FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

DA NEUROCIÊNCIA À ANÁLISE SENSORIAL:
implicando à gastronomia japonesa

Gisele Cristina Nishiyama

Pedro Leopoldo
2016

Gisele Cristina Nishiyama

DA NEUROCIÊNCIA À ANÁLISE SENSORIAL:
implicando à gastronomia japonesa

Dissertação apresentada ao Curso
de
Mestrado
Profissional
em
Administração da Fundação Pedro
Leopoldo, como requisito para a
obtenção do título de Mestre em
Administração.
Área de concentração: Gestão em
Organizações.
Linha de pesquisa:
Corporativas

Estratégias

Orientador: Prof. Dr. José Edson
Lara

Pedro Leopoldo
Fundação Pedro Leopoldo
2016

8
NISHIYAMA, Gisele Cristina
N593n
Da neurociência à análise sensorial: implicando à
gastronomia japonesa / Gisele Cristina Nishiyama.
- Pedro Leopoldo: FPL, 2016.
313 p.
Dissertação: Mestrado Profissional em Administração,
Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, 2016.
Orientador : Prof. Dr. José Edson Lara

1. Neurociência. 2. Análise Sensorial.
3. Comportamento do Consumidor.
4. Gastronomia. 5. Marketing de Experiência.
I. Título. II. LARA, José Edson, orient.
CDD: 611.8

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Ficha catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira
CRB 6 -1590

Dedico esta dissertação aos meus pais,
Roberto Massahico Nishiyama e Eva Lúcia
Osti Nishiyama, aos meus irmãos Karina
Lúcia

Nishiyama

e

Everton

Takashi

Nishiyama, ao meu noivo Hugo Victor
Danziato Ferraz, ao meu orientador, Prof.
Dr. José Edson Lara, ao meu amigo César
Fernandes Ribeiro Filho e aos gerentes e
donos de restaurantes de gastronomia
japonesa em Varginha-MG. Vocês são
exemplos de dedicação, força, superação,
aprendizagem, amor e carinho!

AGRADECIMENTOS
À fé em Deus e à Nossa Senhora Aparecida, que sempre me protegem e guiam para a
concretização de sonhos e projetos de vida.
Aos meus pais, Roberto Massahico Nishiyama e Eva Lucia Osti Nishiyama, pela
dedicação e incentivo à concretização deste mestrado. Este trabalho é uma forma de
recompensá-los pela compreensão da ausência em algumas atividades diárias, eventos
familiares e esforço em proporcionar o melhor para nós, seus filhos.
Aos meus irmãos Karina Lúcia Nishiyama e Everton Takashi Nishiyama, os quais,
mesmo distantes, fizeram-se sempre presentes em minha vida e mostraram-se prontos
a ajudar no que fosse necessário. À Paola Nascimento, minha irmã Karina e mãe Eva,
muito obrigada pela paciência na hora de ditar as respostas dos questionários para
agilizar este processo manual e boas risadas compartilhadas.
Ao meu noivo Hugo Victor Danziato Ferraz, pelo companheirismo, carinho, abdicação
de finais de semana juntos em prol desta caminhada, pela boa vontade em me levar à
Pedro Leopoldo, quando não tinha carona, por ter me ensinado a dirigir em estrada, por
todo amor e respeito que temos um pelo outro.
Ao meu amigo César Fernandes Ribeiro Filho, a quem sou muito grata pelo incentivo a
fazer este mestrado, por todas as risadas, força e coragem frente a acidentes de carro
que sofremos, ônibus perigosos que pegamos, perrengues financeiros, dias sem dormir
para ir às aulas no mesmo dia e apoio para a concretização deste trabalho. Aos meus
companheiros de jornada, Joel Martins, Matheus Trolesi e Wagner Leonardo, pelas
longas e divertidas horas na estrada, partilha de experiências docentes e bom humor.
Ao Reginaldo da Silva Souza, pelas caronas também, exemplos de honestidade,
conversas animadas, humildade e profissionalismo.
Aos amigos que fiz nas aulas de mestrado, pelas trocas de experiências, ajudas, cafés
ao final dos módulos e companheirismo, vocês me ajudaram a tornar mais leve esta
trajetória.
Aos meus alunos de Jornalismo, os quais perdoaram ausências nas atividades de finais
de semana e aos de Publicidade, por não estar presente no evento em que fui
homenageada.

À Jussara Batista por ser tão ágil nas respostas e por cuidar também de nós enquanto
seres humanos, à Eliete Lopes pelo ótimo trabalho no setor financeiro e assessoria
prestada.
Ao professor Dr. José Edson Lara por ser um verdadeiro exemplo de orientador, o qual
lançou as bases fundamentais para a construção deste trabalho. Obrigada pela
disposição, energia positiva, interesse pelo tema e conselhos preciosos. Aos demais
professores e em especial: Ester Jeunon, por permitir ótimas reflexões e propor
trabalhos desafiadores, Domingos Giroletti, que “colocou-nos no eixo” docente e nos
ajudou a humanizar, ao Jorge Tadeu, por despertar em mim a vontade empreendedora,
ao Tarcísio Afonso pela atenção, paciência e incentivo e ao Coordenador Ronaldo
Locatelli, pela presteza em ajudar aos que moram longe.
Ao professor Oswaldo Barolli pela dedicação e excelentes indicações de referências
bibliográficas. Aos dados fornecidos através do senhor Mário Ariake, da Associação
Cultural Nikkey de Varginha, quanto ao número de associados, ao Jorge Ishida,
Presidente da Associação pela atenção dada, e por informações prestadas através dos
conhecimentos culinários de seu pai e empréstimos de livros aqui utilizados.
Aos gerentes Monique Austoni, Gleison dos Santos, Igor Ferreira Almeida e Anderson
Arcanjo e aos donos de restaurantes, Ana Paula Fiorezzi, Fábio Koiti, Eduardo e Régis
Suzuki, Edison Uno, Fernando Nogueira, Fabiano Coelho e Rafael Nogueira, pela
paciência, compromisso, abertura das portas para que a análise sensorial fosse
possível.
Enfim, agradeço a todos vocês que de certa forma acrescentaram na minha vida
acadêmica e pessoal, compartilharam comigo conhecimentos e experiências. Vocês
fizeram e fazem parte da minha vontade de vencer e contribuíram para esta conquista.

O entusiasmo é a maior força da alma.
Conserva-o e nunca te faltará poder
para conseguires o que desejas.
(Napoleão Bonaparte)

Quando uma criatura humana desperta
para um grande sonho e sobre ele lança
toda a força de sua alma, todo o universo
conspira a seu favor.
(Johann Goethe)

Eu gosto do impossível
porque lá a concorrência é menor.
(Walt Disney)

RESUMO
A Análise Sensorial vem sendo, cada vez mais, sujeito e objeto de estudos
acadêmicos, de abordagens na literatura executiva na área dos negócios e na
exploração intuitiva da mídia não especializada. Na área acadêmica, as conjecturas
vêm

incluindo,

desde

as

perspectivas

neurocientíficas

do

tema,

até

as

multimodalidades metodológicas no espectro dos estudos. Paralelamente, com à
intensificação do hábito de consumir alimentos fora de casa, restaurantes passaram
a necessitar de investimentos em qualidade para atender a consumidores cada vez
mais exigentes. Neste contexto, no que tange à gastronomia japonesa, a qualidade
vai além da apresentação de belos pratos, incluindo percepções baseadas nos cinco
sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Assim, esta dissertação tem como
propósito avaliar, sob a perspectiva da análise sensorial, a percepção dos
consumidores sobre especialidades de gastronomia japonesa em oito restaurantes de
Varginha-MG, utilizando-se de métodos quantitativos e qualitativos. Para a pesquisa
quantitativa foram aplicados e analisado questionários estruturados, com a
participação de 449 consumidores. Já a pesquisa qualitativa se deu mediante coleta
de dados, por meio de entrevistas em profundidade com gerentes e donos de
restaurantes. Para o tratamento dos dados utilizou-se de estatísticas multivariadas.
Os resultados demonstraram que o modelo analítico de estudo foi adequado. O
construto “paladar (gosto e sabor)” obteve os valores mais significativos de valência e
saliência,

sendo

que

a

correlação

mais

significativa

refere-se

à

“tato

(consistência/textura)”. A análise sensorial também demonstrou a necessidade de
maior cuidado quanto à questão visual das especialidades. Assim, falta oferecer
experiências mais completas, baseadas nas neurociências e no Marketing
Experiencial.
Palavras-chave: Análise sensorial. Comportamento do consumidor. Gastronomia.
Marketing de Experiência. Neurociência.

ABSTRACT
Sensory Analysis has been increasingly subject and object of academic studies,
approaches in business literature in the area and the intuitive operation of the nonspecialist media. In the academic area, including the conjectures come from
neuroscientific perspective of the subject, to the methodological multimodalidades in
the spectrum of studies. In parallel with the intensification of the habit of consuming
food outside the home, restaurants began to require investment in quality to meet the
increasingly demanding consumers. In this context, when it comes to Japanese
cuisine, quality goes beyond the presentation of beautiful dishes, including perceptions
based on the five senses: touch, smell, hearing, sight and taste. Thus, this work aims
to evaluate, under the methodology of sensory analysis, consumer perceptions about
Japanese cuisine specialties in eight Varginha-MG restaurants, using qualitative and
quantitative methods. For qualitative research data collection was done through
interviews with managers and restaurateurs. The quantitative research consisted of
application and analysis of structured questionnaires, with 449 consumers. For the
treatment of the data we used multivariate statistics. The results validate the analytical
model study was adequate. The construct "taste (taste and flavor)" got the most
significant values of valence and salience, and the most significant correlation refers
to "touch (consistency / texture)." Sensory analysis also demonstrated the need for
greater care for visual issue of specialties. Thus, lack offer more complete experience,
based on the neurosciences and Experiential Marketing.
Keywords:

Sensory
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experience. Neuroscience.

Consumer

behavior.

Gastronomy.

