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RESUMO 

 

O número de adeptos e simpatizantes ao estilo de vida vegetariano tem crescido 

consideravelmente, mesmo assim, ainda há dificuldades para os vegetarianos se alimentarem 

fora de casa. Incluem-se neste grupo de comensais, os hóspedes de hotéis. Por isso, os hotéis 

precisam estar preparados para oferecer cardápios que atendam a dieta vegetariana. Acredita-

se que oferecer um alimento que atenda aos hóspedes é uma das maneiras de ser hospitaleiro 

comercialmente. Diante deste tema, o problema desta pesquisa consiste em saber se o setor de 

Alimentos e Bebida dos hotéis está preparado para atender a essa nova demanda com 

necessidades específicas e o objetivo é avaliar como a hospitalidade está sendo trabalhada no 

setor gastronômico dos meios de hospedagem. Foi escolhido um exemplo para realizar a 

pesquisa, o Novotel Rio de Janeiro Botafogo, da rede Accor na cidade do Rio de Janeiro. A 

pesquisa foi qualitativa e para a coleta de dados usou a técnica de entrevista semiestruturada 

com a subgerente e o chefe de Alimentos e Bebidas da unidade. Por fim, a pesquisa foi tratada 

e analisada, chegando à conclusão de que apesar de procurar atender aos pedidos específicos 

dos hóspedes, ainda não há uma política criada pelo hotel para receber esse público, visto que 

o grupo de vegetarianos é considerado uma minoria diante ao público total do hotel. 

Palavras-chave: Vegetarianismo, hospitalidade, turismo, gastronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The number of supporters the vegetarian lifestyle has is steadily growing. Little by little it can 

be seen that this market is expanding even though it is still hard to eat proper meals when people 

are not at home. Hotel guests are included in this group therefore hotels need to be prepared to 

offer menus that suit the vegetarian diet. It is believed that serving food that caters to guests is 

one of the ways to be hospitable commercially. In line with this theme, this research aims to 

discover if the food and beverage sector of hotels are preared to handle the new demand of 

vegetarians and if they can cater to their specific needs. The objective is to evaluate how 

hospitality has been worked in the gastronomic sector of the lodging facilities. An exemple 

chosen to carry out the research is Novotel Rio de Janeiro Botafogo, from the Accor network 

in the city of Rio de Janeiro. The research is qualitative and the data collection technique used 

is the semistructured interview. The interview was constructed with the assistant manager of 

the unit and the restaurant’s supervisor. Afterwards, the research was treated and analyzed, 

reaching the conclusion that despite seeking to assist the specific requests from the guests, there 

is still no hotel policy regarding how to serve this group, because it is a minority and the hotel 

maintains it’s focus in the larger public who have no dietary restrictions. 

 

Keywords: Vegetarianism, hospitality, tourism, gastronomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hospitalidade é uma prática que surgiu desde os primórdios da humanidade e tem 

como premissa o bem acolher daqueles que se encontram fora de seu domicílio 

(MONTANDON, 2003) e se encontra intimamente ligada à hospedagem. A princípio, a 

hospedagem era identificada como uma atitude caridosa perante os viajantes e necessitados 

acolhidos. Porém, com o surgimento do comércio e das longas viagens, foi implantada uma 

nova forma de hospedagem e consequentemente a base da hospitalidade também foi ajustada. 

Entretanto, o ato de hospedar e ser hospitaleiro não deve ser tratado como algo puramente 

comercial, pois trata-se de um forte câmbio cultural e de valores entre o visitante e o visitado. 

 A hospitalidade também está fortemente inserida na gastronomia. De acordo com 

Franco (2001), a hospitalidade na alimentação surgiu quando o homem aprendeu a caçar e matar 

animais de grande porte para se alimentar e por não haver meios de preservar a carne, o mesmo 

convidava seus vizinhos para partilhar o alimento antes que esse estragasse e esperavam que os 

demais tivessem a mesma atitude.  

Com o advento das longas viagens foram criadas hospedarias para atender os viajantes 

e a evolução das hospedarias ocorre juntamente com a valorização da alimentação. Quando as 

famílias mais ricas começaram a criar o costume de viajar criou-se uma necessidade e uma 

oportunidade em melhorar as refeições nas hospedagens (SILVA, 2006). O mercado dos 

restaurantes foi se fortalecendo com o passar dos anos, fazendo com que a exigência dos clientes 

também aumentasse. Para conseguir atender às expectativas do consumidor, os administradores 

dos restaurantes passaram a vislumbrar a hospitalidade como uma necessidade no setor. 

O ato de se alimentar difere em cada local, de acordo com seus costumes e a cultura 

da região. Sendo assim, de acordo com Bachendorf (2009), a alimentação é um serviço 

indispensável dentro do turismo, pois reflete diretamente na saúde dos turistas durante a viagem 

e também nas lembranças que estes levarão consigo. 

Entre os viajantes, há aqueles que optam pela dieta vegetariana. De acordo com os 

estudos de Souza et al. (2010), o estilo de vida vegetariano tem sido praticado pelo ser humano 

desde antes da descoberta do fogo, quando a humanidade se alimentava apenas de sementes, 

frutas e vegetais encontrados na natureza. Mesmo após o ser humano começar a se alimentar 

da carne animal, muitas pessoas mantiveram o estilo de vida vegetariano por diferentes motivos: 

sejam pela religião, saúde, ética ou compaixão. É possível acompanharmos o crescimento do 

número de vegetarianos e simpatizantes, segundo pesquisas feitas pela Sociedade Vegetariana 

Brasileira (2016). 
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Apesar do crescimento que o vegetarianismo tem apresentado no decorrer dos anos, o 

número de vegetarianos ainda é baixo se comparado ao restante da população, sendo assim, os 

adeptos desse estilo de vida ainda têm dificuldade para se alimentar fora da sua residência. 

Todavia, analisando essa realidade de minorias com necessidades específicas e 

comportamento gastronômico que ultrapassa os costumes já estabelecidos por anos, surge como 

uma urgência valorizar as necessidades desses grupos, pelo ponto de vista da hospitalidade. A 

partir de então, caberá às empresas, estudando as possibilidades, decidir qual estratégia de 

hospitalidade será a mais adequada para seu negócio e se irá ou não atender aos clientes de 

hábitos alimentares distintos da maioria.  

O vegetarianismo pode ser visto como um novo segmento atrelado de um bom retorno 

financeiro aos estabelecimentos. De acordo com Nascimento (2004), o público com restrições 

alimentares deveria ter mais atenção dos restaurantes, pois a adaptação desses estabelecimentos 

não estará atendendo apenas a um grupo seleto de pessoas, visto que muitos simpatizam com 

esse estilo de vida e outros têm curiosidade em experimentar novos pratos. Sendo assim, além 

de alcançar a satisfação dos clientes, estará sendo exercida assim a hospitalidade no comércio. 

Com a constante mudança na sociedade a hotelaria para se manter competitiva e 

atender melhor seus clientes, tem incorporado em sua gastronomia as necessidades do público 

vegetariano como ato de hospitalidade?   

A autora deste projeto é adepta do vegetarianismo e trabalha em uma das principais 

redes hoteleiras da atualidade, a Accor Hotels. Isto serviu como motivação para a realização 

deste trabalho que tem como o objetivo analisar a versatilidade dos hotéis a fim de se preparar 

para atender ao público adepto ao vegetarianismo. Foi utilizado como base para pesquisa o hotel 

em que a autora atualmente trabalha, o Novotel Rio de Janeiro Botafogo, localizado no Rio de 

Janeiro.  

Foi realizada uma pesquisa qualitativa e para a coleta de dados usou-se a técnica de 

entrevista semiestruturada com a subgerente da unidade e o chefe de Alimentos e Bebidas. Por 

fim, a pesquisa foi tratada e analisada, aferindo-se que apesar de procurar atender aos pedidos 

específicos dos hóspedes, ainda não há uma política criada pelo hotel para receber esse público, 

visto que o grupo de vegetarianos é considerado uma minoria diante ao público total do hotel. 

No primeiro capítulo aborda o conceito da hospitalidade a partir de seu surgimento, 

acompanhando a sua evolução até os dias de hoje. Discute como a hospitalidade age dentro da 

gastronomia e a da importância que os dois tem quando trabalhados em conjunto.  
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Abarca sobre o estilo de vida vegetariano desde o seu surgimento no segundo capítulo, 

este trabalho analisa os diferentes tipos de segmentos do vegetarianismo e do seu crescente 

número de adeptos e simpatizantes até os dias de hoje. 

No terceiro capítulo, discute a hospitalidade dentro da gastronomia sob o ponto de 

vista do vegetarianismo dentro do hotel Novotel Rio de Janeiro Botafogo a partir de uma 

entrevista com os gestores do hotel, a fim de entender como esse assunto tem sido tratado por 

uma grande rede como a Accor Hotels. 

Por fim, as considerações finais. 
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1 HOSPITALIDADE 

 

A hospitalidade é uma prática de origem antiga e muito ligada à hospedagem, no 

princípio limitava-se em acolher forasteiros longe de seus domicílios, prestando apoio ao 

oferecer local para dormir e mantimentos. Com o passar do tempo e as mudanças nas 

civilizações o modo de receber também foi alterado, passando de um costume e caridade para 

uma atividade econômica promissora e crescente a cada dia (PEREIRA; COUTINHO, 2007), 

que será retratada no decorrer deste capítulo. Ressalta-se o quanto a alimentação está 

intimamente ligada à hospedagem e hospitalidade desde os primórdios. 

