua cultura. 

 As qualificações mais exigidas nos currículos não são as profissionais e sim as 

características como higienização pessoal, educação e boa comunicação. 

 

 Os restaurantes estão preocupados com a qualidade em seus estabelecimentos 

e aplicam seus conceitos, mas a utilização dos indicadores como ferramenta para 

garantir o melhor controle sobre esta qualidade ainda é escassa. 

 Os principais indicadores utilizados são referentes à limpeza do ambiente físico e 

aos cuidados com a procedência e preparo dos alimentos, investindo, constantemente, 

em treinamentos neste sentido. 

 A gestão dos estabelecimentos comerciais de alimentação é muito importante 

para garantir qualidade aos turistas em um dos itens que demandam mais gastos em 

uma viagem. 

 A aplicação de indicadores de qualidade deve ser incentivada não apenas 

nesses restaurantes, que estão entre os principais no atendimento a turistas, como 

também nos outros restaurantes que atendem a essa grande demanda.    

 A pesquisa foi restrita aos estabelecimentos delimitados com os mais vendidos 

pela agência de receptivo pesquisada. É importante que uma pesquisa mais ampla, de 

caráter quantitativo seja feita para descobrir se os demais restaurantes que possuem 

foco no atendimento aos turistas estão preocupados com a gestão da qualidade em 

seus estabelecimentos e assim analisar caso a caso, em outra pesquisa qualitativa, 

para saber de que forma a gestão da qualidade está sendo administrada e qual o 

padrão de qualidade que está sendo oferecido para os turistas nos estabelecimentos de 

alimentos e bebidas da cidade do Rio de Janeiro. 

 Aos estudiosos e interessados pelo tema fica, pois o desafio de criar um padrão 

de indicadores que possam ser aplicados a todos os tipos de estabelecimentos de 



 

mesmo foco para que seja possível medir de fato a qualidade que esses 

estabelecimentos estão oferecendo aos seus clientes.  
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APÊNDICE A 

 

 

 Roteiro da entrevista realizada nos restaurantes pesquisados: Confeitaria 

Colombo; Marius Degustare, Porcão Rio´s e Don Camillo.  

 

1. Qual a descrição da história do restaurante? 

2. O que motivou a idealização e concepção do restaurante? 

3. Qual o tipo de serviço oferecido no restaurante? 

4. O que o entrevistado entende por qualidade? O restaurante adota a idéia de 

indicadores de qualidade e de que forma? 

5. Quais as características de ambiência e decoração? Por que é da forma que se 

apresenta? 

6. Quais as estratégias adotadas para o controle da higiene? 

7. Qual o tempo de espera por uma mesa? O restaurante trabalha com reserva? Há 

algum local específico para os clientes aguardarem sua mesa? 

8. Qual o tempo de espera pelo prato solicitado? O restaurante trabalha com pratos 

de sugestões do dia? Há controle sobre o volume de vendas deste prato? 

9. O restaurante trabalha com mise-en-place? Como ele é feito? 

10. Quais os critérios para a seleção dos diferentes tipos de funcionários (hostes, 

garçons e cozinheiros)? 

11. Há oferecimento de treinamento para os funcionários? Quais? Freqüência? 

12. Há um estilo próprio para atender os clientes?  

13. O que o entrevistado entende por hospitalidade? Como ele é tratada no 

estabelecimento? 

14.  Qual o foco do restaurante? Há um trabalho de marketing direcionado para 

isso? Como ele é feito? 

 

 

 

 
 