Marketing
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1 INTRODUÇÃO: contextualizando o tema e o problema da pesquisa
A culinária japonesa resulta dos mais variados conhecimentos advindos de imigrações
ao país. Como exemplo, o uso de técnicas para o cultivo de arroz, que é a base de
sua culinária, segundo o Centro Cultural e Informativo do Consulado Geral do Japão
– RJ (2015), teve início no século III [a.C.], mediante conhecimentos trazidos por
imigrantes chineses ao Japão. A partir daí, o arroz passa a ser utilizado para alimentar
seu povo, seus animais, assim como para fabricar papel e bebida (saquê).
Os chineses também propiciaram à cultura japonesa o conhecimento da produção do
molho de soja (Shoyu) e chás, além de contribuírem para o hábito de se alimentar
com os pauzinhos (Hashi). Outras culturas também a influenciaram, como a coreana,
principalmente com a introdução do Budismo, religião que proibiu por longos anos a
ingestão de carne, já que acreditavam que este é um ato de agressão à vida. A
alimentação dos budistas era essencialmente caracterizada pela ingestão de cinco
sabores: doce, picante, salgado, amargo e azedo e faziam uso basicamente das
seguintes cores: amarelo, preto, branco, verde e vermelho, por acreditarem que elas
ajudam a manter uma refeição equilibrada, com as quantidades ideais de minerais e
vitaminas necessárias ao bom funcionamento do corpo e, consequentemente, da
mente.
Segundo o chef de cozinha e presidente do International Culinary Institute of Japan,
Juneck (2016), é comum nos templos budistas fazer uma prece com cinco frases antes
de partilhar os alimentos, as quais basicamente, primeiro busca à reflexão sobre o
trabalho realizado até que o alimento chegue à mesa e, posteriormente, sobre as
imperfeições de cada um e o merecimento da refeição, o desejo de que a mente seja
livre de ganância e egoísmo para saborear melhor o alimento, de que ele ajude a
manter a saúde do corpo e ajude-os a cumprir a tarefa de iluminação. Assim, o
alimento deve ser apreciado por meio dos sentidos. O paladar, o olfato e a visão, na
gastronomia japonesa são fundamentais. O ritual simbólico no qual está envolto
também instiga o paladar e pode aumentar o prazer no consumo do alimento, seja
mediante aos utensílios que são usados, aroma, seja na apresentação da comida ou
forma em que é servida. O tato não se limita apenas à textura do alimento, mas à
própria louça em que é servido. A audição dependerá da forma de preparo dos
alimentos e também do seu frescor.
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Entre os séculos XV e XVII, o Japão recebeu influências mais europeias,
principalmente quanto as suas sobremesas, como é o caso do conhecimento do bolo
português e a introdução do açúcar holandês. Os portugueses e espanhóis ensinaram
a fritura com óleo de aves e carnes. Temendo a expansão de imigrantes estrangeiros,
houve no país um período de isolamento durante três séculos, fechando portos para
o comércio externo e expulsando-os do país.
Estas circunstâncias incentivaram a formação de uma cultura japonesa mais forte,
com reflexos na gastronomia, permitindo o desenvolvimento de técnicas de
preparação de pratos, serviços à mesa e costumes, ainda que influenciados
indiretamente por outros conhecimentos, como o caso de restaurantes com
decorações e jardins ornamentados, inspirados por estabelecimentos parisienses.
Com toda esta bagagem cultural, os japoneses desenvolveram suas características
nacionais únicas e inovadoras, propiciando a origem de sua real culinária, a qual,
segundo Kimura (2013) foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO] como patrimônio imaterial da humanidade
em 2013.
A gastronomia japonesa inclui em seu contexto de planejamento, com o propósito de
inovar e aprimorar a sua oferta culinária, a sazonalidade da produção agrícola,
fazendo refletir as mudanças das estações do ano em seus pratos, com decoração de
flores, folhas, animais, dentre outros elementos artísticos que reproduzem a natureza.
Todas estas iniciativas visam equilibrar sabor, textura, aparência, cores dos alimentos
e consumir ingredientes frescos, naturais e saudáveis em cada época do ano.
Existem, por exemplo, tipos de peixes, verduras e legumes adequados a cada época,
por exemplo, sardinha e abóbora são típicos do outono, enquanto enguia, lula e milho
são produtos característicos do verão.
A base alimentar japonesa constitui-se de frutos do mar, peixes e algas, por sua
posição geográfica com correntes marítimas quentes da Região Sul e corrente fria do
mar gelado do Ártico, que é rico em nutrientes. Entretanto, há também a utilização de
carne de porco e galinha, embora valorizem mais a culinária Sansai Ryori (vegetais
da montanha), fazendo consumo de vegetais que crescem naturalmente e são
colhidos diariamente na floresta para que se preserve sabor, qualidade e frescor.
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No Brasil, a culinária japonesa foi introduzida somente a partir do século XX. Os
primeiros imigrantes japoneses chegaram em Santos – SP no dia 18 de junho de 1908,
em busca de oportunidades melhores de vida, indo trabalhar na lavoura de café no
interior paulista. Principalmente na agricultura contribuíram para o preparo do solo,
para a criação de variedades mais econômicas, na qualidade de sementes, na
organização de pequenos estabelecimentos agrícolas e granjas e no cooperativismo
e comercialização de produtos.
O ataque japonês a Pearl Harbor em 1941 e a rendição do Japão aos Estados Unidos,
com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, refletiram decisivamente na fixação
dos japoneses no Brasil e nas formações de colônias japonesas, ainda que na época,
segundo o documentário Ultrapassando Fronteiras – Os 120 anos de Japão e Brasil,
produzido por Lopes (2015), relações diplomáticas tenham sido rompidas com
japoneses, italianos e alemães, e, que houvesse um grupo extremista de japoneses
chamados Kachi-gumi. Estes atacavam e exterminavam nipo-brasileiros que eram
considerados traidores por falarem que o Japão se rendeu aos Estados Unidos, fato
comprovado pela mídia, através de publicações em rádio e jornais, mas que era tido
como mentira, pois não aceitavam a derrota e quem ousasse dizer que foi o que
aconteceu, era assassinado. Em um ano mataram vinte e três nipo-brasileiros.
Com o nacionalismo de Getúlio Vargas, havia também votações para a proibição da
entrada de japoneses, pela justificativa de não assimilarem a cultura e roubarem as
terras brasileiras e empregos. Entretanto, a proposta não teve êxito, por considerarem
o artigo 5º da Constituição Federal brasileira e 7º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de que “todos são iguais perante a lei”. De acordo com Naviskas (2014),
nos anos 1990, o Brasil foi considerado o país que mais abrigava japoneses e seus
descendentes fora do Japão, principalmente alocados em São Paulo, onde existe o
tradicional bairro chamado Liberdade, com comércio de seus produtos, roupas e
alimentos e também se concentram no Norte do Paraná.
Foram 52 dias de viagem no navio chamado Kasato Maru, até a chegada de 781
imigrantes japoneses e mais 12 passageiros independentes, mediante “Acordo da
amizade”, estabelecido entre Brasil e Japão. A maioria dos imigrantes eram
camponeses de origem humilde, que vieram em busca de condições melhores, já que
o Japão passava por uma crise demográfica, com excesso de mão-de-obra e
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escassez de áreas cultiváveis e o Brasil, devido à abolição da escravatura,
necessitava de trabalhadores para a zona rural, em fazendas de café, principalmente
em São Paulo.
De acordo com o documentário de Lopes (2015), a proposta era que viessem a ganhar
de acordo com sua produção. Os patrões prometiam cinco vezes mais do que
ganhavam no Japão, porém, encontraram várias dificuldades e o salário não chegava
a um décimo do que era prometido. Somente mais tarde, por volta de 1930, alguns,
cansados das más condições de vida, pegaram empréstimos e foram desbravar
outras regiões como o Sul do Brasil, neste intento, famílias inteiras sucumbiram devido
à malária. Onde iam, transformavam a mata selvagem, com árvores gigantes e
munidos de serra ainda manual, em terreno agrícola, contribuíram para o
melhoramento do solo e de produtos brasileiros, trouxeram também mais de 50 tipos
de alimentos novos ao Brasil, dentre eles, o caqui doce, a abóbora do tipo cabochá e
a maçã Fuji. Em 2015 completaram-se 120 anos da imigração japonesa, a qual
rapidamente se expandiu.
O número de imigrantes crescia a cada ano, entre 1917 e 1940, mais de 164
mil japoneses chegaram ao país – 75% deles em São Paulo. E o sonho de
retornar à terra natal ficava cada vez mais distante, devido aos baixos salários
e outras dificuldades: idioma, vestuário, diferenças climáticas e modo de vida
eram problemas sérios na vida dos imigrantes japoneses. Porém, nenhum
deles se equiparava a uma questão básica para a sobrevivência: alimentação.
[...] os trabalhadores japoneses recebiam nas fazendas uma alimentação nada
parecida com a culinária oriental tradicional, o arroz era difícil de ser preparado
da forma japonesa, farinhas de mandioca ou milho eram um mistério, o feijão
era conhecido apenas no preparo de doces, o charque cheirava mal e o
bacalhau, até então desconhecido, era preparado sem ser demolhado e,
consequentemente, ficava salgado. Felizmente, após certa experiência nas
fazendas cafeicultoras, muitos trabalhadores japoneses puderam ter suas
próprias propriedades e se dedicaram às culturas de arroz, algodão, verduras,
frutas e avicultura, o que estabeleceu a culinária japonesa no país (Naviskas,
2014, p.54).
Com o tempo, os imigrantes se adaptaram ao clima brasileiro, aprenderam e
transmitiram novos costumes, cultura e culinária, bem como passam e passaram, por
meio de suas gerações, importantes conhecimentos da cozinha oriental, a qual
recebeu adaptações e inovações. Deste fato originou a gastronomia japonesa,
incentivada, principalmente, por restaurantes típicos, os quais surgiram em vários
Estados, com desenvolvimento, primeiro em São Paulo. Naquele Estado, os
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imigrantes tiveram que se adaptar ao paladar brasileiro para sustentar as suas vendas
e passaram a desenvolver uma gastronomia apurada, com técnicas para propiciar aos
clientes experiências sensoriais mais atraentes no que tange aos cinco sentidos.
Assim, a gastronomia japonesa ganha força, principalmente a partir da década de
1990, pois além de ser considerada uma opção mais saudável, o que ia ao encontro
da preocupação brasileira da época, ainda oferecia sabor, qualidade e equilíbrio. Para
Biedrzycki (2008), a qualidade é uma importante vantagem competitiva e fator
determinante para a sobrevivência no mercado, principalmente no setor alimentício,
pois um problema de não-qualidade, em um caso extremo, por exemplo, em oferecer
um produto impróprio para o consumo, pode comprometer a imagem de uma marca
já consolidada, comprometendo-a definitivamente.
1.1 Contextualização do tema e do problema
Segundo Santana (2014), a gastronomia, com toda a sua releitura e inovação atual, é
um conjunto que remonta histórias e culturas há mais de 2 milhões de anos antes de
Cristo. Seu provável início foi no período paleolítico (origem do homem até
aproximadamente 8.000 a.C.), fase em que o homem necessitava buscar seu próprio
alimento, através da coleta e caça, por motivos de sobrevivência. Neste período, já se
utilizava o fogo para cozimento de alimentos, com combustíveis fósseis como ossos,
madeira, chifres de animais e lascas de pedra. Já no período neolítico (8.000 a.C. até
5.000 a.C.), o homem passa a ser mais sedentário, fixa-se próximo às margens dos
rios, facilitando acesso à água potável e terras mais férteis para a prática da
agricultura. Os alimentos que antes eram consumidos de imediato começam a ser
estocados e possibilitando a organização de uma sociedade mais complexa, com
riqueza alimentar e domínio sobre os animais. As migrações passam a ser menos
frequentes e somente realizadas quando não se tinham mais bens naturais para
exploração. Fato que explica a tamanha fixação dos mesopotâmicos e egípcios,
devido aos rios Nilo, Tigre e Eufrates, o que garantiu o melhor aproveitamento de suas
terras.
A arte gastronômica teve como pioneiros os indianos, os africanos, os árabes, os
japoneses, os chineses e os italianos, da era do Império Romano, o qual se estendia
pela Europa, Ásia e África. Com a abundância de produção, iniciou-se o comércio de
seus produtos e, para retardar a sua deterioração, adicionou-se temperos e resinas
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incialmente extraídas da natureza. Logo percebeu-se que as ervas aromáticas, além
de agradarem ao paladar também ajudavam na preservação de alimentos.
A busca por novas especiarias trouxe descobrimentos e fusões de culturas. A cozinha
gastronômica se tornou uma transformação de comidas étnicas, pela preservação de
algumas tradições e criações de sabores únicos. A França se desponta como
referência nesta arte, a partir do século XVII, principalmente devido ao incentivo do
monarca Luís XIV, com o seu rigor com a etiqueta, no que seria servido e preocupação
com o prazer de comer, bem como com a apresentação dos pratos. A corte gostava
de oferecer banquetes, convidar os melhores chefs, falar sobre a comida oferecida e
propôs até um modelo francês exportável para os meios burgueses e as cortes
estrangeiras, incentivando a criação de pratos bem executados e próprios de sua
cultura. Uma das referências atuais é o chef Paul Bocuse, com restaurante nos
arredores de Lyon, famoso por suas inovações e preocupação com a qualidade dos
alimentos servidos.
Como uma das pioneiras nesta arte, a gastronomia japonesa é composta pelo hábito
de aproveitar o mar como fonte, já que o Japão é um país composto por ilhas. Assim,
sua culinária tem como base peixes, moluscos e algas marinhas, ricas em iodo e com
quantidade significativa de selênio. Também são comuns pratos cuja base é o arroz,
misso (pasta de soja) e temperados com gengibre em conserva, por shoyu (molho de
soja), wasabi (raiz forte), karashi (mostarda), sake (bebida alcoólica a base de arroz)
e dashi (caldo de peixe ou carne). A carne bovina, suína e de frango só foram
introduzidas no Japão no século 19, quando houve a reabertura do Japão aos
ocidentais.
Apesar da culinária japonesa ter recebido influência dos mais variados países, houve
o desenvolvimento de seus métodos de preparo próprios e melhor utilização de cada
alimento, inclusive respeitando os períodos de sua produção. Além de ser
característica pela decoração de seus pratos, é uma cozinha conhecida pela
preocupação nutritiva, riqueza em sabores, qualidade dos ingredientes e referência
na gastronomia mundial.
O Guia francês Michelin (2014) considera os restaurantes de culinária e gastronomia
japonesa os melhores do mundo. Somente Tóquio já ultrapassa a soma de estrelas
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de restaurantes em Paris, Hong Kong, Nova Iorque, Los Angeles e Londres juntos,
sendo considerada como capital gastronômica. O Guia avalia de 1 a 3 estrelas.
Tóquio possui 281 estrelas, tendo 14 restaurantes avaliados com 3 estrelas. Destaque
para o Sukiyabashi Jiro Honten, cujo sushiman e proprietário, Jiro Ono, é protagonista
do documentário Jiro Dreams of Sushi (2011), em que há a demonstração da sua
rotina na cozinha, como é feita a seleção de fornecedores, preparo do peixe e seu
relacionamento com empregados e sua família.
O preço médio dos sushis em seu restaurante é de 30.000 yenes, o que corresponde
a quase R$1.000, e varia de acordo com a disponibilidade de pescados do maior
mercado de peixes do mundo. Segundo Nagae (2013), no Tsukiji, se encontram
fornecedores especializados em cada ingrediente necessário, sendo comprados
peixes nobres como o atum gigante, que só pode ser pleiteado em leilões e que pode
ter como custo quase R$30.000 o seu quilo. Em 2013, foi vendido um raro atum azul
por quase quatro milhões de reais, com 222 quilos.
A valorização da carne, além do fato de que algumas espécies estão entrando em
extinção, é que a pesca é considerada complicada, pois ela é feita à mão e linha, com
iscas vivas, com 50m de profundidade, onde o peixe sofre descargas elétricas dentro
da água para que não se debata muito. No barco, o sangue é rapidamente retirado
para que a adrenalina e excesso de água não prejudiquem a qualidade da carne e a
torne rapidamente perecível. Assim, as entranhas do peixe são retiradas e envoltas
com gelo para resfriamento o mais rápido possível a 0°C.
O documentário Jiro Dreams of Sushi (2011) mostra também algumas técnicas de
preparo da equipe de Jiro Ono, que prima pela limpeza, de forma a preservar o sabor
da comida e seguindo rituais diários como passar a alga Nori na brasa de forma a
manter sua crocância. Eles trabalham normalmente com o atum magro, acreditam que
seja melhor do que o atum gordo, o qual, segundo eles, traz um gosto simples e
previsível, ao contrário da carne magra, a qual carrega a essência do sabor, sutil e
sofisticado. Além disto, quando a carne do peixe é mais dura, provém de um atum
jovem e quando é mais macia, de um peixe adulto. O arroz é servido à temperatura
ambiente e o polvo tem sua carne massageada ao menos 50 minutos para que sua
textura fique macia, serve-se morno e cru, para manter a sua fragrância.
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No Brasil não existem restaurantes com 3 estrelas. O único com 2 estrelas, segundo
avaliação do Guia Michelin em 2015, foi o D.O.M, em São Paulo, liderado pelo chef
Alex Atala. Dez restaurantes da cidade e mais seis no Rio de Janeiro receberam uma
estrela. Entre eles, estão, o Maní (cozinha brasileira, São Paulo), de Helena Rizzo e
Daniel Redondo, o Jun Sakamoto (cozinha japonesa, São Paulo), o Olympe (cozinha
francesa, Rio de Janeiro), com criações dos chefs franceses Claude e Thomas
Troisgros e o Roberta Sudbrack (cozinha brasileira, Rio de Janeiro).
Referência, portanto, no mundo inteiro, a culinária tradicional japonesa foi introduzida
no Brasil a partir de 1908, onde houve inicialmente um choque de cultura, pois os
imigrantes encontravam nas fazendas como alimentação básica o tradicional feijão
com arroz, os quais, embora conhecidos por eles, possuíam preparações e sabores
diferentes de sua cultura, já que o feijão por eles era um produto utilizado mais para
fazer doces e o arroz, além de ser cozido com mais água e sem temperos, era feito
sem adição de alho e cebola.
Peixes, verduras e legumes, na época não eram tão presentes na alimentação
brasileira, o que também dificultou a adaptação para estes estrangeiros, que
contribuíram posteriormente com a plantação de verdadeiros “cinturões verdes”.
Inicialmente, a população de imigrantes japoneses, se alimentavam do que
consideravam mais próximos de sua cultura: do arroz e bacalhau. Como não sabiam
dessalgá-lo, passavam-no na brasa. Este peixe, segundo Abel e Consiglieri (1998),
na época, era comum nas casas de camadas populares, e, tanto após a 2ª Guerra
Mundial quanto atualmente, devido à escassez de alimentos na Europa, passou a ser