No âmbito do turismo, ser hospitaleiro remete a acolher bem os visitantes, portanto, é 

fundamental a preparação do destino envolvendo inúmeros fatores. De acordo com Dalpiaz et 

al. (2005), a natureza da hospitalidade humana acontece nos seguintes aspectos: 

a) Sociocultural: é fenômeno praticado por um indivíduo ou grupo de indivíduos, que 

tem na sua essência o ato de acolher um visitante. A hospitalidade pode ser 

voluntária ou involuntária.  

b) Profissional: é uma hospitalidade preparada, treinada, planejada e remunerada. É 

bem diferenciada da hospitalidade amadora e voluntária. Este tipo de hospitalidade 

envolve uma série se serviços como, hotéis, restaurantes, lojas de souveniers, 

locadoras de veículos, serviços de lazer e entretenimento.  

c) Político: são ações tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública efetuadas 

no interesse de promover um ambiente hospitaleiro em determinada região.  

d) Espacial: a hospitalidade pode ser abordada sobre o ponto de vista urbano e rural 

e também podemos analisar a hospitalidade em função do vínculo das pessoas com 

o espaço analisado: residentes e visitantes. 

Além da troca mútua de conhecimentos entre os diversos povos ao redor do mundo, a 

hospitalidade também atrai e fideliza clientes nos estabelecimentos, logo, é um assunto que 

precisa ser mais estudado e melhor trabalhado no mercado. 

 

1.1 HOSPITALIDADE E HOSPEDAGEM: CONCEITO E BREVE HISTÓRIA 

 

A palavra “hospitalidade” origina-se do latim hospitalitas, que significa oferecer bom 

tratamento a quem se hospeda e consiste em receber e colocar-se à disposição de alguém que 

esteja fora de seu domicílio. Ela pode ser definida também como uma forma de viver e 

compartilhar ritos, leis e regras, logo, não se limita apenas à simples interação entre pessoas, 
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mas à humanização das relações (MONTANDON, 2003). Segundo Grinover (2002), a palavra 

provavelmente apareceu pela primeira vez no século XIII, na Europa. A hospitalidade está 

intimamente ligada à hospedagem, a princípio caracterizava-se apenas pela gratuidade e a 

atitude de caridade perante os viajantes e indigentes acolhidos em hospitais, conventos e 

hospícios. De acordo com Walker (2002), o advento do comércio e, por consequência, das 

longas viagens, fez-se necessário um novo modo de hospedagem e a essência da hospitalidade 

também foi adaptada. Assim, os viajantes que antes eram acolhidos por moradores dos locais 

onde passavam, começaram a encontrar tabernas e estalagens nos impérios grego e romano. 

Pereira e Coutinho (2007) discorrem sobre toda a história da hospitalidade juntamente 

à hospedagem, que estão intimamente relacionadas aos avanços tecnológicos e à globalização. 

Eles afirmam que as primeiras prováveis hospedagens ocorreram em Olympia e Epidauro, 

atendendo as necessidades dos povos que viajavam pelo comércio. Na Idade Média, acolher os 

viajantes era uma obrigação moral e espiritual e era realizada em mosteiros e abadias. 

Na Grécia antiga, por volta de 400 a. C., a hospitalidade aparece vinculada à atividade 

comercial, existiam hospedagens que vendiam carne assada, um modelo de junção de serviços 

(hospedagem e alimentação) que encontramos atualmente. Castelli (2005) diz que os principais 

locais de hospedagem profissionais na Grécia eram centros de migração como santuários, polis 

e cidades termais, os quais produziam um fluxo constante de visitantes. A partir de então, 

surgiram as hospedagens nas margens das estradas e no centro das cidades. A hospitalidade, 

como acolhimento do viajante e provimento de suas necessidades, ocupava lugar de destaque 

na cultura grega e era entendida como direito fundamental do cidadão grego. 

O espírito da hospitalidade fortaleceu-se a partir dos Jogos Olímpicos, ocasião em que 

os habitantes daquelas regiões recebiam muito bem os participantes. As crenças locais retratam 

que Zeus disfarçava-se de tal, logo havia a possibilidade de receberem um deus em suas casas 

(PEREIRA; COUTINHO, 2007). 

De acordo ainda com Pereira e Coutinho (2007), o avanço das conquistas militares dos 

romanos e a propagação religiosa da época exigiram a criação de novos caminhos passando por 

terras antes pouco acessíveis e também locais para a parada das comitivas, alguns incluindo 

pouso e comida para os animais, principalmente os cavalos. Posteriormente, com o surgimento 

das monarquias nacionais, a hospedagem era realizada pelo próprio Estado, em palácios ou 

instalações administrativas e militares. A prática de hospedar passou a ser tratada como uma 

atividade puramente econômica na época da Revolução Industrial e da expansão do capitalismo. 

Os hotéis semelhantes aos moldes de hoje surgiram apenas no início do século XIX. 



13 
 

A partir da Segunda Guerra Mundial houve uma mudança significativa neste âmbito 

devido ao desenvolvimento e à globalização da economia mundial, principalmente dos países 

mais desenvolvidos. Pereira e Coutinho (2007) afirmam que o setor de lazer e de turismo se 

ampliou notavelmente em virtude do aumento de viagens regionais e internacionais na época. 

Nas primeiras décadas do século XIX surgiram novos hotéis e casas de hospedagem em 

diversos países. Para isso foram usadas técnicas de construção e evoluções tecnológicas da 

época. As inovações em máquinas, comunicação e meios de transporte, como os trens, muito 

contribuíram para o fortalecimento do setor, sempre oferecendo o maior conforto possível. 

O progresso da indústria aeronáutica, a sofisticação dos navios de cruzeiros, os ônibus 

de viagem e sobretudo a evolução da comunicação deram um forte estímulo à atividade 

turística, e por consequência, na hospedagem moderna. Neste cenário, para superar a 

concorrência, os donos de hotéis passaram cada vez mais a se preocupar com o bem-estar dos 

hóspedes e investir ainda mais em segurança e conforto. A profissionalização da hotelaria em 

todos os níveis, a diversificação dos tipos de hotéis e a criação de marketing próprio para o 

campo, foram avanços consideráveis que ocorreram na década de 1980 e que ajudaram para o 

desenvolvimento da hotelaria no mundo todo. 

Camargo (2002) afirma que a hospitalidade proporciona uma troca mútua de 

conhecimentos entre o anfitrião e o hóspede e também reforça o vínculo social entre os 

indivíduos. Essa troca é capaz de mudar até mesmo sua visão de mundo, somando valores 

essenciais aos relacionamentos interpessoais. A influência provocada pelas interações entre 

turistas e moradores locais ou outros turistas estende-se ao modo de vida, de falar, à 

gastronomia e aos costumes. Essa interação permite, inclusive, novas configurações sociais e 

culturais, refletidas no modo de vida dos moradores locais e podem ocorrer principalmente em 

locais muito visitados por diversos turistas. A percepção da hospitalidade varia de pessoa para 

pessoa e de cultura para cultura, mas é fundamental sua presença nos meios de hospedagem. 

Para receber bem é necessário que o destino do turista seja devidamente preparado 

para acolhê-lo. Ao conjunto dos componentes que envolvem a preparação do local turístico. A 

qualidade dos serviços prestados também está intimamente ligada ao bom recebimento dos 

turistas, pois sua presença ou ausência determina a satisfação do mesmo, fazendo-o se sentir 

bem acolhido ou não. 

A hospitalidade também pode ser vista como a possibilidade de atrair e fidelizar 

clientes ao serviço que se presta (LASHLEY, 2004). Algumas pessoas questionam a 

autenticidade da hospitalidade, já que existe uma troca monetária para que os envolvidos 

recepcionem os turistas.  
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A oferta comercial da hospitalidade ocorre na maioria das sociedades ocidentais num 

contexto em que esta não ocupa posição central no sistema de valores. Para a maioria 

das partes, a hospitalidade é uma questão privada relativa aos indivíduos e não há 

requisito dominante a ser visto como a ser visto como beneficente ou caritativo [...] 

Desse modo, os “hóspedes” podem usar as instalações sem temer qualquer outra 

obrigação mútua em relação ao hospedeiro, além daquela exigida pelo relacionamento 

mercadológico, isto é, pagar a conta. (LASHLEY, 2004, p. 17). 

 

 

Porém, segundo Telfer (2004), considerar que um hospedeiro age com hospitalidade 

apenas por interesse econômico e por fazer parte do seu trabalho é o mesmo que dizer que um 

médico manifesta compaixão por seu paciente somente porque ele ganha pelo serviço que 

presta. Assim, é possível ser hospitaleiro mesmo sendo beneficiado por esta hospitalidade e, 

desde que a hospitalidade seja genuína, atrairá hóspedes, provavelmente os fidelizará, 

garantindo assim o sucesso do empreendimento.  

Conforme afirma Guerrier (2000), enquanto a indústria da hospitalidade é composta 

por pousadas, restaurantes, bares credenciados, hotéis e empresas de fornecimento de alimentos 

e refeições, a hospitalidade é muito mais ampla, não se restringe apenas à oferta, ao visitante, à 

alimenta ção e ao local, mas sim ao ato de receber bem e tudo o que ele abrange. Envolve um 

vasto conjunto de estrutural de serviços e condutas que proporcionam bem-estar ao turista. 

Portanto, ser hospitaleiro ao hospedar é muito mais complexo e vai além de 

simplesmente receber o visitante; compreende a aproximação de pessoas, culturas e costumes 

diferentes. Trata-se de uma intensa troca de valores entre o visitado e visitante. 

 

1.2 HOSPITALIDADE NA ALIMENTAÇÃO E GASTRONOMIA 

 

A alimentação é um componente importantíssimo da hospitalidade e vai além de 

apenas saciar a fome, está ligada também à cultura e ao lazer. Alimentar-se é fundamental ao 

ser humano e extremamente necessário à sua sobrevivência e um processo consciente e natural 

a todos nós (FAGLIARI, 2005). Teichmann (2007, p.13) diz que “[...] de um modo geral, 

alimentar-se representa para o homem muito mais que o simples fato de saciar a fome”. Esta 

necessidade reflete também no setor do turismo e será abordada mais a fundo no próximo 

subitem.  

Desde a Antiguidade o homem estabelece uma relação íntima com a alimentação e faz 

disso parte de sua cultura. Silva (2006) escreveu sobre alguns povos e suas relações com a 

comida, no Egito, por exemplo, os integrantes da classe alta consumiam os alimentos em festas 
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luxuosas, sempre em grandes quantidades. Ainda de acordo com Silva (2006), outros povos 

tratavam a comida como um elemento religioso, os hebreus impunham regras que proibiam 

alguns alimentos por motivos religiosos. Já na Roma antiga a alimentação era uma arte social 

bem desenvolvida, para eles, servir bem demonstrava riqueza, logo, era comum ver mesas 

luxuosas com diversos alimentos vindos de muitos lugares diferentes do império. 

Quando os primeiros restaurantes surgiram tinham apenas uma finalidade. Como o 

nome já propõe, a partir do fornecimento de refeições “restaurar-se” as forças dos viajantes que 

por diversos motivos estavam longe de seus lares. A origem dos restaurantes está intimamente 

ligada aos meios de transporte antigos e às longas viagens, que demandavam dias até que o 

viajante chegasse ao seu destino. Neste contexto se deu a evolução das hospedarias, segundo 

Pitte (1998), era possível encontrar local para repouso nas principais estradas do Império 

Romano e da China desde a Antiguidade. Tratava-se de estabelecimentos que ofereciam um 

espaço ou quarto para descansar pagando por diárias ou pernoite. Estes locais ofereciam ainda 

bebidas e alimentos, com a função apenas de repor as energias de quem se hospedasse por esses 

locais. 

No decorrer dos anos as famílias mais ricas adotaram o hábito de viajar, que coincidiu, 

não por acaso, com a valorização da alimentação por meio da sua adequação para cada grupo 

etário, especialização das atividades desempenhadas e poder aquisitivo. À medida que as 

relações entre os povos foram estreitadas, seja por viagens ou até mesmo invasões e conquistas, 

outros tipos de alimentos e pratos começaram a ser introduzidos nos hábitos alimentares dos 

europeus, alguns demoraram décadas. Silva (2006) relata que ponto mais alto da arte da mesa 

e da cozinha refinada foi alcançado no período renascentista. Muitos profissionais apostavam 

em pratos elaborados e disposições das mesas para receber seus convidados em jantares 

grandiosos e recepções, para tanto, contavam com grandes artistas da época.  

Na França durante o século XVIII surgiu a gastronomia que mais se assemelha aos 

moldes atuais, embora restrita apenas a um pequeno grupo de pessoas. Já a Primeira Revolução 

Industrial foi a grande responsável pela mudança dos restaurantes. Na época grandes 

cozinheiros ficaram sem trabalho e decidiram investir neste setor.  

No século XX houve a maior agilidade dos meios de transporte e a melhora nos 

métodos de conservação de alimentos, isso permitiu que os mantimentos fossem estocados por 

certo tempo. A cozinha francesa continuou dominando o mundo, principalmente antes das 

Guerras Mundiais e entre elas (OLIVEIRA, 1993). Também durante este período a cozinha 

recebeu significativas melhoras, como a eletricidade, o gás e a refrigeração. 
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Como passar dos anos, o mercado dos restaurantes e empresas que fornecem 

alimentação foi consolidado e fortaleceram-se em todos os aspectos. Nesse sentido a exigência 

dos clientes também aumentou e para buscar a satisfação do consumidor os gestores passaram 

a enxergar a hospitalidade como uma necessidade no setor e um objetivo a ser alcançado. De 

acordo com Lashley (2004), além da preocupação com a aparência do ambiente, este deve estar 

sempre limpo, evitando barulhos indesejados que possam tornar o local desagradável, produtos 

de qualidade e equipe devidamente treinada e preparada para lidar com possíveis problemas 

que possam surgir e realizem um bom atendimento. A hospitalidade não deve se limitar apenas 

a qualidade dos serviços prestados ao turista, deve-se preocupar também com a satisfação, 

percepção e vivências dele, ou seja, fazer com que o turista se sinta bem recebido e à vontade, 

além de ter suas necessidades supridas durante sua estada no local. O comportamento dos 

funcionários também é um fator importante para a satisfação dos consumidores e para o bom 

funcionamento do setor (LASHSLEY, 2004). 

Bachendorf (2009) defende que por ser a alimentação um serviço indispensável dentro 

do turismo, ela reflete diretamente na saúde dos turistas durante suas viagens e também nas 

lembranças agradáveis que vão levar para a vida. 

Os serviços que oferecem alimentação são muito amplos e diversificados, dentre eles, 

pode-se destacar alguns setores: alimentos e bebidas (na hotelaria), restaurantes comerciais (em 

fast-food, lanchonetes, cantinas, bares), restaurante institucional sem o propósito de visar o 

lucro (como escolas, presídios, asilos, creches, hospitais) e catering (refeições servidas nos 

transportes aéreos, marítimos, ferroviários e terrestres), representam, do ponto de vista 

econômico de acordo com a Sebrae (2012), a fonte mais importante para a geração de emprego 

e renda no mundo. Para cada um destes, o modo como o cliente é recebido deve ser diferenciado 

e autêntico, sempre prezando pelo bem-estar, pois se trata de pessoas distintas. 

Como exemplo, cita-se em um empresário que quer impressionar possíveis clientes e 

de outro lado uma família em uma viagem interestadual à procura de um lugar barato para 

comer. Cada segmento tem necessidades e expectativas diferentes quanto à alimentação, logo, 

o restaurante que satisfaz as necessidades da família em viagem provavelmente não atrairá o 

executivo que quer impressionar o cliente com um almoço requintado. 

 

1.3 A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO NO TURISMO. 

 

Tanto o turismo quanto a alimentação se relacionam com a qualidade. A qualidade não 

se trata de um esforço recente, mas surge como início da industrialização, mesmo não sendo 
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este o setor que a incorporou no sentido de gerenciamento de qualidade, muito utilizado nos 

dias de hoje. Segundo Maximiano (2006) “A evolução da qualidade passou por três grandes 

fases: era da inspeção, era do controle estatístico e a era da qualidade total”. Essas três fases 

estão representadas na figura 1: a “Era da Inspeção”, a “Era do Controle Estatístico” e a “Era 

da Qualidade Total” – esta é entendida como a fase atual. 

 

Figura 1: As Três Eras da Qualidade 

 

Fonte: SILVA, 2006 

 

Silva (2006) afirma que a sociedade se encontra no período da “Era da Qualidade 

Total”, na qual o foco passa a ser o cliente ao invés da produção como era antes. Dessa forma, 

o controle da qualidade volta-se ao serviço prestado visando a satisfação do consumidor. Nesta 

Era, ao colocar o cliente no centro das atenções, a qualidade deixa de ser centralizada em alguns 

setores e estende-se a toda a organização, porém, para que as interações e dependências internas 

sejam respeitadas dentre toda a empresa, os processos relacionados à gestão da qualidade devem 

ser realizados de forma sistêmica. 

Bachendorf (2009) ressalta em seu trabalho que desde o momento em que o cliente se 

decide por um restaurante sua opinião sobre essa experiência já está sendo formada, portanto, 

cada detalhe é fundamental e a qualidade é essencial para conquistar esta pessoa. A autora 

destaca que os clientes podem ser atraídos por vários motivos, por exemplo: o cardápio, o nome 

do cheff, o status que o restaurante pode lhe oferecer, o ambiente, o estilo dos funcionários, ente 

outros. O mesmo pode estender para outros estabelecimentos, como os hotéis. 

Costa e Ferreira (2010), ao estudarem a relação entre turismo e hospitalidade em 

Teresina, afirmam que é necessário investir em uma educação voltada para a cultura da 

hospitalidade no local. O turismo é visto pelas autoras como uma atividade dinâmica, ou seja, 

os profissionais devem estar sempre atentos às novas exigências da demanda adaptando seus 
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negócios para garantir o melhor acolhimento ao cliente. A preocupação com o turista vai além 

da qualidade dos serviços prestados e do conforto, buscando a satisfação total do visitante. 

Quando a alimentação é tratada como componente da oferta turística, Bachendorf e 

Demczuk (2011) acreditam que a qualidade está intimamente ligada às experiências 

gastronômicas proporcionadas aos turistas. Os alimentos que serão consumidos e apreciados 

nos estabelecimentos, devem atender às expectativas criadas pelos clientes tanto por suas 

necessidades quanto por suas curiosidades em degustar sabores diferentes aos que estão 

habituados. Esta satisfação fará total diferença na viagem. 

Sobre os serviços de alimentação, Aguiar e Carvalho (2011) realizaram uma pesquisa 

na cidade de São Raimundo Nonato. Os resultados da pesquisa apontam que 63% dos turistas 

realizaram suas refeições em hotel ou pousada, enquanto 29%em restaurantes e bares, 7% em 

lanchonetes e 2% em outros locais. Assim, destaca-se a importância e influência que os hotéis 

exercem na alimentação dos turistas durante uma viagem. Na pesquisa também é apresentada 

a importância da variedade no cardápio dos restaurantes, que junto com outros fatores 

determinam a escolha dos clientes. 