considerado um peixe nobre, sofrendo novo posicionamento de mercado.
A partir daí, a culinária japonesa sofreu adaptações com os alimentos disponíveis no
Brasil, desenvolvendo uma rica gastronomia, por meio de inovações e ao mesmo
tempo preservação de sua cultura, como afirma Garcia (2003), enfatizando ainda que
os restaurantes fazem as suas adaptações da comida típica ao “molho” da cozinha
receptora, o que afeta não só o uso e seleção de produtos utilizados, como sabores e
estruturas da culinária de origem, ainda é possível produzir uma nova versão de algum
prato, como é o caso da pizza em sua versão italiana, original e as demais, como a
brasileira e norte-americana.
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A base pode ser a mesma, com tomate, massa, orégano e queijo, mas há a sua
transformação, para se adequar ao público-alvo. É o caso da gastronomia japonesa
no Brasil, a qual sofre adaptações. Porém, a base é a mesma e objetiva proporcionar
uma comida cheia de cores, texturas e sabor, despertando os cinco sentidos
humanos.
De acordo com Brandão (2014), os sentidos e a gastronomia são indissociáveis.
Assim, primeiramente o alimento atinge ao visual, cuja composição deve ter cor,
movimento e altura. Depois estimula o olfato, o tato e o paladar. Sensorialmente, o
processo começa com a visão ou olfato. Uma experiência que o autor indica é a de
pegar um prato, tampar o nariz e experimentar uma parte do alimento. O que se
percebe é se é salgado ou doce. Entretanto, para identificá-lo, provavelmente será
necessário percebê-lo via olfato e paladar juntos. Pode-se também intensificar o
prazer da comida se há uma música agradável ou consegue-se ouvir a crocância do
alimento escolhido.
Além destas experiências proporcionadas pelos sentidos, eles são fundamentais para
atender às expectativas de qualidade sensorial do consumidor. Esta qualidade é
definida pela Embrapa como um conjunto de características relativas à visão, tato,
paladar, audição e olfato, baseado em percepções do produto. Um exemplo, é o da
percepção da qualidade do leite, cujos consumidores buscam no mínimo, um sabor
levemente adocicado e odor agradáveis, coloração branca e opaca, consistência
homogênea e textura suave.
Os cinco sentidos humanos que o Marketing Sensorial ou de Experiência desperta no
consumidor torna-o cada vez mais exigente, por suas percepções e comportamentos.
O profissional de Marketing de Experiência pode desenvolver uma atmosfera de
compra de produtos, criando um forte diferencial para sua empresa ou marca. Quando
se fala em diferencial, liga-se à posicionamento, de forma a oferecer, em relação à
concorrência, mais qualidade, por um mesmo valor, mesma qualidade por um valor
inferior, menos qualidade por um valor muito menor ou mais qualidade por menor
preço e, é fundamental também utilizar-se de vantagens competitivas. Assim, segundo
Kotler e Armstrong (2007), o posicionamento de um produto ou serviço diz respeito
ao local que ocupa na mente de seus consumidores, no que tange à produtos
concorrentes, portanto, envolve um conjunto de percepções e para entregar mais valor
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ao cliente, é necessário que se criem vantagens competitivas, definindo atributos,
como é o caso por exemplo, de grandes supermercados, que promovem preços
baixos, porém, isto não basta, para se diferenciar, podem ser utilizadas algumas
destas estratégias citadas:
Importância: a diferença entrega um benefício altamente valorizado para os
compradores-alvo. Distinguibilidade: os concorrentes não oferecem a diferença
ou a empresa pode oferecê-la de um ou mais modos diferentes. Superioridade:
a diferença é comunicável e visível para os compradores. Antecipação: os
concorrentes não podem copiar facilmente a diferença. Acessibilidade: os
compradores podem pagar pela diferença. Lucratividade: a empresa pode
introduzir a diferença de maneira lucrativa (Kotler e Armstrong, 2007, p.184).
Parece fácil e simples, mas é muito importante se especializar, estudar e buscar
profissional capacitado, antes de aplicar as técnicas. O Marketing de Experiência
estimula com o sistema nervoso central. Então, todo o cuidado é essencial para
perceber e verificar como funciona o comportamento do consumidor, que pode ser
estudado na lógica da Neurociência. Para Sousa et al. (2015), a utilização da
neurociência como indicativa da intenção comportamental corresponde a um novo
campo de pesquisa sobre os consumidores, os quais levam em consideração, a
complexidade do cérebro humano.
É importante salientar que este estudo considera os cinco sentidos, em sua
exploração científica. Entretanto, há uma complexidade de outros sentidos, como se
vê em estudos histológicos como o de Junqueira e Carneiro (2008), por exemplo, que
estimam a existência de mais de 20 sentidos. Tem-se por exemplo, a propriocepção,
ligada à coordenação motora, com tarefas simples como amarrar sapatos, segurar um
lápis ou digitar. Nocicepção, envolvida em fatores emocionais, relaciona-se com a dor,
fato que pode explicar porque uns parecem sentir mais dor que outros. Coceira
também é um sentido, percepção que pode ocorrer até sem um estímulo direto.
Equilíbrio, associado às estruturas do ouvido que envia informações para o cérebro
dependendo das condições ambientais e hábitos de vida e níveis de oxigênio.
Informações que chegam ao cérebro, caso apresentem níveis baixos de oxigênio,
contribuem para disparar o comando que irá aumentar a frequência respiratória.
Somada à capacidade de percepção sensorial, a gastronomia, por meio da
globalização, trouxe também novos hábitos de consumo alimentar. O rompimento de
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fronteiras culturais por ela proporcionado introduziu na cultura brasileira, pratos típicos
de vários países, como Alemanha, Itália, Espanha e Japão. Esta circunstância
aumenta a possibilidade de escolha de alimentos por brasileiros e visitantes, o que
depende do ritmo e estilo de vida de cada um e incentiva o hábito de ir a restaurantes
fora do lar.
Segundo levantamento feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
[ABRASEL] (2015), 40% da população costuma se alimentar em estabelecimentos
comerciais. Em Minas Gerais, o setor de alimentação fora do lar envolve
aproximadamente um milhão de empresas e gera seis milhões de empregos diretos
em todo o país. Além disto, a Associação afirma que os consumidores têm se
preocupado em procurar por alimentos mais saudáveis. Aliás, com tanta informação
disponível, fica fácil escolher o restaurante que atende a determinados desejos e
necessidades de um consumidor, a cada dia mais exigente.
Com a ampliação do mercado, a competitividade pede especial atenção à garantia da
qualidade, fator determinante na seleção de produtos e/ou serviços, assumindo um
papel fundamental nas estratégias de muitas empresas. Para Carneiro, Lucia e Minim
(2013), a qualidade parte da aceitação do consumidor a um produto. De nada adianta
possuir ótimas características químicas ou físicas se não preencher aos seus anseios.
A qualidade, portanto, deve ser definida de acordo com às percepções do consumidor
e não somente sob aspectos formais impostos pela indústria.
Uma vez que a qualidade de um alimento vai ao encontro à satisfação e ao
comportamento do consumidor, ela é capaz de determinar parâmetros para avaliar
um produto.
Segundo Campos (2005), a avaliação sensorial relativa a alimentos é inerente às
questões mais primárias do ser humano, o qual, desde à infância, sendo em sua forma
mais consciente ou menos, aceita ou rejeita determinados alimentos e, de acordo com
as sensações que têm, o mantêm ou descartam em seus organismos.
Assim, a análise sensorial mostra-se fundamental, já que é utilizada para “evocar,
medir, analisar e interpretar reações às características de alimentos tais como são
percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição.” (Carneiro, Lucia, &
Minim, 2013, p.14).
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Com este intuito, foi realizada uma análise da percepção sensorial com consumidores
de gastronomia japonesa em Varginha-MG, cujo objetivo é responder à questão
orientadora da pesquisa, que consistem em: Sob o contexto da análise sensorial, qual
é a percepção do consumidor sobre especialidades da gastronomia japonesa servidas
em restaurantes típicos?
1.2 Objetivos
Como pilar fundamental desta investigação, assumiu-se os objetivos apresentados a
seguir.
Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a percepção dos consumidores
sobre as especialidades de gastronomia japonesa, servidas em restaurantes típicos
da cidade de Varginha-MG, sob o contexto da Análise Sensorial.
Objetivos Específicos
Com o propósito de cumprir o objetivo geral, buscou-se atingir os seguintes objetivos
específicos:
1. Apresentar a distribuição de frequências das avaliações perceptuais dos
construtos e variáveis da análise sensorial realizada;
2. Apresentar a descrição de construtos e variáveis em torno de medidas de
tendência central;
3. Identificar a avaliação dos construtos por grupos de variáveis;
4. Identificar as relações entre os diversos elementos determinantes da
percepção sensorial;
5. Identificar se os elementos sensoriais básicos (visão, paladar, tato, audição e
olfato) contribuem, em conjunto, para a sensação sensorial, ou resposta do
consumidor;
6. Apresentar o perfil do consumidor de gastronomia japonesa e a sua avaliação
sobre fatores que possam influir em suas decisões.
7. Estabelecer as redes neurais explanadoras das percepções sensoriais da
comida japonesa.
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1.3 Justificativa
Segundo Custódio, Lara, Locatelli e Vasconcelos (2015), o tema gastronomia vem
sendo explorado em eventos acadêmicos das áreas de Nutrição, Engenharia de
Alimentos, Economia Doméstica, Antropologia, História, Administração e Marketing.
Entretanto, para os autores citados, as abordagens, são ainda escassas,
apresentando lacunas de conhecimento conceitual, taxonômico e nomológico, com
muitas matizes a serem elucidadas. Para Gianini (2011), o negócio gastronômico
movimenta, no Brasil, aproximadamente 180 milhões por ano, o que pode significar
uma geração de 6 milhões de empregos, mais do que o dobro do total de empregados
formais na construção civil e mais que o triplo do que se tem no setor têxtil, vários são
os programas culinários, faculdades de graduação, chefs de cozinha premiados e
festivais gastronômicos realizados, razões também do tema não poder ser ignorado.
Os estudos no contexto da identificação das percepções sensoriais ainda estão
emergindo.
Portanto, o estado da arte do tema é inicial, o que, em essência, justifica esforços de
pesquisadores. Da mesma forma, são poucos os trabalhos na área de neuromarketing
e neurociências. Foi realizada, por Sousa et al. (2015), uma pesquisa que obteve esta
constatação nas principais bases de dados: Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Administração (ANPAD); Ebscohost Research Databases (EBSCO),
Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes, PubMed (US National Library of
Medicine National Institutes of Health); Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), e
Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL). Observou-se que do total de 635
artigos analisados, apenas 85 (11,81%) classificavam-se como estudos de
Neuromarketing/Neuroeconomia. Em contrapartida, quando pesquisado o assunto em
bases internacionais é fácil localizar diversos trabalhos que abordam a temática e que
trazem experimentos concluídos no que refira à percepção dos consumidores,
estímulos recebidos, intensidade deles e áreas de maior ativação cerebral.
Quanto à discussão sobre comportamento do consumidor, existem vários trabalhos,
mas pouquíssimo enfoque para o consumidor de culinária japonesa, sob aspecto da
análise sensorial, sendo que este setor, conforme afirma Ribeiro (2014), está em
franco crescimento, devido à rotina agitada das cidades e tem evoluído bastante no
mercado alimentício brasileiro. Segundo a agência Look and Feel (2013), o ramo de
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alimentação pode ser considerado o mais promissor mercado, o qual, segundo dados
de pesquisas desta agência, cresce três vezes mais do que o próprio Produto Interno
Bruto [PIB] brasileiro.
Este tema é relevante também para não restringir o setor de alimentos como apenas
um provedor de comida, como cita Sampaio (2009), mas o de analisá-lo sob um
conjunto de percepções, o qual, baseado na qualidade sensorial, responda de
maneira satisfatória às novas exigências do mercado consumidor, que, para
Shimamoto (2015), devido ao estresse, obesidade e alimentação de baixa qualidade
nutricional, tem procurado cada vez mais a alimentação saudável, como a japonesa,
ramo que poderá obter crescimento de até 50% até 2019.
Para Daher (2015), o setor de alimentos foi o que mais cresceu no mundo inteiro, nos
primeiros meses de 2015. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da
Alimentação [ABIA] (2015), o setor de alimentação e bebidas correspondem a 9,5%
do Produto Interno Bruto [PIB]. O faturamento de empresas do setor somou R$ 431,9
bilhões em 2012, sendo R$ 353,9 bilhões em alimentos. Isso faz do setor um dos mais
importantes para gerar um saldo comercial positivo, aproximadamente US$ 37,8
bilhões em 2012, valor acima do saldo comercial da economia brasileira como um
todo, de US$ 19,4 bilhões.
Estima-se que no ano de 2010, 61,7 milhões de refeições tenham sido oferecidas
diariamente fora do lar. O setor alimentício também movimenta as vendas da indústria
para bares, restaurantes, padarias, dentre outros, as quais em 2009 corresponderam
a 64,4 bilhões de reais, o dobro de 2004. Gianini (2011) expõe que há uma correlação
positiva entre a taxa de crescimento da economia e o desenvolvimento do mercado
de restaurantes, já que é um serviço proporcional à evolução da renda.
Segundo Aguilar e Filho (2014), mediante custos e maior dificuldade em execução,
são as escassas pesquisas com aplicação, feitas a partir de estímulos reais.
Salientam, portanto, a importância de trabalhos que visem compreender a estímulos
sensoriais que sejam abordados no contexto do neuromarketing, o qual será
apresentado posteriormente.
Assim, este trabalho também pretende trazer contribuições para os restaurantes de
gastronomia japonesa, pois por meio da análise sensorial realizada, será possível
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conhecer melhor a aceitabilidade e percepção dos consumidores sobre suas
especialidades ofertadas, o que pode levá-los a melhores resultados quanto à
satisfação do consumidor, avaliar o quanto ele gosta ou desgosta de um produto,
identificar quais sentidos estão sendo melhor e pior avaliados, podendo efetuar
melhoras, por exemplo, no que diz respeito ao sabor e à apresentação visual, dentre
outros estímulos, e, contratar uma empresa ou profissional para desenvolver o
marketing de experiência, de forma a oferecer experiências sensoriais mais
completas.
Da mesma forma, será possível a eles identificarem importantes parâmetros que
podem impactar na exclusão de um prato ou mudança de um produto, o que permite
trazer resultados, tanto na qualidade oferecida quanto na gestão financeira do
negócio. De maneira geral, pretende-se gerar os seguintes benefícios, também
pretendidos por Mowen e Minor (2006): auxílio aos donos e gerentes para suas
tomadas de decisões, já que passarão a conhecer melhor o seu público-alvo, deixar
o estudo como base de conhecimento a partir do qual profissionais de marketing
possam fazer análises que contribuam para o desenvolvimento de novos produtos e
direcionem suas estratégias para assertivas decisões de compra. Para Braidot, citado
por Sousa et al. (2015), estas decisões são reflexos de seu desenvolvimento biológico
e social, as quais estão condicionadas aos estímulos que são recebidos, sejam de luz,
cores, tato, sons ou sociais.
Busca-se também, por meio da análise sensorial aplicada, seguindo a linha dos
autores Schiffman e Kanuk (2000), beneficiar as empresas analisadas com a
apresentação de resultados os quais poderão contribuir para que elas sejam capazes
de predizer até a probabilidade de os consumidores reagirem a vários sinais
informacionais e ambientais e, portanto, poderão planejar suas estratégias de
marketing de forma mais coerente, voltada à satisfação de seu público-alvo.
Quanto ao Mestrado Profissional em Administração, este trabalho justifica-se pela
divulgação de trabalhos realizados por colegas do Mestrado, utilizados como
referências bibliográficas, o que poderá ter continuidade por meio de artigos científicos
publicados sobre o tema, que se insere no núcleo de Marketing e Estratégias, ligada
diretamente ao orientador, Prof. Dr. José Edson Lara e ao Mestrado Profissional em
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Administração (MPA), uma vez que, será investigado sobre questões ligadas ao
Marketing, Neurociências e Análise Sensorial.
Para a autora, além dessa dissertação contribuir para que haja mais trabalhos sobre
o tema abordado, será também um meio de ajudar o empresariado varginhense, visto
que se observa a presença de vários estabelecimentos de comida nipônica, com
basicamente os mesmos pratos nos cardápios.
A análise sensorial poderá contribuir para apresentar a estes comerciantes a
percepção de seus consumidores enquanto pontos fortes e pontos fracos. Caberá a
cada um tirar o melhor proveito dos resultados que lhe serão apresentados e poderão
lhe ser úteis por questão da própria sobrevivência no mercado.
Além disto, busca-se obter maior conhecimento histórico sobre a culinária japonesa,
bem como o “resgate às raízes”, já que a autora possui descendência japonesa, além
de ser uma consumidora assídua, interessada por conhecer mais este universo que
admira e contribuir para o aumento ou manutenção da qualidade sensorial dos pratos
oferecidos. A autora pretende evoluir-se neste importante campo de investigações
científicas, já projetando sua integração a um centro de estudos avançados onde
existam condições de explorações de fronteiras de conhecimento teóricometodológicos na área.
1.4 Estrutura do trabalho
A dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo dedicado
à introdução do trabalho e dividido nas seções: contextualização do tema e do
problema, a questão orientadora da pesquisa, os objetivos do estudo, a justificativa e
estrutura da dissertação. O segundo capítulo destina-se aos referenciais conceituais,
taxonômicos e teóricos, onde serão discutidos conceitos de culinária e gastronomia,
o comportamento do consumidor, o marketing de experiência e a análise sensorial.
Nesta unidade apresentar-se-á, ainda, o modelo analítico da pesquisa. No terceiro
capítulo se apresenta a ambiência da pesquisa, trazendo um levantamento sobre
restaurantes de gastronomia japonesa no Brasil, Minas Gerais e Varginha-MG. O
quarto capítulo descreve a metodologia e os procedimentos da pesquisa de campo.
O quinto apresenta a análise dos dados e as discussões de resultados da pesquisa
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elaborada. O sexto capítulo apresenta as considerações finais e as contribuições do
trabalho elaborado.
2