 

1.3.1 Gastronomia como atrativo turístico 

 

A relação da gastronomia com o local e cultura é intensa, visto que cada região tem 

seus próprios costumes que influenciam na hora de se preparar um prato. Assim, Castro e Santos 

(2012) afirmam que a gastronomia se relaciona com o turismo cultural de modo a ser difundida 

e consolidada como identidade de um local. Ainda segundo as autoras, é por meio da 

alimentação que é possível conhecer os costumes dos moradores de uma determinada região, 

além de seus hábitos e sua história. Logo, a gastronomia como parte da cultura revela tradições 

e alimentos oriundos da terra, também evidencia classes sociais, manifesta técnicas e sabedorias 

populares que juntamente com outros aspectos constituem a cultura regional. A alimentação 

deixa, portanto, de ser vista como uma necessidade fisiológica e passa a ser observada como 

uma manifestação cultural e uma forma particular deexpressão humana (CASTRO; SANTOS, 

2012). 

Para Gândara, Gimenes e Mascarenhas (2009) o turismo gastronômico vem crescendo 

consideravelmente nas últimas décadas como uma vertente do turismo cultural atraindo turistas 

a determinados locais a fim de desfrutarem as comidas típicas locais. Este segmento está 

presente há décadas em países da Europa e também América do Sul, no Brasil os estados que 

melhor exploram este patrimônio gastronômico do turismo são: Minas Gerais, Bahia e Rio 
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Grande do Sul. O estado de Minas Gerais tem como principais atrativos gastronômicos o tutu, 

feijão tropeiro, galinha caipira com quiabo, angu, seu cultivo de café e indústria de laticínios; a 

Bahia por sua vez é conhecida através de pratos como o acarajé, vatapá, caruru, feijão verde e 

suas cocadas; o Rio Grande do Sul tem como atrativos o arroz carreteiro, a costela assada no 

fogo de chão, a carne de charque e o puchero. 

Segundo Cruz e Edmée (2008), desde o surgimento do turismo, ele tem estimulado 

propostas que visam o aproveitamento máximo dos potenciais culturais e naturais de cada local 

para torná-los atrativos turísticos. Em seu estudo elas apontam a importância da inovação e 

aproveitamento de novos produtos capazes de atrair e satisfazer os diversos gostos dos 

consumidores. Assim, a utilização do recurso cultural como atrativo pode contribuir com o 

desenvolvimento turístico, por meio da valorização e revitalização do patrimônio material. As 

autoras descrevem sobre a gastronomia no sul da Bahia e afirmam que, como a região foi 

formada por várias etnias, possui em suas expressões regionais uma variedade em 

manifestações culturais, entre essas a gastronomia, com influência africana, indígena, 

portuguesa, árabe e de outros povos. Então, a gastronomia é vista como um dos recursos 

importantes a ser utilizado como atrativo históricocultural, tal como em outros lugares do país. 
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2 O VEGETARIANISMO 

 

O vegetarianismo tem sido praticado por muitos indivíduos ao longo dos séculos, em 

diversas partes do mundo. O surgimento do vegetarianismo, segundo Rodrigues (2005), ocorreu 

há milhões de anos atrás, quando a humanidade se alimentava apenas de sementes, frutas e 

vegetais, que eram facilmente retirados da natureza para consumo. Com o descobrimento do 

fogo muitos passaram a caçar animais e incluí-los em sua alimentação. Porém, de acordo com 

Souza et al. (2010) alguns povos não consideravam a carne um alimento essencial em suas 

dietas e também acreditavam que animais e humanos compartilhavam a mesma alma, neste 

cenário nasceu o vegetarianismo. 

A partir de então, as pessoas passaram a incorporar esse tipo de alimentação e relataram 

diversos motivos que as incentivaram a seguir o estilo de vida vegetariano – que engloba uma 

preocupação com a saúde e/ou crenças religiosas. De acordo com Rodrigues et al. (2012), 

mesmo com o aumento expressivo do número de adeptos em outros países e no Brasil, muitas 

pesquisas apontam a dificuldade encontrada pelos vegetarianos ao alimentar-se estando fora de 

casa, os entrevistados retratam a deficiência nos cardápios de restaurantes e demais 

estabelecimentos quando o assunto é vegetarianismo. 

 

2.1 VEGETARIANISMO: UM CONCEITO 

 

Vegetarianismo, segundo a etimologia, provém do sufixo “vegetus” em latim, por 

configurar o regime alimentar que exclui do cardápio a ingestão de carne de todas as espécies 

existentes, incluindo aves e peixes, sendo caracterizado pelo consumo de alimentos de origem 

vegetal. Existem muitas variações deste regime, Faria (2012) afirma em seu estudo que elas 

podem ser classificadas da seguinte forma: 

a) Semivegetarianos1: os adeptos possuem apenas restrição do consumo da carne 

vermelha, mantendo o consumo de “carnes brancas” (peixes, aves e derivados); 

b) Ovolactovegetarianismo: os adeptos incluem a ingestão de ovos e laticínios em sua 

dieta, excluindo todos os tipos de carne;  

c) Lactovegetarianismo: os adeptos permitem-se o consumo de laticínios e mel em seus 

cardápios, excluindo então ovos e carnes; 

                                                           
1 Esta variação é controversa uma vez que outros autores afirmam que o princípio do vegetarianismo é o não 

consumo de qualquer tipo de carne. 
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d) Ovovegetarianismo: os adeptos optam por restringir a utilização de todos os tipos de 

carne, laticínios e derivados, incluindo ovos e mel em sua alimentação; 

e) Vegetarianismo semi-estrito: utilizam mel em sua dieta, mas não consomem nenhum 

tipo de carnes, ovos, laticínios e derivados; 

f) Vegetarianismo estrito ou veganismo: não ingerem nenhum alimento de origem 

animal. Os adeptos também optam por não usar nenhum artigo de origem ou testado 

em animais (como calçados feitos de couro, sabonetes, hidratantes e casacos de pele). 

  

A dieta vegetariana qualifica-se pela marcante presença de vegetais, frutas, 

oleaginosas, leguminosas, cereais ricos em fibras e, também, pela baixa participação de 

gorduras saturadas (COUCEIRO, 2008). Junto a isso na visão de Teixeira et al. (2006) a junção 

deste tipo de alimentação e práticas regulares de atividades físicas levam seus adeptos a 

possuírem um perfil nutricional mais adequado, comparado àqueles não vegetarianos. 

Segundo os estudos de Rodrigues (2005), a história do vegetarianismo remete aos 

tempos pré-históricos. Entretanto para as civilizações gregas e romanas, a carne não era 

considerada tão essencial quantos os alimentos de origem natural. Neste contexto, concebeu-se 

o vegetarianismo, através do matemático e filósofo grego Pitágoras, por acreditar que os 

homens e animais compartilhavam a mesma alma. Souza e colaboradores (2010) defenderam 

que Pitágoras mantinha uma dieta extinta de carne por crença religiosa, saúde e 

sustentabilidade.  Vale ressaltar que o termo “vegetarianismo” até então era conhecido como 

“regime vegetal” ou “regime pitagórico” – derivado de Pitágoras – e seus discípulos eram 

denominados de “pitagóricos”. Outros filósofos, como Platão e Teofrasto, também defenderam 

o vegetarianismo nas suas obras. O primeiro considerava a carne ligada à luxúria e o segundo 

julgava o consumo de animais como moralmente inadmissível (RODRIGUES, 2005).  

A partir do século XIX disseminou-se o movimento em defesa do vegetarianismo e da 

compaixão pelos animais. Em meados desse século, mais precisamente no ano de 1842, 

apareceu escrita pela primeira vez a palavra “vegetariano” – esta se relaciona ao filósofo vegano 

Amos Bronson Alcott.  Nesta conjuntura de propalar o vegetarianismo surgiram muitos 

estabelecimentos que ajudaram a reforçar esse novo estilo de vida. Entre eles podemos destacar 

os centros de saúdes e a abertura de restaurantes, houve também a publicação de livros e a 

formação de sociedades. A primeira Sociedade Vegetariana foi fundada no ano 1847, em 

Manchester e, posteriormente, surgiram demais sociedades que difundiram tal pensamento ao 

redor de todo o mundo. Mas, de acordo com Johnston (2003) foi durante o século XX que a 
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expansão do vegetarianismo tomou ainda mais força, muitas pessoas passaram a ter mais 

interesse e conhecimento acerca do assunto.  

O número de adeptos ao vegetarianismo ao redor do mundo tem aumentado 

significativamente, segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira (2016), de 2005 à 2015 o 

número de veganos aumentou cerca de 360% no Reino Unido e nos Estados Unidos a 

quantidade de veganos dobrou no período de 2009 à 2015. Vários motivos têm estimulado essa 

mudança de vida, desde a compaixão aos animais até preocupação com o meio ambiente e a 

saúde, estes serão mais bem detalhados no item seguinte. 

 

2.2 VEGETARIANISMO ALÉM DA MODA 

 

Winckler (2004) ressaltou em seu trabalho que são muitas as razões para se aderir à 

dieta vegetariana, as mais comuns são:  

a) Saúde: muitos defendem que o organismo humano não é desenvolvido para a ingestão 

e digestão da carne, tendo como uma das consequências o câncer de pâncreas e de 

intestino, visto que a carne demora muito tempo para ser digerida dentro do corpo 

humano. Alguns grupos ligados à nutrição são já favoráveis à dieta vegetariana 

indicando que ela pode equilibrar os níveis de colesterol e reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares, por exemplo;  

b) Ecológica: visto que as pastagens necessárias para a criação de gado provocam 

diariamente o desmatamento de imensas áreas florestais e consequentemente o 

desequilíbrio ecológico. Além disso, cerca de 12% do gás metano lançado no meio 

ambiente é proveniente do arroto de rebanhos bovinos;  

c) Econômica: pois a criação de animais para abate demanda muito mais recursos do que 

a produção de grãos; 

d) Ética: para a carne chegar ao prato dos consumidores os animais são tratados com 

crueldade, que também se estende ao ser humano, pois a sua produção não é 

econômica, a extensão de terra utilizada para a criação desses animais produz um 

volume de alimento muito menor do que quando dedicada à lavoura. Assim, o hábito 

de comer carne enquanto a fome é uma realidade no mundo, pode ser considerado 

ostentoso e antiético. Ao se considerar a ética também há a recusa dos demais produtos 

e derivados de origem animal, visto que as condições e cuidados dos animais para se 

obter ovos e leite, assim como o seu descarte, não são eticamente aceitáveis; 
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e) Religiosas: o vegetarianismo é uma prática antiga de muitas religiões, como o 

judaísmo, que exclui carne suína do cardápio, ou o hinduísmo, que consideram a vaca 

um animal sagrado. 