REFERENCIAL TEÓRICO: das neurociências, culinária e gastronomia,

comportamento do consumidor, marketing sensorial, análise sensorial e
composição do modelo analítico de pesquisa
Este capítulo apresenta questões sobre neurociências, até chegar à dicotomia dos
conceitos de culinária e gastronomia, aborda os principais pratos típicos mundiais,
dando destaque aos pratos japoneses, contextualiza o comportamento do
consumidor, o consumo simbólico, analisa o marketing de experiência, desenvolve
processos de análise sensorial e estabelece o modelo elaborado para a pesquisa
desta dissertação.
2.1 Considerações sobre neurociências
Para Herculano-Houzel (2008, p.3), neurociência é o “conjunto das disciplinas que
estudam, pelos mais variados métodos, o sistema nervoso e a relação entre as
funções cerebrais e mentais”. Esta relação é fundamental para compreender melhor
a percepção sobre os sentidos.
Para Jubilut (2014), entende-se sentido como tudo o que é percebido pelo sistema
nervoso central a partir de células que façam a conversão de sinais químicos ou físicos
em eletricidade, e percorram os neurônios até chegar ao cérebro, o que pode ser
estimulado por fatores externos.
Herculano-Houzel (2008) também aponta que a neurociência revela como o cérebro
cria o comportamento, produz emoções e contribui na tomada de decisões. Lacerda
(2006) aponta que é tão imprescindível o estudo das neurociências, que há, até na
área da ciência da computação, busca-se inspiração nas redes neurais naturais
cerebrais para compor a representação computacional através de redes neurais
artificias. Assim, os neurônios executam funções lógicas, comunicam-se através de
sinapses, responsáveis por transferir informações entre as células. As redes neurais
artificias buscam desenvolver sistemas inteligentes que se assemelhem a aspectos
comportamentais humanos, como o aprendizado, percepções e raciocínio.
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Para tanto, Olivares (2015) explica que o cérebro é subdivido, basicamente em três
partes: córtex ou sistema tálamo cortical, sistema límbico hipotalâmico e sistema
tronco encefálico. O córtex é onde são guardadas as informações e funciona como
um pendrive ou servidor, só que sem limites de espaço para armazenamento e de
onde, provavelmente advêm as decisões tomadas. Há um trabalho permanente entre
o hemisfério direito e esquerdo, razão e emoção. As amígdalas cerebrais mandam
informações para o hipotálamo, responsável pela produção de determinado
neurotransmissor necessário, por exemplo, se for medo, para que produza a
adrenalina e, assim, o sangue vai para as extremidades, para que o indivíduo tenha
força para correr ou vai para os pulsos, de forma a lutar para defender-se.
Assim, o sistema nervoso está condicionado a reproduzir e a sobreviver. Por isso, se
chega nas amígdalas uma informação de risco, a sensação é a de medo, que é uma
das cinco emoções inatas. As demais são amor, raiva, tristeza e alegria. O amor está
associado à necessidade de reprodução. Todos os demais são basicamente ligados
à sobrevivência.
Nos negócios também se aplica este fato. Por exemplo, se o produto gera medo, é
provável que não se queira saber mais informações, como formas de pagamento ou
se ele é da melhor marca ou oferece mais qualidade. Pode ser até que não seja o
produto em si, mas se o vendedor fizer alguma remissão que lembre uma situação
perigosa ou desagradável, ainda que não se tenha clara consciência deste fato, é bem
provável que o futuro cliente vá embora. Em contrapartida, se ele apresentar estímulos
que causem a sensação de alegria, por meio de uma música tranquila, por exemplo,
há mais chances de se concretizar a compra.
Esta situação tem levado a estudos do que é chamado de neuromarketing que é “a
aplicação de métodos neurocientíficos para analisar e entender o comportamento
humano em sua relação com mercado e o marketing” (Lee, Broderick & Hamberlain,
2007, p. 200). Já para Madan (2010, p. 34), “é uma área emergente que conecta
estudos interdisciplinares da psicologia e neurociência com economia. Tem como
objetivo estudar como o cérebro é fisiologicamente afetado por propagandas e
estratégias de marketing”.
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Portanto,

abordar

neuromarketing,

não

se

refere

a

“necessidades

gerar

desnecessárias”, mas estimular o consumo inteligente. Sendo assim, ele não trabalha
de forma a fazer as pessoas pensarem que sem um tênis específico não são ninguém,
ou que com ele serão melhores, mas entende que elas saíram em sua procura porque
o tênis furou, por exemplo, e precisam de um tênis novo. Desta forma, o vendedor
utilizará de seu conhecimento para ajudar a marca que lhe contratou a apresentar ao
cliente opções que o conquistem e possivelmente o levem a escolher a marca que ele
representa.
Assim, há uma associação positiva, que vai além da fidelização, pois esta depende
apenas da memória. Por exemplo, se pedirem para pensar em um refrigerante, pode
ser que venha à mente a marca Coca-Cola, independente se consome ou não o
produto. Já o neuromarketing trabalha com a emoção, cria um fã do produto ou
serviço, ao invés de trabalhar somente com a lembrança da marca.
Um exemplo, segundo Olivares (2015) é a Apple, a qual desenvolve aparelhos
eletrônicos inovadores e, mais do que ser lembrada, cria uma espécie de “brand lover”,
um apaixonado pela marca. Quando há emoção, a informação vai para a memória de
longo prazo, o que o faz ser gravado para sempre, ao contrário de um estímulo sem
a carga emocional, a qual simplesmente vai para o córtex, para uma análise crua e
fria. As emoções são processadas no sistema límbico hipotalâmico e o sistema tronco
encefálico é o que mantém o cérebro funcionando, independente da vontade do
indivíduo.
Para Pine e James (1999), se não houver geração de emoção, não haverá venda do
produto, pois hoje o consumidor não está interessado somente nele em si, mas em
uma experiência, o que vem entorno dela, e, quanto mais sensorial ela for, mais
memorável

ela

será,

pois

serão

produzidas,

endorfina

e

acetilcolina,

neurotransmissores os quais irão guardar a molécula de informação e a levarão da
memória afetiva para a memória processual ou de longo prazo. Assim, basta um
evento de que o cliente saia satisfeito, uma venda bem-feita, para tornar alguém fã de
uma marca.
Da mesma forma, Prahalad and Ramaswamy (2000) apostam na experiência como
geração de pertencimento. Um exemplo dado por eles é o fato, do uso de um boné
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para trás, em que a viseira deste produto não é utilizada, o que demonstra uma
situação mais de um estilo de uso, pertencimento de uma tribo, que utiliza o produto
porque gosta, do que necessariamente pelos benefícios em si.
Acreditam que um fã não é só um cliente que volta, mas que além de voltar traz mais
gente com ele. Leva marcas para o maior número de pessoas possíveis. Mais
importante que um propagandista, panfletos e comerciais, ele vende já com emoção,
já leva o produto ou serviço “emotizado”, e, ainda, vai levá-lo para um amigo, o que já
o apresenta com credibilidade.
De acordo com Olivares (2015), neste sentido, os cinco sentidos têm sido aliados para
causar experiências. Para ela, o tato, na compra e venda, pode influenciar na
mudança de decisões a serem tomadas e pesquisas realizadas com diferentes tipos
de pressão, textura, calor ou aquecimento, mostraram que o comportamento humano
e o estado emocional também mudam. As texturas podem ser mecânicas, como
viscosidade, elasticidade, aderência, dura, pastosa e etc., geométricas, com formas
ou fibrosas e podem possuir outras características como oleosas, secas ou aquosas.
Compradores de carro que sentam em cadeiras mais duras, aceitam pagar menos
pelo mesmo carro, do que se estivessem em cadeiras macias e confortáveis.
O olfato é um ativador da memória afetiva, assim, pode ser que sinta um cheiro e de
repente ele lembre um cheiro de lancheira, sente o cheiro de uma maçã e também
lembra, como a mãe costumava pô-la para levar na escola, aos sete anos de idade.
Em certas lojas de shopping, o aroma é tão bom que se tem vontade de parar só para
sentir o cheiro ou entrar para conhecer seus produtos. Por isso, é importante também
cuidar para que a fragrância escolhida não traga lembranças boas. Aromas cítricos e
amadeirados costumam atender melhor ao público-alvo geral e para quando for
mulheres, a tendência é usar os mais adocicados. Conforme ainda aponta Olivares
(2015), a textura dos alimentos também muda a percepção da intensidade de cada
gosto: quanto mais viscosa é uma preparação, menor a percepção dos gostos. Outro
fator com alguma influência é a memória emocional associada ao olfato. Os cheiros
de comidas que acompanharam determinadas situações – prazerosas ou
desagradáveis – influem em nosso estado de ânimo quando voltamos a senti-los.
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Segundo Koppman (2015), assim como o paladar, o olfato percebe odores através de
receptores do bulbo olfatório da cavidade nasal, que entra em contato com voláteis,
as quais oferecem estímulo às terminações nervosas dos receptores, enviando sinais
ao cérebro, o qual as interpreta. Por exemplo, através deste processo é possível dizer
se a carne está podre e se uma fruta está madura. Se ele não está presente, devido
a um resfriado, é como se não fosse possível sentir o gosto da comida, tamanha
importância dos dois juntos na identificação de determinados alimentos. A visão é
importante para conhecer a forma, o tamanho, a distância e a cor dos objetos e
alimentos, o que cria expectativas do que será provado. Se for oferecida uma comida
de cor azul, por não ser comum, já pode parecer pouco apetitosa ou danificada, o
gosto que ela tem será detectado por receptores de moléculas doce, salgadas, ácidas
e outras, cujos estímulos serão passados por impulso nervoso ao cérebro, que
interpretará sinais de cada sabor básico.
Para o professor de neurobiologia da Escola de Medicina da Universidade Yale, nos
Estados Unidos, Shepherd (2011), há muita ciência por trás desse trabalho. Ele
pesquisou, por muitos anos, sobre os mecanismos cerebrais do olfato e a sua
importância na percepção do sabor, que deve ser na medida certa para gravar na
memória e passageiro o bastante para deixar a vontade de senti-lo novamente.
Segundo ele, sem cheiro não há sabor, é uma experiência que envolve nariz, boca e
cérebro.
Na gastronomia, para o autor, é importante trabalhar para produzir texturas, cheiros,
sabores e atiçar o paladar, seja com aspectos crocantes ou cremosos, frescos ou
defumados, suaves ou apimentados. Acredita que os alimentos, não correspondem
somente à nutrição, mas também à arte, à diversão e à experiência gastronômica.
Cita como exemplo, as diversas opções em jujuba, até de romã e cappuccino
disponíveis no mercado.
A indústria brasileira tem aproveitado desta questão para explorar o campo dos
sabores inéditos, possuem o que chamam de “flavoristas”, que vem da palavra inglesa
“flavor” (sabor), os quais são contratados para percorrerem o mundo em busca de
novos produtos e linhas de alimentos, baseados na química orgânica e a observação
de como as moléculas interagem receptores olfativos e gustativos, bem como estas
reações são comunicadas ao cérebro.
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Entretanto é também um trabalho perigoso, pela exploração de sabores artificiais ou
uso de aditivos que mascarem gostos. A neurogastronomia pode também criar
experiências visuais interessantes, mas que não correspondem ao que parece,
podendo criar a aparência de um ovo, mas com um sabor de manjar, por exemplo, um
brigadeiro, que quando mordido é, na realidade um bolo de carne, um quiche que é
uma torta de maçã.
Olivares (2015) afirma que há alimentos que possibilitam estimular processos afetivos,
cognitivos e motores. Alguns também influenciam em mudanças voluntárias de
comportamentos e podem auxiliar no fortalecimento da memória. Kandel (2009),
Prêmio Nobel em 2000 por suas pesquisas na área de neurociências também afirma
que o comportamento é reflexo da função cerebral. Assim, tudo o que é ingerido tem
impacto sobre o cérebro. Ele fala que é importante o conhecimento das neurociências
para aprimorar e acelerar comportamentos, de forma a aproveitar melhor o prazer de
comer.
Este hábito, para D’Andrea (2012), é processado pela mente e sofre influência do
ambiente, que pode impactar positivamente ou negativamente sem nem as pessoas
entenderem bem o porquê do comportamento. Em um restaurante, por exemplo,
dependendo da forma em que for feita o atendimento pode proporcionar uma boa ou
má experiência, da identidade, fato que faz as pessoas se sentirem mais confortáveis
quando estão entre semelhantes. As aspirações e sentimentos de cada indivíduo e de
suas crenças e valores o faz acreditar que um computador da Apple, por exemplo, é
melhor em desempenho que qualquer outro; é difícil impactar na mudança de
comportamento do consumidor, para que compre outra marca, fato que será abordado
mais adiante. Como este estudo terá como foco consumidores de gastronomia
japonesa, buscou-se referências sobre as raízes de sua cultura, para só então
construir as demais abordagens que se seguirão.
2.2 Fundamentos da Culinária e da Gastronomia japonesa
A culinária é entendida neste trabalho como uma expressão originada do latim
culinarius, advinda da palavra culina, que significa cozinha, em português. Segundo
Castro e Diez-Garcia (2011, p.92), “diz respeito à arte de cozinhar e pode ser
caracterizada por um conjunto de aromas e sabores peculiares a uma dada cultura.
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Trata-se de um fenômeno estritamente cultural que diferencia o homem dos demais
animais.”, sendo, portanto, peculiar a cada grupo. Fieldhouse acrescenta:
Como influência de dada cultura, os mais variados alimentos são introduzidos
na vida das pessoas. Alimentar-se, após a globalização, além de atender a
uma necessidade básica de sobrevivência, tornou-se também um estímulo ao
consumo de pratos dos mais diversos povos, com a utilização de ingredientes
tradicionais ou exóticos, influenciados por determinado estilo. A cozinha referese a um estilo de cozinhar que caracteriza a comida de um grupo. Nela se inclui
a seleção de alimentos e a frequência de seu uso, as técnicas de preparo e a
produção de sabores particulares, organizadas e orientadas por regras
referentes à aceitabilidade, adequação de pratos a situações de rotina e a
momentos especiais e, ainda, aos seus usos simbólicos. Fieldhouse (citado por
Castro & Diez-Garcia, 2011, p.92).
Assim, uma comida reflete a identidade de quem a faz, tendo modos próprios de
preparo, utilização de técnicas e seleção de alimentos, o que pode levar em
consideração componentes nutricionais.
Ademais, inclui a escolha de elementos de maior qualidade e a separação do que
poderá comprometer a segurança alimentar, dentre outros procedimentos, os quais
poderão fazer a diferença para a sua aceitabilidade visual ou gustativa, por exemplo,
evidenciando a criatividade e a personalidade de cada cozinheiro. Da mesma forma,
para Castro e Diez-Garcia (2011), a culinária é também, algo que se refere às
possíveis combinações alimentares, às técnicas de preparo (corte, cozimento,
utensílios apropriados), à escolha dos temperos, tudo o que possa ser utilizado para
proporcionar sabores mais marcantes. Para eles,
A transformação do alimento, além de garantir a sobrevivência, veicula uma
estética própria, que expressa tradições, rituais e símbolos de caráter coletivo
e individual. Pela culinária, é possível preservar o passado e inovar, quando se
adapta uma receita com novos ingredientes e procedimentos; é uma expressão
criativa por suas infinitas possibilidades de combinação e manuseio, pela
pluralidade com que um mesmo alimento é preparado, por variações em sua
forma física e pela subjetividade envolvida na sua produção e naquilo que a
comida representa; e por estar alocada na organização social, como uma
prática social legítima, pode ser considerada como um espaço criativo do
cotidiano. (Castro & Diez-Garcia, 2011, p.96).
Para Romanelli (2006), a culinária não é um ato solitário, já que se trata de uma
atividade social, pois a confecção de um prato envolve práticas humanas que vão
desde a produção, o preparo de alimentos e até o próprio hábito de se alimentar em
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volta de uma mesa, ocasião para se criar e manter formas ricas de sociabilidade. Esse
autor também destaca o aspecto estético da alimentação, importante para a exposição
da comida à mesa, o que está presente na preocupação com a riqueza das formas,
as cores e odores, por exemplo. A partir do desenvolvimento da culinária, tem-se a
origem da gastronomia. Segundo Demozzi (2012),
A culinária é distinta da gastronomia por pelo menos dois aspectos principais:
o primeiro diz respeito ao espaço de produção e o segundo está ligado ao
conhecimento prático e teórico. Enquanto a culinária está reservada ao
ambiente doméstico e ligada ao espaço privado, a gastronomia abrange um
conjunto de conhecimentos práticos e teóricos voltados para o satisfazer do
alimentar-se em todas as suas possibilidades considerando o aspecto
profissional das atividades. A culinária precede a gastronomia e ela é fruto de
trocas culturais, histórias, sistemas, normas, valores e formas de sociabilidade
que fazem como que o alimento saia da cozinha e se torne parte do inventário
cultural das sociedades (Demozzi, 2012, p.4).
Franco (2010) afirma que gastronomia é uma palavra que advém do grego gaster
(estômago ou ventre) e nomo (lei) adicionado do sufixo “ia”, significando, basicamente
“estudo das leis do estômago”. Esta característica faz com que ela vá muito além de
um senso de preparação dos alimentos ou simples arte de cozinhar para apenas
alimentar-se.
Segundo Melo (2011), por muito tempo a definição de culinária ficou restrita a um
conjunto de receitas características de determinada região e a gastronomia como se
fosse uma grande categoria, que abrigasse um conjunto de culinárias e seus modos
de preparação, seleção de utensílios e métodos.
Porém, estas definições não refletem mais a realidade e pensadores como o autor
referido diz que a culinária de um local é um conjunto que inclui técnicas de preparo,
matérias-primas da região, receitas que foram incorporadas ao longo da história,
utensílios usados e sua forma de comer, como uma Moqueca Baiana, por exemplo. É
difícil imaginá-la sem que tenha dendê, leite de coco, pimenta ou que não seja feita
na panela de barro.
Quanto à gastronomia, Melo (2011) afirma que o termo tem origem na França, no
século XVIII, durante o Iluminismo. Foi neste contexto que a mesa se tornou um
ambiente social, já que havia a busca do prazer através da comida. O crescimento da
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urbanização acelerou a rotina diária das pessoas e deu início ao hábito de se comer
em restaurantes.
Assim, a gastronomia surge a partir deste momento, em que há o impulso e liberdade
para refletir e tecer observações sobre o que se comia.
Neste sentido, clientes de restaurantes e críticos em geral passaram a não somente
comer mecanicamente ou para apenas garantir alimento ao corpo, mas a avaliar a
comida servida. Os chefs de cozinha também tiveram papel fundamental, já que
através da percepção dos consumidores começaram a buscar melhorias e a almejar
a perfeição de seus preparos, tudo para agradar ao paladar e gerar contentamento.
Conforme Franco (2010),
A gastronomia induz a fazer do comer uma imensa fonte de satisfação, uma
experiência sensorial total. Assim, além dos sabores, consistência, textura e
odores são importantes o cenário, os sons, as cores, a intensidade da luz
evidentemente a interação entre os convivas. [...] A modernização está fazendo
quase todo o trabalho, vindo até a nossa mesa praticamente pronto, lavado,
sem contar os congelados, que vai de uma pizza até uma lasanha. O gosto
alimentar se torna uma etnia, tanto para os jovens quanto aos mais velhos. A
genética hoje anda ao lado dos alimentos e animais, criando até novos sabores
e modificando animais em laboratórios. Sendo até cômico, com tanta evolução
da gastronomia, ainda tem gente que morre de fome. Com esse avanço, o
marketing se torna a vida do produto, tendo grandes equipes avaliando os
clientes, assim modificam toda a estrutura se adequando, ao gosto
subconsciente do comprador. Assim a cozinha se internacionaliza, seus chefs
estão viajando pelo mundo, com vasto conhecimento, na cozinha clássica,
conseguindo modificar utilizando de novos ingredientes, evoluindo cada dia
mais (Franco, 2010, pp.197-198).
Desta forma, aconteceu a busca pelo intercâmbio de hábitos alimentares, e
ingredientes, tornando as cozinhas de vários países bem parecidas com seus países
originais. Mas, ao mesmo tempo em que se busca preservar a cultura e a tradição de
terminadas etnias nas preparações dos pratos, nota-se o incentivo à inovação da
culinária. Assim, muitos pratos têm sido recriados, de acordo com possibilidades
locais, regionais ou de acordo com o que se consegue importar, constituindo a
culinária e gastronomia mundial.
2.1.1 A Culinária e Gastronomia no Mundo
Segundo Leal (2008), a idade antiga (início em 3500 a.C. até a queda do Império
Romano do Ocidente - 476 d.C. e início da Idade Média - século V) foi marcada por
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banquetes oferecidos em comemoração a vitórias em guerras ou festividades da
família real. Nesta época os egípcios se alimentavam basicamente de vinho, mel,
cebola, cerveja e pão, alimento que os fez responsáveis pela padaria artística,
produzindo este alimento em variados formatos. A introdução de carnes, aves, peixes,
ovos e outros alimentos só aconteceu mais tarde, através da interação com povos
vizinhos.
A idade média (século V ao XV) foi fortemente influenciada pela igreja católica, época
em que a alimentação também se baseava em vinhos e pães, sob influência da
cozinha romana e com preparação simplificada por monges, os quais ajudaram na
melhora da qualidade dos produtos. Neste período houve também a valorização do
peixe e de especiarias como pimentas, noz moscada e gengibre.
A idade moderna (século XV ao XVIII) trouxe o hábito de comer com talheres e o
desenvolvimento da gastronomia, através de novos sabores, misturas e inovações.
No período das navegações espanholas e portuguesas, bem como do renascimento,
o movimento intelectual e cultural, em que houve incentivo à música, às artes plásticas
e a liberação de prazeres como a arte gastronômica, incentivou-se o uso de
especiarias por europeus, fato que fez o Brasil ser bastante explorado em termos
agrícolas. O uso do sorvete como sobremesa, o consumo de peru e de café, foram
incentivados por descobertas feitas pelos franceses no século XII, em outros países.
A idade contemporânea (1789 aos dias atuais) traz o aperfeiçoamento, no que se
refere à gastronomia e à liberdade de criação, em vários aspectos da vida.
Inicialmente a França é marcada por duas fases, primeiro pelo período de Napoleão
Bonaparte, o qual não gostava do requinte da comida francesa e preferia a comida
italiana e o pós-Bonaparte, em que há a valorização da culinária francesa e a sua
expansão para restaurantes da Europa, criando pratos artísticos e luxuosos. Chefs de
cozinha passaram a abrir seus próprios negócios, já que perderam seus empregos
nos palácios da nobreza durante esta transição.
Somada à revolução francesa, houve a origem da cozinha burguesa, misturando
aromas do campo com características da alta gastronomia. A cozinha francesa tem
seu apogeu no final do século XIX, com a criação da escola deste tipo de culinária, Le
Cordon Bleu (fita azul, traduzindo-se para o português), com filiais em vários países
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como, Londres, Japão, Peru, Austrália, Brasil, dentre outros. A partir deste momento
há a internacionalização da cozinha, a qual tem passado por uma releitura e
modificações de acordo com cada país.
Segundo Jacobsen e Mariano (2014, p.4) “é importante lembrar que as mais variadas
culturas evoluíram dentro de um equilíbrio alimentar próprio, o que demonstra que
suas escolhas revelaram uma sabedoria apreendida através de gerações.”. É neste
sentido, que se estabelece o foco deste estudo, sob influência da gastronomia
japonesa, a qual, em alguns restaurantes, vem sofrendo adaptações para atender a
um paladar mais brasileiro.
Segundo Fortosa (citado por Sisti, 2014), os pratos típicos de cada um dependem das
técnicas de culinária utilizadas, da localização, da história, dos costumes e do clima.
Um exemplo é que em países mais quentes, é mais comum o preparo de peixe. Nos
mais frios, pratos com creme de leite, manteiga, vinho branco e bebidas alcoólicas.
Para Sisti (2014), cada país tem a sua identidade. Na Alemanha, os pratos típicos são
basicamente o chucrute (conserva de repolho fermentado) e o joelho de porco,
conforme apresentado na figura a seguir.