Outro fator que tem contribuído para o aumento de adeptos ao regime alimentar 

vegetariano é a quantidade exagerada de anabolizantes e antibióticos usados na produção de 

aves, suínos e bovinos. Esses hormônios e remédios são administrados para que os animais 

cresçam e engordem rapidamente e para se evitar que morram afetados por doenças, além da 

descarga de toxinas na corrente sanguínea no momento do abate, que fazem com que a carne 

chegue com uma má qualidade à mesa do consumidor (FARIA, 2012). Por estes e outros 

motivos o número de adeptos ao vegetarianismo tem crescido no Brasil e no mundo. 

 

2.2.1 Vegetarianismo no Brasil 

 

O vegetarianismo começou a ser mais conhecido no Brasil e tomar força no ano de 

1921, quando já se falava da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), porém, ela só foi fundada 

em 2003 (RODRIGUES et al., 2012). Com a criação da primeira sociedade vegetariana do 

Brasil, houve uma difusão dos ideais do vegetarianismo que possibilitou a vinda do 36º 

Congresso Vegetariano Mundial para o país, que ocorreu em 2004. 

Conforme descrição dada por ela mesma, a SVB atua fomentando o vegetarianismo 

como uma opção ética, sustentável e saudável ao se alimentar, seu intuito é cooperar com 

organizações de âmbito local, regional, nacional e internacional que também estão inseridas 

nesta realidade. Ela exerce seu papel em eventos, campanhas, pesquisa e trabalhos voltados às 

pessoas. Seu intuito é conscientizar o público a respeito dos benefícios do vegetarianismo tanto 

para a saúde quanto para o meio ambiente, além de trabalhar para tornar produtos e serviços 

que atendam às necessidades dos vegetarianos conhecidos por eles.  

Infelizmente não é possível saber ao certo o número de vegetarianos no Brasil e no 

mundo e nem acompanhar o crescimento de adeptos, visto que um dos motivos é que muitas 

pessoas que não comem apenas carne vermelha se consideram vegetarianas, sendo que a dieta 

exclui todos os tipos de carne de origem animal. Mesmo com essa afirmação, a pesquisa mais 

recente do Instituto Ibope (2012), apontou que 8% da população brasileira se declarava 

vegetariana, em números reais são cerca de 16 milhões de pessoas, com a maior concentração 

na faixa etária entre 65 e 75 anos. Segundo a Folha de São Paulo (2016), para acompanhar 

tantos adeptos as empresas de produtos vegetarianos cresceram cerca de 40% se comparado ao 

ano anterior, 2015.  
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Até 2015, segundo a SVB (2016), já existiam aproximadamente 240 restaurantes 

vegetarianos ou veganos no Brasil, além de muitos lançamentos de pratos e lanches veganos e 

vegetarianos em restaurantes e lanchonetes comuns. As pessoas já conseguem encontrar muitas 

versões veganas de alimentos que continham carne ou lacticínios, como por exemplo, kibes, 

nuggets, presuntos, coxinhas, salsichas, sorvetes, iogurtes e requeijões. Todos esses avanços 

são reflexos em resposta ao crescimento de adeptos ao vegetarianismo no Brasil e 

principalmente no mundo. Outra evidência apresentada pela SVB é referente ao volume de 

buscas pelo termo “vegano” entre janeiro de 2012 e julho de 2016, como pode ser notado pelos 

dados do Google Trends, este número cresceu 1000% (mil por cento) no Brasil, o gráfico está 

apresentado abaixo, na figura 2.  

 

Figura 2: Crescimento do volume de buscas no Google pelo termo "vegano" no Brasil 

 

Fonte: SVB (2016) 

 

Nascimento e Sawyer (2007) exibem, também, indícios do crescimento da população 

vegetariana e de seus simpatizantes no Brasil, a partir de: o crescimento de encontros, 

documentários, conferências e grupos de discussão e troca de vivências na internet sobre o 

assunto. Estas evidências mostram uma mudança de mentalidade e conscientização em relação 

ao consumo de determinados alimentos no país. 

No entanto, mesmo com avanços e melhorias no setor, uma pesquisa realizada por 

Rodrigues et al. (2012) os entrevistados afirmaram que ainda estão insatisfeitos quanto a pouca 

disponibilidade e a dificuldade de acesso aos produtos que atendem aos seus hábitos de 

consumo no mercado. Nota-se que muitas pessoas questionam o fato de pagarem mais caro por 

produtos que atendam às suas necessidades e concordam que o mercado ainda é muito falho. 
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2.2.2 Dificuldades encontradas  

 

Os hábitos alimentares são preestabelecidos, em suma, pela cultura de cada povo e são 

passados de geração em geração (MOWEN; MINOR, 2003). Além da culinária, a cultura 

também influencia diretamente no modo de vida dos membros de uma sociedade, na maneira 

de se vestir, pensar, nos valores e ideais adotados pela maioria de uma nação. No entanto, a 

cada dia a sociedade está mais aberta às escolhas individuais, o que abre espaço também para 

outras opções de dietas, que podem ser chamadas de subculturas alimentares, dentre elas o 

vegetarianismo. 

Mesmo com inúmeros profissionais defendendo e falando sobre os benefícios da dieta 

vegetariana, há preconceito e desconhecimento sobre o assunto, além de haver uma 

discordância sobre os benefícios e malefícios em torno do vegetarianismo. Apesar de não 

utilizarem temperos como caldos de carne ou até mesmo excluindo ovos e laticínios de suas 

dietas, é importante ressaltar que os vegetarianos não se alimentam apenas de folhas ou de soja, 

ou seja, também esperam ter prazer à mesa e encontrar restaurantes que atendam às suas 

expectativas (FRANCO; REGO, 2005). Todavia, as pessoas que aderem à dieta vegetariana 

encontram muitas dificuldades para se alimentarem em lugares que não sejam sua própria casa, 

principalmente porque os grandes chefes, donos de restaurantes ou outros estabelecimentos e 

demais pessoas envolvidas com os serviços de alimentação, desconhecem suas motivações e 

assim não entendem as suas necessidades e desejos.  

É necessário cuidado e critério na hora de se escolher os alimentos que serão utilizados 

para a preparação de pratos vegetarianos. Conforme Matsumoto (2002), qualquer quantidade 

de carne é “demais”e não deve, por motivo algum, estar presente nos ingredientes usados na 

gastronomia vegetariana. Sendo assim, é preciso atenção durante o preparo e também saber a 

procedência dos alimentos e também pratos comprados em diversos estabelecimentos. Muitas 

pessoas também relatam falta de compreensão, principalmente por parte dos familiares e 

quando se tornaram vegetarianos recentemente. Além disto, muitos têm dificuldade em 

encontrar alimentos que atendam às suas necessidades sem precisar pagar mais caro por isto, o 

que piora ainda mais em cidades menores, distantes dos grandes centros. 
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2.3 VEGETARIANISMO E HOSPEDAGEM 

 

Como já abordado neste trabalho, a hospitalidade de um estabelecimento não consiste 

apenas em acolher bem e com qualidade, mas almejar a satisfação dos clientes. Apesar de 

crescente, o número de vegetarianos ainda é proporcionalmente baixo se comparado ao restante 

da população. Franco e Rego (2005), ao estudarem a hospitalidade e gastronomia nos 

restaurantes de São Paulo, falam primeiramente que atender à públicos-alvo já definidos parece 

ser bem difícil, pensar em atender com hospitalidade grupos específicos e pequenos, como os 

vegetarianos, chega a parecer um contrassenso. 

Todavia, analisando essa nova realidade de grupos menores com necessidades 

específicas e comportamento gastronômico que ultrapassa os costumes já estabelecidos por 

anos, surge como uma urgência valorizar as necessidades desses grupos, pelo ponto de vista da 

hospitalidade. A partir de então caberá às empresas, estudando as possibilidades, decidir qual 

estratégia de hospitalidade será a mais adequada para seu negócio e se irá ou não atender aos 

clientes de hábitos alimentares distintos da maioria.  

Hooley e colaboradores (2001) afirmam que mudanças de valores e comportamentos 

sociais podem ser importantes possibilidades de novos mercados, desde que geridos 

corretamente. Atrelado à possibilidade de bom retorno financeiro aos estabelecimentos, 

Nascimento (2004) aponta a necessidade de mais atenção ao público com restrições alimentares 

nos restaurantes. Ainda de acordo com Nascimento (2004), pensar nos clientes vegetarianos, 

alérgicos ou diabéticos trata-se de um grande diferencial para a empresa, que possivelmente 

atrairá muitos clientes, além de alcançar a satisfação dos mesmos, que é justamente a ideia da 

hospitalidade no comércio. 