Figura 1. Prato típico alemão
Na Figura 1, joelho e porco e chucrute
Fonte: http://www.saborosareceita.com.br/recipe/eisbein-joelho-de-porco-com-chucrute-sauerkraut/

Na Colômbia, tem-se a Arepa, mais comum lá do que pão, com preparação diferente
em cada região do país, mas todas à base de milho e consumidos seja no café da
manhã, almoço ou jantar. Pode ser recheada com frango, carne, torresmo e queijo.
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Figura 2. Prato típico colombiano
Na Figura 2, Arepa com queijo
Fonte: https://cocineroaficionado.wordpress.com/tag/cachapa-con-queso/

A Coreia tem como principal ingrediente a pimenta, apreciam a mistura de alimentos
doces e salgados, frios e quentes. Para a chef Dajcz (citada por Sisti, 2014), o principal
prato é o Kimchi (acelga em conserva, com preparação feita por legumes, peixes,
frutas e pimenta vermelha). Pode vir puro ou acompanhado de arroz ou noodles
(macarrão instantâneo).

Figura 3. Prato típico coreano
Na Figura 3, Kimchi
Fonte: http://scitech.people.com.cn/GB/9363426.html

Na Espanha, tem-se a Paella, com arroz e diversos frutos do mar, criada por
camponeses do século XV, na região de Valência, onde tinham grandes arrozais.
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Figura 4. Prato típico espanhol
Na Figura 4, Paella
Fonte: http://blogquedelicia.com/category/comida-espanhola/

Na França há o Coco Au Vin, prato que significa galo ao vinho, preparado com cebola,
louro, bacon e ervas.

Figura 5. Prato típico francês
Na Figura 5, Coco Au Vin.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Coq_au_vin

Na Grécia há o Moussaká (lasanha de berinjela), tradicionalmente feita com carne de
carneiro, tomate, e berinjelas. O prato é temperado com cebola, pimenta e ervas.
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Figura 6. Prato típico grego
Na Figura 6, lasanha de berinjela
Fonte: http://www.melhoramiga.com.br/2012/05/receita-de-moussaka-prato-de-origem-grega-possuio-quinto-gosto-basico-do-paladar-humano/

Na Irlanda há o Irish Stew (ensopado de carne de cabra, carneiro ou boi, preparado
em baixas temperaturas, com batatas, cenoura e legumes). Alguns a preparam com
a cerveja irlandesa Guinness.

Figura 7. Prato típico irlandês
Na Figura 7, Irish Stew
Fonte: http://www.inspiredtaste.net/12143/beef-and-guinness-stew-recipe/

Na Itália há o uso tradicional do molho Pomodoro feito com tomates, azeite, alho,
manjericão e cebola, bastante comum em pizzas, macarrões e em massas em geral.
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Figura 8. Prato típico italiano
Na Figura 8, Spaguetti ao molho pomodoro
Fonte:
http://www.jundiai.sp.gov.br/noticias/2013/09/17/feira-da-amizade-nos-restaurantes-um-giropela-culinaria-do-mundo/

Em Marrocos o prato típico é o Cuscuz, uma sêmola (moagem incompleta de cereais)
cozida no vapor, acompanhada por um cozido de carneiro com nabo, cenoura, tomate,
pimentão colorido, grão de bico e cominho.

Figura 9. Prato típico marroquino
Na Figura 9, Cuscuz
Fonte: http://dicaveggie.com/cuscuz-marroquino/

No México há as enchiladas (espécie de panqueca de milho), recheadas com carne
de vaca, feijões ou frango, com molho de piripíri (pimenta-malagueta) e queijo ralado.
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Figura 10. Prato típico mexicano
Na Figura 10, Enchiladas
Fonte: http://www.caciqueinc.com/recipes/chicken-chorizo-enchiladas-with-ancho-chile-queso-fresco/

Na Rússia encontra-se o Borscht, uma sopa fria, que normalmente é servida antes do
prato principal, feita de beterraba e servida com molho azedo. Pode ser preparada
com batata, carne, macarrão ou cogumelos.

Figura 11. Prato típico russo
Na Figura 11, Borscht
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/68679963041348846/

Em Portugal o prato típico é a Alheira, surgida na época da inquisição, feita por judeus
para que parecesse a uma linguiça com carne de porco, já que não a podiam comer,
surgindo a alheira, recheada por pães, carne de aves e coelho.
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Figura 12. Prato típico português
Na Figura 12, Alheira
Fonte:https://riodejaneiroadezembro.wordpress.com/2013/04/19/a-tradicao-da-gastronomiaportuguesa-no-rio-de-janeiro-ontem-e-hoje/

Além dos asados (churrascos), a Argentina possui o Locro, um ensopado preparado
à base de abóbora, feijão e milho.

Figura 13. Prato típico argentino
Na Figura 13, Locro
Fonte: http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2012/12/comidas-tipicas-pratos-argentina.html

Na Tailândia predominam pratos de sabor forte e apimentados. O Pad Thai é uma
massa de arroz semelhante ao talharim, temperada com açúcar de palmeira, molho
de peixe, suco de tamarindo, camarão seco, tofú, broto de feijão e alho.
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Figura 14. Prato típico tailandês
Na Figura 14, Pad Thai
Fonte: http://nimman.ca/product/23-pad-thai/

Na Suíça tem-se o Foundue, mistura de vinho branco e dois queijos: Gruyère e
Vacherin Fribourgeois, acompanhada de pão ou batatas.

Figura 15. Prato típico suíço
Na Figura 15, Foundue
Fonte: http://www.switzerland-cheese.ca/recipe-swiss-cheese/recipe-vacherin-fribourgeois/vacherinfribourgeois-gruyere-50-50.php

No Líbano é comum pastas como o Homus (grão-de-bico, limão, alho, sal, tahine –
pasta de gergelim e azeite). Baba Ganoush (berinjela, tahine, limão) e Shawarma,
feita com pão sírio e fatias de frango ou carne de vaca, temperadas com condimentos.
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Figura 16. Prato típico libanês
Na Figura 16, Shawarma
Fonte:http://www.yelp.pt/biz_photos/shawarma-palace-orcester?select=CDNEluqE4_xEr0BH4qpOkw

Na Inglaterra, um dos pratos típicos é o peixe frito com ervilha e fritas, chamado de
fish and chips.

Figura 17. Prato típico inglês
Na Figura 17, Peixe com fritas
Fonte: http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2011/10/culinaria-da-inglaterra-cozinha-tipica.html

No Chile o Porotos Granados é feito com abóbora, feijão, arando vermelho (mesma
família do mirtilo), milho e tomate.
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Figura 18. Prato típico chileno
Na Figura 18, Porotos Granados
Fonte: http://emiliodeik.blogspot.com.br/2011/01/porotos-granados-con-pilco_09.html

Na Índia há o Chaat de Mumbai uma massa frita conhecida como puri, misturada com
macarrão cabelo de anjo frito, arroz, batata, pasta de pimenta vermelha, cebola
picada, coentro e molho de tamarindo.