Ressalta-se que ao incluir pratos vegetarianos ao cardápio o estabelecimento não estará 

atendendo apenas ao pequeno grupo, visto que muitos simpatizam com opções vegetarianas, 

seja por razão de saúde, para manter a forma ou mesmo por curiosidade em experimentar um 

novo prato. Os vegetarianos também exercem influência sobre amigos e familiares no momento 

da decisão de compra em restaurantes, aumentando o movimento de clientes no mesmo. 
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3 O VEGETARIANISMO E A HOTELARIA  

 

Considerando as mudanças da sociedade, a hotelaria, a fim de se manter competitiva 

e atender melhor a seu hóspede, tenta acompanhar tais mudanças. Após o entendimento sobre 

hospitalidade na hotelaria e vegetarianismo, é importante compreender a inserção dos 

vegetarianos em redes hoteleiras. Neste capítulo é abordada a metodologia da pesquisa de 

campo que se baseia no hotel Novotel Rio de Janeiro Botafogo a fim de identificar o que é 

ofertado ao grupo de turistas adeptos ao vegetarianismo. 

 

3.1 SURGIMENTO DA ACCOR HOTELS E SUA CHEGADA AO BRASIL  

 

O grupo Accor é um grupo mundial que atua em diversos segmentos distintos e 

complementares: hotelaria, alimentação, gestão de pessoas, gestão de frotas, viagens e 

produtividade das empresas. As marcas de serviços do Grupo Accor estão divididas em três 

agrupamentos: viagens (Travel), serviços (Services) e hotelaria (Hotels) (PEREIRA, 2009), 

contudo, neste trabalho daremos ênfase ao setor hoteleiro. 

No ano de 1967, os amigos Gérard Pélisson, um ex-pesquisador da IBM na Europa, e 

Paul Dubrule, fundaram a SIEH (Société d’investissement et d’exploitation hôteliers) para 

explorar novos negócios no segmento hoteleiro. Nesta época, o setor hoteleiro na França estava 

começando a crescer rapidamente para atender à demanda cada vez maior de turistas e viajantes. 

Os dois empresários então, resolveram inaugurar a primeira unidade do Novotel na pacata 

cidade de Lille, ao norte da França, próxima à fronteira com a Bélgica. O Novotel era um hotel 

de categoria intermediária ao estilo americano: quartos padronizados, além de oferecer amplos 

espaços de lazer e piscina. A primeira unidade, originalmente localizada nos arredores da 

cidade, foi uma grande novidade, pois os hotéis na França até então eram divididos em dois 

tipos: pequenas hospedarias em áreas rurais ou hotéis de luxo localizados em grandes cidades. 

Em 1982, o grupo iniciou a diversificação de seu portfólio com a aquisição da empresa 

Jacques Borel International, líder europeia no gerenciamento e concessão de restaurantes, além 

de ser proprietária do Ticket Restaurant, com 165 milhões de tíquetes refeições distribuídos em 

oito países. O resultado dessa aquisição foi a união das empresas Novotel SIEH Group e 

Jacques Borel International para formar oficialmente, em 1983, o grupo Accor. 

Hoje o grupo é um dos maiores líderes mundiais em hospitalidade e se mantém em 

constante crescimento. A Accor Hotels soma mais de 4.100 hotéis, situados em 95 países, 

divididos em 20 marcas que vão de econômicas a luxuosas.  
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O francês Jean Larcher chegou ao Brasil em 1975 para implantar a rede Novotel no 

país. Em 1977 foi inaugurado o Novotel São Paulo Morumbi, que marcou a introdução da 

primeira rede internacional de categoria superior do país e também a criação de um pólo de 

desenvolvimento hoteleiro na zona sul da capital. Antes do final da década, a empresa francesa 

já havia inaugurado outros três hotéis da marca Novotel. 

A marca Novotel chegou ao Rio de Janeiro no ano de 2010 com a inauguração do 

Novotel Santos Dumont, localizado próximo ao aeroporto nacional Santos Dumont. No ano de 

2016, foi inaugurado o combo Ibis Budget e o Novotel Rio de Janeiro Botafogo que localizam-

se na área comercial de Botafogo, o Novotel possui 134 unidades habitacionais e um restaurante 

que serve café da manhã, almoço, jantar e oferece um serviço de quarto 24 horas. O hotel, como 

é do segmento da marca Novotel, tem como foco o público business, pessoas que trabalham 

nas empresas de Botafogo e arredores. 

 

3.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Para este trabalho, foi feita uma pesquisa qualitativa e para a coleta de dados a 

utilização da técnica de entrevista semiestruturada e perguntas abertas, isto é, perguntas que 

exigem mais sobre a opinião dos entrevistados, permitindo uma maior liberdade do 

entrevistador (DENCKER, 2003). O vegetarianismo ainda é um assunto pouco explorado 

principalmente quando inserido na hotelaria. Sabendo que a hospitalidade, assim como a 

alimentação, é uma das bases da hotelaria, nota-se uma importância em aprofundar o tema.  

 Castelli (2006) diz que uma organização – no caso estudado, um empreendimento 

hoteleiro – possui uma estrutura operacional que se subdivide o trabalho humano em gerenciais 

e operacionais. “A palavra “gerenciar” significa “conduzir, guiar, regular, administrar”. É uma 

definição atribuída à função de supervisão avançada” (MARTINS; BAHIA, 2011, p. 23). Nesse 

sentido, foi feita uma entrevista com a sub-gerente geral do hotel, a Sra. Daphne Mota e o chefe 

de Alimentos e Bebidas (A&B) do hotel Novotel RJ Botafogo, Sr. Alessio Rizzin. 
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3.2.1 Entrevista com gestores responsáveis do Novotel Rio de Janeiro Botafogo 

 

Conforme indicado na introdução, este trabalho preza por ser um estudo de caso, pois, 

segundo Dencker (2003), ele possibilita o conhecimento em áreas pouco exploradas, que pode 

tomar como exemplo um indivíduo, um grupo, uma organização ou uma situação. O 

vegetarianismo, ainda é um assunto pouco explorado principalmente quando inserido na 

hoteleira. Sabendo que a hospitalidade, assim como a alimentação, é uma das bases da hotelaria, 

nota-se uma importância de aprofundar o tema.  

Segundo Castelli (2006), uma organização – no caso estudado, um empreendimento 

hoteleiro – possui uma estrutura operacional que se subdivide o trabalho humano em gerenciais 

e operacionais. “A palavra ‘gerenciar’ significa ‘conduzir, guiar, regular, administrar”. É uma 

definição atribuída à função de supervisão avançada” (MARTINS; BAHIA, 2011, p. 23). Nesse 

sentido, foram feitas duas entrevistas. A primeira, com o gerente/chefe de Alimentos e Bebidas 

(A&B) do hotel Novotel Rio de Janeiro Botafogo, Sr. Alessio Rizzin, e a segunda com a 

subgerente geral, a Sra. Daphne Mota. As entrevistas ocorreram no final de junho de 2017 de 

forma informal com gravações autorizadas, para uma análise mais aprofundada, foram 

transcritas e se encontram no apêndice. 

A primeira pergunta foi sobre como é feita a montagem do cardápio do restaurante, 

com interesse em saber o quanto os hábitos alimentares dos clientes são levados em 

consideração. Sr. Alessio respondeu que existe algo chamado “engenharia do cardápio” e que 

quando você monta um cardápio, você nunca pensa no que você gosta, mas sim no que o cliente 

procura, no que pode ser vendido. Ao falarmos sobre as restrições mais comuns que os clientes 

possuem referente ao consumo de alimentos, ele ressaltou que o restaurante recebe poucas as 

solicitações para regimes especiais e acredita que isso se dá porque o cliente que frequenta o 

restaurante do Novotel está “acostumado a se virar como pode”, ou seja, ele já vai sabendo que 

pode não encontrar o que precisa e se adequa às opções oferecidas. 

A Sra. Daphne explicou que na rede Novotel, 70% do cardápio de cada hotel é fixo 

para manter o padrão da marca, enquanto que os 30% restantes podem ser alterados de acordo 

com a região. O hotel prioriza os custos, portanto, os gestores realizam pesquisas nos hotéis já 

existentes para selecionar os pratos mais vendidos e de menor custo. 

Depois, questionou-se sobre o estilo de vida vegetariano, ambos demonstraram ter 

conhecimentos básicos sobre o assunto. Parte do conhecimento adquirido pelo Sr. Alessio, 

deve-se principalmente pelo fato de ter administrado um restaurante bastante frequentado pelo 

público vegetariano. Apesar de não pertencer a esse estilo de vida, ele aparenta ter admiração 
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por quem o segue já que, para ele, esta culinária é “muito rica” e na maioria das vezes as pessoas 

podem se enganar julgando ser uma culinária “chata” por uma possível falta de instrução da 

pessoa que prepara os alimentos. O chefe de A&B pensa que os adeptos ao vegetarianismo 

possuem uma sensibilidade mais desenvolvida, pois enxergam a relação de interação homem-

natureza de forma diferente. A sub-gerente foi mais sucinta explicando que a dieta vegetariana 

consiste em restrição total do consumo de carne e em alguns casos dos derivados inclusive – 

este é um dos tipos de vegeratianismo nomeado por veganismo (FARIA, 2012). 

Foi perguntado a sobre como a relação do setor de A&B influencia na hospitalidade 

hoteleira a fim de entender a opinião dos entrevistados sobre a importância de tal setor. O Sr. 

Alessio acredita que o que faz a diferença na hotelaria são as experiências que ela proporciona 

e que o setor muitas vezes é a agulha que faz pender a balança para uma experiência positiva 

ou não. A Sra. Daphne julga A&B como um setor essencial e de fator decisivo dentro de um 

hotel. Os dois gestores acreditam que a alimentação está ligada ao sentimento do hóspede e o 

possibilita sentir-se acolhido e acreditam que se o setor decepciona o cliente isto é um fator 

decisivo na sua experiência.  