Figura 19. Prato típico indiano
Na Figura 19, Chaat de Mumbai
Fonte:
http://www.mundoemsabores.com.br/as-4-comidas-tipicas-da-india-que-voce-deveriaconhecer/

No Egito, serve-se o Koshari, prato com lentilhas, macarrão e arroz, coberto com um
molho de tomate temperado (um pouco picante), grão de bico e cebola frita.
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Figura 20. Prato típico egípcio
Na Figura 20, Koshari
Fonte: http://cozinhajovem.blogspot.com.br/2014/02/koshari-um-prato-tipico-egipcio.html

No Peru há vários tipos de batatas, brancas, amarelas, negras, de vários tamanhos,
formas, consistências e cores. Assim como vários tipos de pimentas também. O prato
principal de sua culinária é o Ceviche, prato de pescados marinados em limão
peruano, cebola, sal, alho e pimenta.

Figura 21. Prato típico peruano
Na Figura 21, Ceviche
Fonte:
http://www.mundoemsabores.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-Tela-2013-0509-%C3%A0s-15.48.18.png

Na China tem-se, o Zong Zi, prato basicamente de arroz, mais pastoso e cozido
envolto de folhas de cana, temperado com molho de soja, óleo de amendoim, pimenta
e gengibre.
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Figura 22. Prato típico chinês
Na Figura 22, Zong Zi
Fonte: http://brinca-brincapt.blogspot.com.br/2015/06/10-comidas-tipicas-da-culinaria-chinesa.html

Em Cuba o arroz também é bastante presente, sendo consumido praticamente todos
os dias, assim como no Brasil. O prato típico é o Congrís, arroz com feijão vermelho,
cozidos na mesma panela.

Figura 23. Prato típico cubano
Na Figura 23, Congrís
Fonte: http://culinarianomundo.blogspot.com.br/2012/12/comidas-tipicas-cuba-pratos.html

No Japão tem-se o Sukiyaki. Na época medieval, período de guerras internas, era um
cozido com batata doce, carne de cavalo, legumes e nabo. No final das guerras o
prato foi sofisticado pelos samurais com carne de boi. Outros ingredientes também
foram adicionados como acelga, couve-flor, alho poró e cogumelos shiitake ou shimeji.
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Figura 24. Prato típico japonês - Sukiyaki
Na Figura 24, cozido com vários acompanhamentos
Fonte: http://www.recipeshubs.com/sukiyaki/1274

Este país será melhor abordado posteriormente, já que será a base deste estudo. O
Brasil possui vários pratos tradicionais também, os quais serão citados a seguir. À
priori, tem-se a feijoada, feito à base de feijão preto e carnes salgadas de porco e
bovina, que pode vir acompanhada de farofa, arroz branco, couve refogada e laranja
fatiada.

Figura 25. Prato típico brasileiro
Na Figura 25, feijoada
Fonte: http://www2.comunitaria.com.br/feijoada-do-promenor-sera-vendida-neste-sabado/

Muito da sua cultura e raiz culinária se deve aos seus colonizadores, portugueses,
africanos e indígenas, responsáveis pelo uso de seus recursos naturais e
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transformações do que é conhecido como cozinha brasileira, uma mistura de histórias,
sabores e ingredientes.
2.1.2 Culinária e Gastronomia no Brasil
Devida a extensão territorial, as condições de relevo e o fato do Brasil ser um país
com tantas etnias diferentes, observa-se a sua pluralidade em matéria de sabor,
pratos típicos e alimentos importados. Esses fatos, somados aos hábitos atuais, em
que as pessoas procuram cada vez mais fazer as suas refeições fora de casa,
contribui para a movimentação da economia de bares e restaurantes, bem incentiva o
desenvolvimento da culinária e gastronomia.
Para Schmitt (2013), a história da gastronomia brasileira tem início com a chegada
dos portugueses, os quais têm o primeiro contato com os índios que aqui habitavam
e já tinham a sua culinária baseada na colheita de frutos da terra como o milho, o
feijão, a fava, a goiaba e a mandioca, de onde tiravam o seu principal alimento, a
farinha. O amendoim também era bastante consumido, tanto cru, cozido ou assado.
Além da influência portuguesa e indígena, a culinária brasileira originou-se também
da sua mistura com conhecimentos e ingredientes africanos. Da mesma forma,
alimentos como o milho, foram incluídos em cultos para oferenda à Oxossi, uma
divindade do Umbanda.
Após a independência do Brasil de Portugal, em 1822, a cozinha brasileira se
reformulou, recebendo várias outras influências, como a de italianos no período do
café. Após a abertura comercial do governo Collor, a partir de 1988, há uma verdadeira
revolução da gastronomia, inclusive pela facilidade de obter ingredientes que antes
eram difíceis de comprar, como o salmão, azeite extra virgem, bons vinhos e outros
produtos de qualidade. Para se ter uma ideia, o estrogonofe, na época era
considerado um prato sofisticado.
O contato com diversos povos e culturas, devido a imigrações no país e a maior
facilidade de conseguir bons produtos através da abertura comercial construíram a
culinária brasileira, rica em ingredientes, aspectos sensoriais e diversidade de acordo
com cada tradição e Região do país. De acordo com a nutricionista do Programa
culinário Mais Você, Meira (2013), a Região Sul do Brasil é conhecida por seu
churrasco. No Rio Grande do Sul, ele é acompanhado de arroz carreteiro. O chimarrão
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também é uma marca do gaúcho. Na Região da Serra gaúcha observa-se o plantio
de videiras e a produção de vinho. No Paraná tem-se o barreado, uma mistura de
carnes, feita em panela de barro, acompanhada de farinha de mandioca e banana.
Em Santa Catarina, são comuns as caldeiradas de peixe e, de sobremesa, as tortas
de maçã, introduzidas pela imigração alemã. Na Região Sudeste é típico o tutu de
feijão, feijoada, linguiça, carne de porco, postas de peixe com pirão, moqueca
capixaba em panelas barro, frango com quiabo, pães-de-queijo, doce-de-leite e bolo
de fubá. No Rio de Janeiro há o picadinho de carne com quiabo, camarão com chuchu,
feijoada. Em São Paulo, os pastéis, massas, pizza e culinária semelhante a Minas
Gerais.
Na Região Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, é comum os ensopados de peixe.
De maneira geral, pela proximidade com o pantanal, há pratos com carnes de caça e
peixes típicos como o Pintado e o Dourado. Também são típicos o empadão goiano e
o caldo de piranha. Na Região Nordeste, os pratos são preparados com peixes típicos
do litoral, enquanto manteiga de garrafa, carne-de-sol e charque representam o
sertão.
Há também a rapadura, as cocadas, as tapiocas, o acarajé, o bobó de camarão, a
moqueca de peixe e o uso do azeite de dendê. No litoral de Pernambuco, são típicos
os peixes, os ensopados de camarão e casquinhas de siri, a carne-de-sol e a buchada
de bode ou carneiro. No Ceará, há pratos à base de frutos do mar. Na Região Norte,
é comum a caldeirada de tucunaré, o tacacá (sopa com tapioca), a tapioca, o pato no
tucupi (molho preparado com mandioca e jambu). Na sobremesa, são típicos os doces
com castanha-do-pará, açaí, cupuaçu e graviola. Muitas são as opções disponíveis
em matéria de alimentação, que também é impulsionada pela indústria.
Além do desenvolvimento do mercado, chefs têm trabalhado no desenvolvimento de
novos produtos, como é o caso da empresa Unilever, que conta com 15 profissionais
exclusivos para esta finalidade, a Friboi, com mais de 600 itens, que ainda atende a
pedidos de restaurantes específicos quanto a peças exclusivas para churrascarias e
cortes de carne diferenciados. A Tramontina, que possuía cinco linhas de talheres na
década de 1980, atualmente possui mais de 30. Todo este crescimento impulsiona
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também a busca por recursos humanos qualificados, o que pode suprido pela
formação em faculdades de gastronomia, por exemplo.
Segundo dados do Mundo Vestibular (2015), existem 134 faculdades e universidades
públicas que oferecem o curso de gastronomia. Dentre elas, o Centro Universitário da
Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte – FESBH, Centro Universitário SENAC –
São Paulo, Universidade do Sagrado Coração – USC – Bauru – São Paulo, Faculdade
Cambury – Goiânia – Goiás, Universidade Metodista de São Paulo – UMESP – São
Bernardo do Campo – São Paulo, Centro Universitário do Instituto de Educação
Superior de Brasília – IESB, Distrito Federal, Faculdade dos Guararapes – FG –
Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco , Centro Universitário Maurício de Nassau –
UNINASSAU – Recife – Pernambuco, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro – UFRJ, Universidade Federal da Bahia – UFBA e Universidade Federal Rural
de Pernambuco – UFRPE. O gastrônomo pode atuar em bufês, hospitais, hotéis,
restaurantes. Também há possibilidade de ser autônomo, investindo em um food truck
(“caminhão de comida”, carros adaptados para vender e transportar comida, é como
se fossem restaurantes sobre rodas, semelhantes a trailers de lanches). Este
profissional

torna-se

especialista

em

ingredientes,

segurança

alimentar,

gerenciamento de funcionários, finanças de um restaurante e podem escolher as
áreas de maior afinidade para dedicação, confeitaria e panificação, culinária japonesa,
francesa, dentre outras possibilidades.
A expansão da profissão se dá também, devido à criação de programas de culinária,
tanto brasileiros quanto estrangeiros, os quais passam na TV brasileira e atrai a seu
público. Tem-se, segundo o Guia de Mídia (2015), basicamente os seguintes
programas, os quais poderão variar a periodicidade de acordo com a necessidade de
cada emissora, seja em canal aberto ou fechado.
No canal SBT destacam-se: Bake of Brasil, Cozinha sob pressão (Hell’s Kitchen).
Na Globo: Mais Você, Estrelas.
Record: Receitas no programa Hoje em Dia, Nêta Bueno (Record Itapetininga).
Rede TV: receitas no Melhor pra você.
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Gazeta: Cozinha Amiga, Todo Seu – Ronnie Von, receitas nos programas: Revista da
Cidade, Programa Mulheres e Você Bonita.
Na Band: Dia a Dia e Masterchef.
No canal Brasil: Larica Total.
No Bem simples: Programa da Palmirinha.
GNT: The Taste Brasil, Bela Cozinha, Receitas da Carolina, Que Seja Doce, Food
Truck - A Batalha, Tempero de Família, A Cozinha Caseira de Annabel, Cozinha
Mediterrânea, Cozinha Prática - Rita Lobo, Que Marravilha!, Viagem Gastronômica,
Diário de Olivier, Jamie Oliver, Nigella, Receitas do Chuck, GNT Receitas, Cozinheiros
em Ação, Food Truck - A Batalha.
Na Fox Life: Ace of Cakes, A Confeitaria, Brasil no Prato.
Na TLC: A Grande Corrida Culinária, Kitchen Boss, A Volta ao Mundo em 80 Sabores,
Batalha Culinária, Quanto Mais Doce Melhor, Chef Itinerante, Desafio Culinário,
Receita de Viagem com Bel Lobo, Gastronomia de Rua, Hell’s Kitchen.
Na BBC: A Cozinha de Bill em Notting Hill, Planet Cake.
Na Discovery Home & Health: Batalha dos Confeiteiros, Masterchef, Papo de Cozinha
com Dri e Alê, Batalha dos Confeiteiros Brasil, Cake Boss, Batalha dos Cozinheiros,
Guerra dos Cupcakes.
Glitz: World Kitchen, Taste It.
Segundo Price (2015), 10 chefs receberam destaque como os melhores do mundo
através do prêmio organizado pela revista inglesa Restaurant Magazine, evento
considerado o “Oscar” da gastronomia. Em primeiro lugar, ganharam os irmãos Joan,
Josep e Jordi, do restaurante El Celler de Can Roca, Espanha, onde são servidas
azeitonas caramelizadas de entrada, que chegam à mesa em árvores de bonsai, e
pratos clássicos catalães. Em segundo, o dinamarquês René Redzepi, que chefia a
cozinha do Noma, em Copenhague, onde serve vários tipos de carne, camarões,
ervas e outras especialidades.
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Em terceiro, chef Massimo, do Osteria Francescana, Itália, culinária moderna com
massas. Posteriormente, o chef Andoni Luis Aduriz, do Mugaritz, Espanha, com
especialidade em pescada branca e batatas. Em quinto, Daniel Humm, culinária
contemporânea do Eleven Madison Park, Nova Iorque, Estados Unidos. Em sexto
lugar, o chef brasileiro Alex Atala, restaurante D.O.M., onde serve refeições
sustentáveis com ingredientes fornecidos pela Amazônia, como palmito, mandioca e
sucos de frutas típicas.
Em 2012, esteve em 4º lugar nesta premiação. Depois vem o chef Heston Blumental,
Dinner by Heston Blumenthal, Inglaterra, o qual inventou uma "fruta de carne", um
fígado de galinha recheado com geleia de fruta. Em 8º lugar, o chef Arzak, com
restaurante de mesmo nome na Espanha, de culinária basca, com pratos inovadores
como os servidos em monitores de computadores. Há também o chef Heinz Reitbauer,
no