Ao perguntado sobre a política do Novotel quanto ao vegetarinanismo, Sr. Alessio 

acredita que o Novotel não teria essa visão. Nas palavras dele:  

 

 

Me lembro que quando propus um cardápio para o chefe da cozinha, eu coloquei 

muitos pratos vegetarianos e ele me perguntou se eu acreditava nesse cardápio e eu 

disse que se independente de acreditar ou não, não custa colocar somente para ser 

diferente do grupo. A rede é muito grande e ela se padroniza, nós temos um sanduíche 

vegetariano, uma sopa de legumes, salada e salada de frutas. Você pode sobreviver a 

isso por dois dias, mas no terceiro dia você já está de saco cheio. É um limite que toda 

rede grande tem, não é um limite só do Novotel (ALESSIO). 

 

 

Para o chefe de A&B do Novotel, a oferta de refeições voltadas ao público vegetariano 

em hotelaria é incipiente e esbarra, principalmente, na padronização de grandes redes hoteleiras. 

 

3.2.2. Análises das entrevistas 

 

De acordo com o que foi conversado durante a entrevista, pode-se perceber que, apesar 

da procura do hotel em se adequar às necessidades de seus hóspedes, ele ainda não possui uma 

política de Alimentos e Bebidas voltada para a minoria – nesse caso, o público vegetariano. Foi 

demonstrado pelo entrevistado, enquanto chefe do setor de A&B, interesse em expandir o 

cardápio, tornando-o mais atrativo para esse público, porém, por pertencer a uma grande rede, 
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o hotel deve seguir padrões previamente impostos e isso dificulta na hora de tentar inovar no 

cardápio. 

Sr. Alessio mostrou possuir conhecimento sobre o estilo de vida vegetariano, pois em 

outra ocasião, administrou um restaurante cuja culinária se aproxima do vegetarianismo e era 

muito frequentado por esse público. Nas palavras dele, “o estilo de vida vegetariano é um estilo 

de vida muito esperto, muito inteligente na verdade, em harmonia com a natureza, com a 

produção sustentável, com a alimentação saudável. É errado pensar que vegetariano seja chato”. 

Mesmo acreditando no estilo de vida vegetariano e que oferecer esse tipo de culinária aos 

hóspedes possa ser um diferencial, Sr. Alessio não tem autonomia para fazer grandes mudanças 

no cardápio do hotel, visto que pertence a uma grande rede e deve atender aos padrões impostos. 

Tanto Sr. Alessio quanto a Sra. Daphne acreditam que o diferencial de qualquer hotel 

deve passar pelo setor de A&B. Eles afirmam que as sensações gastronômicas são a parte da 

experiência em hospedagem que o cliente mais consegue reter na memória e pode definir se a 

experiência é positiva ou negativa. “Por isso o que tem a oferecer um A&B ao hotel é muita 

coisa, é o valor agregado, é a experiência de uma boa refeição, memórias de um cheiro de café... 

Um bom setor de A&B pode fazer a diferença entre um hotel mediano e um bom hotel”, salienta 

Sr. Alessio. A Sra. Daphne concorda complementando que “Alimentos e Bebidas é um setor 

que mexe com a imagem da empresa, acho que é um peso muito grande porque a alimentação 

está ligada ao sentimento das pessoas; você gosta de comer aquela sopinha que você toma na 

sua casa, de comer o bolinho que lembra o bolo que a sua avó fazia... É uma sensação de 

conforto e bem-estar então se a gente está falando de hospitalidade, a alimentação está 100% 

envolvida nisso”.  

Além da importância no âmbito da hospitalidade, o setor de A&B contribui 

significativamente para a economia do hotel. O entrevistado, Sr. Alessio, informou que 35% 

dos lucros do Novotel Rio de Janeiro Botafogo são provenientes do setor de A&B.  

O que pôde ser percebido por meio da análise desta entrevista é que o Novotel Rio de 

Janeiro Botafogo, como qualquer hotel midscale2 de uma grande rede hoteleira, deve seguir 

regras e padrões impostos. Mesmo que haja vontade de inserir opções de cardápios vegetarianos 

por parte dos integrantes e da chefia do setor de A&B do hotel, essa vontade vai contra os 

padrões da rede aos quais o hotel deve obedecer. 

A padronização das grandes redes de hotéis é algo positivo para o hóspede que está 

habituado a ficar nos mesmos hotéis, pois ele sabe o que pode esperar ao chegar no seu destino, 

                                                           
2 As bandeiras da rede Accor estão agrupadas em quatro segmentos: budget, economy, midscale  e luxury. 
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uma vez que os hotéis mantém um padrão tanto na estrutura quanto no setor de A&B. 

Entretanto, essa padronização também pode ser prejudicial se o hóspede com necessidades 

específicas não se vê atendido em um hotel, isso pode fazer com que ele prefira mudar para 

outro hotel que o atenda ou deixe de fazer suas refeições no hotel em questão, fazendo com que 

o hotel não lucre como poderia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a adequação do setor de Alimentos e 

Bebidas para receber o público crescente de adeptos ao estilo de vida vegetariano utilizando 

como base o hotel Novotel Rio de Janeiro Botafogo. Como pode-se observar ao decorrer do 

trabalho, há diversos segmentos do vegetarianismo e o interesse pelo assunto tem crescido 

significativamente.  

A hotelaria está intimamente ligada à hospitalidade, por isso o interesse em saber como 

a hospitalidade tem sido trabalhada por meio da gastronomia, dentro da hotelaria. Os hotéis 

recebem os mais diversos tipos de pessoas e culturas todos os dias, portanto, supõe-se que 

devam estar preparados para atender bem a todo o tipo de público e exigências.  

No caso da rede Novotel ultizada como base de pesquisa, existe uma dificuldade maior 

em relação à alteração do cardápio, uma vez que 70% das opções são fixas para que se 

mantenham adequadas segundo os padrões da marca. O cardápio não é criado visando a minoria 

de públicos específicos, mas sim a maioria que não possui muitos tipos de restrições 

alimentares. Porém, como o hotel não recebe muitas solicitações oficiais e não demonstra muito 

interesse em pesquisar sobre essa demanda. Sendo assim, este não tem uma estimativa do 

quanto pode estar perdendo – ou não – tanto nos lucros quanto na qualidade do atendimento ao 

deixar de atender adequadamente a esse pequeno grupo. O hóspede que não encontra o que 

precisa no cardápio do hotel dificilmente solicitará um prato especial ao restaurante, ele poderá 

preferir comer fora do hotel e com isso o hotel se tornará menos hospitaleiro.  

De acordo com o conversado com os gestores Sra. Daphne Mota e Sr. Alessio Rizzin, 

pode-se perceber também que a facilidade na alteração de cardápios é maior em hotéis de luxo, 

por possuírem clientes mais exigentes e com hábitos alimentares diferentes. Os clientes de 

hotéis de categoria midscale, como os do Novotel Rio de Janeiro Botafogo, costumam adaptar-

se ao ambiente onde estão, por esse motivo, não possuem o costume de fazer muitas exigências. 

Atender à maioria é o foco do restaurante do hotel analisado, porém, focar nos 

pequenos grupos em crescimento seria um diferencial que tornaria o hotel mais competitivo se 

comparado aos outros hotéis da região. Lembrando que a proposta de comida vegetariana não 

atende exclusivamente aos consumidores vegetarianos, mas também aos clientes curiosos por 

uma culinária diferente e aos que estão em busca de uma alimentação mais leve e saudável.  



34 
 

Houve uma certa dificuldade em encontrar base teórica voltada para esse assunto, por 

ser este pouco explorado. Entretanto, em geral, a pesquisa foi satisfatória pois podemos 

perceber que, no caso estudado, ainda há muito a se fazer para que o mesmo reveja a forma que 

estão trabalhando a hospitalidade dentro do ambiente gastronômico e atentem-se em valorizar 

também a minoria, aumentando o leque de opções alimentares e consequentemente, atraindo 

mais clientes em potencial. 

Considerando que a autora deste trabalho atua no estabelecimento estudado, observa-

se que os hóspedes não têm o hábito de fazer solicitações oficiais ao restaurante, mas preferem 

perguntar diretamente aos funcionários do hotel sobre outros restaurantes que atendam suas 

necessidades. Além disso, pode-se perceber que os hóspedes mais frequentes do Novotel, não 

costumam jantar no hotel, eles têm o costume de comprar comida de outros restaurantes que 

entregam em domicílio (delivery), isso mostra que o cardápio pode não estar atendendo as 

expectativas também dos seus hóspedes mais fiéis. 

Este trabalho analisou a hospitalidade no setor de Alimentos e Bebidas de um hotel 

específico, o Novotel Rio de Janeiro Botafogo, para o público vegetariano. Um caminho para 

futuras pesquisas nesse campo, seria analisar a hospitalidade em outros hotéis do Rio de Janeiro 

tanto os de grandes redes quanto os hotéis familiares, na tentativa de estabelecer uma relacão 

comparativa para se descobrir como a hotelaria carioca de um modo geral, especificamente no 

setor de Alimentos e Bebidas, olha para o público vegetariano sendo esse um mercado em 

potencial a ser investido. 
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APÊNDICE 

 

1 - Quais são as prioridades na hora da montagem do cardápio do restaurante? 

 

Alessio: O que o cliente procura. Existe algo chamado engenharia de cardápio. Quando você 

monta um cardápio, você nunca pensa no que você gosta, quando você monta um cardápio você 

pensa no que você pode vender. O que você pode vender em Botafogo dentro do Novotel não 

é a mesma coisa que você pode vender dentro do Fasano em Ipanema, não é a mesma coisa que 

venderia um hotel no subúrbio. Quando se pensa num cardápio, se pensa no que o cliente 

procura primeiro. 

 

Daphne: As prioridades são os custos. Quando o hotel já existe, a gente faz uma análise dos 

pratos que mais saem versus os pratos de menor custo, com base nisso é o que é o melhor pro 

cliente né, o que mais sai com o menor custo. Hoje no Novotel 70% do cardápio do restaurante 

à la carte é fixo para todos os Novotéis da marca e 30% o hotel pode fazer como quiser de 

acordo com a região, pra fazer o cardápio ficar mais interessante, tipo: nordeste com comida 

nordestina, pra cá comidas típicas daqui, esse tipo de coisa. Isso para o cardápio à la carte, já 

pra buffet que a gente tem no almoço por exemplo, a Novotel dá alguns tipos de instruções 

como fazer uma feijoada uma vez por semana, mas eu posso fazer o buffet como eu quiser, ela 

me dá quantidades de ítens fixos como: 11 sobremesas, 7 saladas... que é para manter o padrão 

da marca. 

 

2 – Qual é o percentual de clientes com restrições alimentares que o Novotel RJ Botafogo 

recebe?  

 

Alessio: As solicitações para regimes especiais para clientes com restrições são pouquíssimas, 

acho que posso contar todas numa mão ao longo de um semestre, pelo menos oficialmente. Na 

realidade eu acho que é um cliente que está acostumado a “se virar como pode”, ele já vem 

preparado, sabendo que pode não achar o que precisa. Apesar de que no hotel a gente tenta se 

adequar, mas é muito difícil, só em hotéis de alto luxo que você encontra uns cantinhos especiais 

para opções sem glúten, sem lactose, cantinho orgânico e etc. Isso é muito difícil de acontecer 

num hotel midscale o cliente que vem para cá, é um cliente que se vira, dificilmente ele 

demonstra essa dificuldade. 
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3 - Quais são as restrições mais comuns que os clientes possuem referente ao consumo de 

alimentos? 

 

Alessio e Daphne: Hoje é o glúten. 

 

4 – Na sua opinião, o que é e o que compõe o estilo de vida vegetariano? 

 

Alessio: O estilo de vida vegetariano é um estilo de vida muito esperto, muito inteligente na 

verdade, em harmonia com a natureza, com a produção sustentável, com a alimentação 

saudável. É errado pensar que vegetariano seja chato, que na verdade exista talvez um 

cozinheiro que não tenha competência para preparar um alimento, elaborar o mesmo vegetal de 

forma diferente. Não acho que seja uma culinária chata de jeito nenhum. Acho que dá pra comer 

bem e até razoavelmente balanceada, como por exemplo, sabemos que o feijão é muito rico em 

proteínas, como diria a minha mãe: o feijão é a carne dos pobres. Acredito que as pessoas que 

se aproximam desse estilo de vida vegetariano são pessoas com uma sensibilidade um pouco 

mais desenvolvida, talvez pessoas que enxergam um futuro de uma forma um pouco diferente, 

uma relação de interação homem-natureza de uma forma diferente. Antigamente eu poderia 

achar que vegetariano era chato, que comer vegetariano era chato, não é verdade.  

 

Daphne: Essa ficou difícil... Acho que é uma alimentação saudável, essencialmente sem carne 

e eu não tenho certeza se é só carne ou derivados dos produtos animais também, mas eu acredito 

que é essencialmente sem carne.  

 

5 - Na sua opinião, qual seria a melhor maneira que um hotel poderia se organizar para atender 

melhor o público vegetariano? 

 

Alessio: Ter um restaurante temático dessa forma. Eu por exemplo levantei um pequeno 

business plan para fazer um salad bar lá embaixo, um bar de salada de todos os tipos: legumes 

grelhados, folhas, grãos... que pudesse atender não somente ao público vegetariano, mas ao 

público em dieta hipocalórica. Eu tinha essa ideia, mas eu não tenho gente pra fazer isso.  

 

6 – Existe uma diferença de cardápio entre os hotéis da rede? 
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Daphne: Existe uma diferença de cardápio nos hotéis da rede e entre as marcas também. Existe 

uma diferença dos hotéis econômicos para o midscale, do midscale para o luxo. No luxo eles 

são absolutamente independentes, cada hotel tem o seu -cardápio- diferente, no midscale cada 

Mercure tem o seu diferente, os Novoteis são dessa maneira que eu falei, 70% fixo e 30% 

variável e o econômico é praticamente 100% fixo, só vai mudar nos casos dos hotéis que tem o 

buffet também. 

 

7 – O Sr. acredita que exista alguma vantagem para o restaurante em obter uma mudança de 

cardápio a fim de atender melhor ao público vegetariano? 

 

Alessio: Se a gente tivesse a possibilidade de acrescentar mais opções vegetarianas, além de 

dar uma opção mais saudável para o cliente que quer comer mal, a gente se colocaria também 

num patamar diferente, a gente estaria agregando valores para pessoas um pouquinho mais 

evoluídas, por isso pelo hotel, seria uma boa jogada. Eu acredito muito em exploração de nicho. 

A mesma coca-cola que eu vendo, é a mesma que os outros restuarantes vendem, só que cada 

um tem que se colocar. Se você consegue agregar nichos dentro da tua oferta, você agrega valor. 

Para mim, se eu pudesse fazer isso, seria o único hotel da rede que faz isso, que tem um salad 

bar, movimentaria um ponto de venda que hoje está parado, daria uma opção diferente para 

quem come sempre no restaurante e abriria o meu leque para um público que hoje não frequenta 

o meu restaurante. As vantagens são muitas e os custos são muito baixos porque o restaurante 

vegetariano é mais complexo, mas um salad bar é muito simples e muito barato para se fazer.  

 

8 – Como a relação do setor de Alimentos e Bebidas e clientes pode afetar a hospitalidade 

hoteleira? 

 

Alessio: Eu vou te dizer de uma forma muito sincera: todo hotel, do motel até um hotel de 

categoria tem um bom colchão, o quarto deve ser limpo/arrumado e o banheiro confortável. 

Quase todo hotel tem isso, o que faz a diferença para a hotelaria são as experiências. Você 

conhece experiência mais marcante do que as sensações palatais? As percepções palatais, junto 

ao olfato, são as memórias mais profundamente vinculadas ao nosso cérebro. Por isso o que 

tem a oferecer um A&B ao hotel é muita coisa, é o valor agregado, é a experiência de uma boa 

refeição, memórias de um cheito de café, muito. Um bom setor de A&B pode fazer a diferença 

entre um hotel mediano e um bom hotel. Eu acredito muito no setor de A&B num hotel porque 

muitas vezes ele pode ser a agulha que faz pender a balança para uma experiência positiva, às 
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vezes pode contribuir e muito em termos financeiros e pode até afundar – em termos financeiros 

– uma estrutura. O A&B é um serviço muito complexo, mas é fundamental.  

 

Daphne: Se você vai para um hotel e tem uma experiência ruim com o setor de Alimentos e 

Bebidas, isso é um fator de decisão para você voltar nesse hotel ou não. Se você se hospeda 

num hotel e a cama está mal arrumada, a televisão não funciona, coisas assim, você ainda arrisca 

uma nova tentativa na empresa porque você considera uma fatalidade. Agora você vai num 

hotel, entra num café da manhã e encontra um produto estragado, ou se o ambiente é sujo... 

pelo menos eu, como cliente, me desagrada em um nível de eu não voltar mais. Alimentos e 

Bebidas é um setor que mexe com a imagem da empresa, acho que é um peso muito grande 

porque a alimentação está ligada ao sentimento das pessoas; você gosta de comer aquela 

sopinha que você toma na sua casa, de comer o bolinho que lembra o bolo que a sua avó fazia... 

É uma sensação de conforto e bem-estar então se a gente está falando de hospitalidade, a 

alimentação está 100% envolvida nisso e se você tem uma experiência desagradável, isso vai 

se tornar um motivo para não voltar, eu como cliente penso assim. 

 

9 -  Como o Novotel RJ Botafogo trata a questão da hospitalidade na área de Alimentos e 

Bebidas? 

 

Alessio: Tratamos da melhor forma que podemos, acho que o nosso serviço é bom, mas a 

qualidade da cozinha não acompanha a nossa qualidade de serviço. Somos um pouquinho 

limitados pelo capital. Acho que estamos no básico. Eu gostaria que fosse um outro restaurante, 

mas esse é o perfil que o nosso público pede: um restaurante que tem uma comida boa e um 

serviço bom, mas nada sofisticado. 

10 -  No caso específico dos clientes vegetarianos, qual é a política adotada pelo Novotel RJ 

Botafogo em relação a hospitalidade e a área de Alimentos e Bebidas? 

 

Alessio: O Novotel não tem essa visão. Me lembro que quando propus um cardápio para o chefe 

da cozinha, eu coloquei muitos pratos vegetarianos e ele me perguntou se eu acreditava nesse 

cardápio e eu disse que se independente de acreditar ou não, não custa colocar somente para ser 

diferente do grupo. A rede é muito grande e ela se padroniza, nós temos um saduíche 

vegetariano, uma sopa de legumes, salada e salada de frutas. Você pode sobreviver a isso por 

dois dias, mas no terceiro dia você já está de saco cheio. É um limite que toda rede grande tem, 

não é um limite só do Novotel.  



43 
 

Daphne: Nós não temos políticas adotadas para esse tipo de situação, o que a gente tem é no 

nosso buffet opções de comidas que atendem a necessidade e no caso do nosso cardápio, acho 

que isso poderia ser considerado uma política, a gente tem um selinho que identifica as opções 

sem carne. (O cardápio se encontra em anexo) Existem agora uma lei, mas é para a restrição, 

uma lei no Rio em que a partir de agosto a gente vai ter que identificar todos os produtos sem 

lactose e sem glúten, mas para vegetarianos especificamente nada.  
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