Steirereck,

Viena,

Áustria,

especializado

também

na

promoção

da

sustentabilidade, com a utilização de produto da redondeza, como os peixes frescos
do lago de Tunau, o capão da Estíria ("o melhor frango do mundo"), carne de caça
das florestas vizinhas ou carne do gado próprio. Em 10º lugar, Joachim Wissler, do
Vendôme Bergisch, Gladbach, Alemanha, o qual busca quebrar as convenções
francesas e resgatar a tradicional cozinha alemã, utilizando técnicas de vanguarda.
Para Fernández (2014), festivais gastronômicos também podem contribuir para
difundir culturas e incentivar as inovações. Segundo ela, o maior festival da Europa e
do mundo é o Sirha, criado pelos franceses e que teve a última edição realizada no
ano de 2015, no Rio de Janeiro, Brasil, contando com 189 mil profissionais do setor e
3045 expositores e marcas internacionais.
No país, os eventos mais famosos, de acordo com Junior (2015) são: Petrópolis
Gourmet, em novembro, com atividades em parceria com várias instituições de
trabalho social. Oferece um Mercado Gourmet, onde os pratos podem ser comprados,
bem como um Espaço Degustação, com pequenas porções tradicionais aos visitantes,
e uma feira de artesanato. O Brasil Sabor, realizado em maio e conta com uma lista
de vários restaurantes espalhados pelos Estados brasileiros, em que os comensais
podem experimentar os pratos cadastrados no festival a preços promocionais.
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O Restaurante Week, com 20 cidades participantes, dentre elas, São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília, são duas semanas de evento, buscando oferecer pratos típicos de
cada país e cidade de forma acessível aos turistas. O Comida di Buteco, entre abril e
maio é uma competição entre restaurantes de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro,
São Paulo e outros Estados, com ingredientes escolhidos para cada ano, misturados
aos pratos típicos de cada Região. Da mesma forma, a Culinária e Gastronomia
japonesa possui os pratos típicos de cada Região do país, conforme poder-se-á
constatar a seguir.
2.1.3 Culinária e Gastronomia japonesa
A culinária japonesa é conhecida no mundo por seu sabor e aparência característicos.
A apresentação esteticamente agradável de seus vários pratos é considerada tão
importante quanto o alimento em si.
Os ares de cada estação do ano se refletem nos pratos, com alimentos frescos,
colhidos em cada época específica. Cada iguaria é organizada artisticamente em
tigelas e pratos individuais para cada pessoa. Em geral, todos os pratos são
apresentados de uma só vez e consumidos sem sequência específica.
Segundo Moriyama (2010), a extensão territorial do Japão, formada por quatro ilhas
principais (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu), sua localização e população
combinam-se de forma a exigir que grande parte da dieta alimentar de seu povo seja
extraída do mar; e suas frotas de navios que navegam pelo mundo afora satisfazem
essa necessidade.
Estima-se que o cidadão japonês comum consuma 31,7kg de frutos do mar por ano.
Hosking (1995) diz que a culinária japonesa se define por sua uma comida feita de
modo tradicional, com métodos e temperos próprios do Japão, caracterizada pela
qualidade dos ingredientes e boa apresentação visual.
Já o chef de cozinha Gusteau (2010) classifica a culinária japonesa como uma arte
muito delicada, a qual é composta por suas formas e cores, servidas em travessas,
cerâmica, bambu trançado ou madeira. Até chegar ao seu formato tradicional, é
importante lembrar também, como apresentado na introdução deste trabalho, que
muitos pratos japoneses receberam influência estrangeira.
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A tradição da culinária japonesa desenvolveu-se no longo período em que o
Japão esteve isolado do resto do mundo, mas é inegável, nela, a influência
chinesa. Uma das contribuições mais importantes foi a soja. Aliás, em relação
à soja, que pode-se dizer que a cozinha japonesa se assenta num tripé de
subprodutos desse grão: o chamado miso, que é a pasta de soja fermentada;
o tofu, que é o leite de soja coagulado; e o shoyu, que é o molho de soja. Devido
à influência budista de outros tempos (o budismo, no séc. X, proibiu a matança
de animais, obrigando seus seguidores a manter uma dieta vegetariana,
complementada por peixes) e por ser o Japão um país circundado por mares,
a cozinha japonesa é, em sua quase totalidade, baseada em produtos do mar.
A orla marinha oferece peixes, crustáceos, mariscos e algas, alimentos aos
quais se juntam arroz, legumes e soja. A região do Norte do Japão, mais fria,
consome pratos com tempero mais acentuado. Também predominam ali os
cozidos (nabemono). Conforme avançamos para o Sul do país, percebemos
que o tempero torna-se mais suave, até “adocicado” demais para o paladar
brasileiro. A tradicional comida deste conjunto de ilhas é o arroz, e todas as
suas refeições são compostas por este cereal. Não gostam de pão nem de
batatas como os ocidentais, sendo o arroz o prato principal (Brotherhood, Motta
& Silvestre, 2006, p.51).
Em cada região do Japão tenta-se ao máximo explorar os alimentos disponíveis,
assim, Yasumoto (2009) elenca alguns produtos utilizados dependendo da
disponibilidade local e subdivide as províncias em 7 blocos, de acordo com a região:
Hokkaido-Tohoku, Kanto, Chubu, Kansai, Chugoku, Shikoku e Kyushu.
Em Hokkaido-Tohoku, basicamente consomem-se cozidos de salmão, caranguejos,
pratos com carneiro, bacalhau, arraia, frango, tofu, miso, carapau (peixe), shimeji e
shiitake (cogumelos) e inhame. No Kanto, o consumo típico constitui-se de tofu, batata
doce, miso, tainha (peixe), robalo, peixe-sapo, manjuba, bagre, truta, marisco,
tempura (verduras e peixes empanados), atum, shiitake e algas. Em Chubu consomese muito arroz, shimeji (cogumelo), truta, sushi (bolinho de arroz, normalmente
enrolado com folha de alga recheado com peixe cru), lula, sardinha, cavalinha (peixe),
shiitake, tofu, bagre, inhame, batata, berinjela, tainha e marisco. Na região de Kansai,
a alimentação é variada, constituindo-se de arroz, sushi, alga, camarão, bonito (peixe),
cavalinha, miso, tofu, carne bovina, cavalinha, berinjela, broto de bambu, polvo, lula,
frango, enguia (peixe) e moréia. Já em Chugoku come-se, predominantemente, o
mexilhão, tofu, sushi, pargo (peixe), ostra, batata e camarão. O baiacu (peixe),
inhame, miso, shiitake, cação (peixe), batata-doce, tainha, tofu, fava (grão parecido
com um feijão) e polvo são ofertas típicas da região de Shikoku. Em Kyushu, a
alimentação básica constitui-se de: bonito, cavala, frango, lula, inhame, berinjela,
sushi, carne de porco e batata-doce.
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Além do prato típico Sukiyaki, para Fasciana (2014a), há outros bem consumidos no
Japão, como o Kare Rice, arroz com curry, batata, cenoura, cebola e carne e demais
pratos japoneses que se seguem.

Figura 26. Prato típico japonês – Kare
Na Figura 26, arroz com curry, batata, cenoura, cebola e carne
Fonte: https://priyamada.files.wordpress.com/2011/09/kare-rice.jpg

Também é comum o Ramen ou Lámen, trazido pelos chineses e absorvido como prato
típico japonês. É um macarrão parecido com o instantâneo Miojo, porém, com massa
fresca, servido com sopas, molho de peixe, ovo cozido, naruto (massa cozida de
peixe), ervas, legumes, manteiga ou porco.

Figura 27. Prato típico japonês – Ramen ou Lámen
Na Figura 27, macarrão
Fonte: https://comiporai.files.wordpress.com/2010/09/lamen.jpg
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O Gyudon é uma configuração culinária que mescla carne com cebola, ovo, cenoura,
brócolis e couve-flor cozidos, sobre uma tigela com arroz, cozida com molho agridoce.

Figura 28. Prato típico japonês - Gyudon
Na Figura 28, tigela com carne e ingredientes servidos com molho agridoce
Fonte: http://www.knorr.com.ph/recipes/detail/13983/1/beef-gyudon-recipe

Outra especialidade é o Manju, sendo um doce feito com arroz, farinha e feijão, com
várias versões e recheios de acordo com a região.

Figura 29. Prato típico japonês - Manju
Na Figura 29, doce de feijão
Fonte: http://www.cybercook.com.br/receita-de-yaki-manju-r-7-18653.html

O Moti ou Mochi é um doce de arroz especial, também chamado de motigome.
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Figura 30. Prato típico japonês – Moti ou Mochi
Na Figura 30, doce de arroz
Fonte: https://i.ytimg.com/vi/If101PIAEgQ/maxresdefault.jpg

O prato Guioza é originado da culinária chinesa, sendo um pastel cozido com recheio
de carne moída e/ou legumes, cozido e/ou frito.

Figura 31. Prato típico japonês - Guioza
Na Figura 31, pastel cozido com recheio de carne
Fonte: https://static-blog.getninjas.com.br/guia/wp-content/uploads/2014/08/guioza.jpg

Outra especialidade típica japonesa é o Shimeji, cogumelos fritos na manteiga com
shoyu e saquê.
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Figura 32. Prato típico japonês - Shimeji
Na Figura 32, Shimeji na manteiga
Fonte: http://cs.i.uol.com.br/album/1203_comidajaponesa_f_005.jpg

Há ainda o Salmão à técnica Teppanyaki, constituindo-se de salmão com vegetais
grelhados e cozidos sobre uma grelha de ferro.

Figura 33. Prato típico japonês – Salmão à Teppanyaki
Na Figura 33, Salmão grelhado
Fonte: http://cs.i.uol.com.br/album/1203_comidajaponesa_f_010.jpg

Outra especialidade, bastante difundida no Brasil, é o Yakisoba, prato de origem
chinesa, incorporado ao cardápio japonês, preparado de uma maneira mais leve, com
macarrão e legumes.
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Figura 34. Prato típico japonês - Yakisoba
Na Figura 34, macarrão com legumes e carne
Fonte: http://blog.manotropo.com.br/wp-content/uploads/2013/05/428.jpg

Os Harumakis são rolinhos de massa crocante que tradicionalmente são recheados
de legumes com carne normalmente de porco, mas contemporaneamente também
podem vir recheados de queijo muçarela, banana, goiabada, dentre outras
possibilidades mais contemporâneas.

Figura 35. Prato típico japonês - Harumaki
Na Figura 35, rolinhos de massa crocante recheados, servidos com molho agridoce
Fonte: http://www.naag.com.br/upload/item/936_59---Harumaki-3bx.jpg

O Tempura, são pedaços fritos de vegetais ou frutos do mar, empanados com uma
camada fina de massa. Atualmente é considerado o prato número 1 do Japão. Suas
origens podem ser rastreadas até o século XV, durante o período Muromati (séculos
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XIV a XVI) quando os mercadores portugueses introduziram sua culinária no Japão e
depois a combinaram com pratos japoneses e chineses, o que resultou na criação do
tempura. Por ser considerado originalmente um prato étnico, ele não ganhou
popularidade até o período Edo (século XVII), quando os mercadores de rua
começaram a vendê-lo. Na virada do período, o tempura se estabeleceu como prato
principal do cardápio japonês (Moriyama, 2009, p.40).

Figura 36. Prato típico japonês - Tempura
Na Figura 36, empanado com vegetais e camarão
Fonte: https://ebiz.pt/yasushi/_files/yasushi_tempura_.jpg

O Sushi, um dos pratos mais emblemáticos da cultura japonesa, que de acordo com
o chef especialista em comida mediterrânea e asiática, Caputo (2010), surgiu, porque
antigamente, os peixes eram transportados de um lugar para outro e, necessitavam
ser conservados no arroz cozido. Como os japoneses tinham conhecimento de que
este alimento liberava ácido acético e lático, era o que garantiria a sua qualidade por
mais tempo, embora haja esta associação, não há ao certo uma origem deste prato,
o qual também é atribuído à Tailândia. O sushi prensado também surgiu desta técnica,
pois pescadores de alto mar achavam mais fácil compactar para transporte. Até que
no século XVIII, o cozinheiro Yohei inovou, parando de utilizar o peixe fermentado e
passou a preparar uma apresentação semelhante ao que se conhece atualmente
como sushi. A partir do século XIX, introduziu-se o vinagre, a raiz forte (Wasabi) e o
gengibre, por terem poderes antibacterianos. A crença de que mulheres não são boas
para prepararem sushis, é justificada pelos japoneses pelo fato de poderem ter a sua
temperatura corporal alterada devido ao período do ciclo menstrual, o que, segundo
eles, impactaria na qualidade final do produto e, atualmente não se aplica, visto que
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se verificam nos restaurantes tanto homens quanto mulheres trabalhando com este
intuito. Segundo Fasciana (2014b), há várias versões e tipos de sushis, os quais têm
em comum, na sua composição, o alimento básico dos japoneses, arroz. Assim, o
Hossomaki (Hosso significa fino em japonês, Maki, enrolar) é um tipo de sushi mais
fino, com arroz, recheio e alga (nori) em volta.

Figura 37. Prato típico japonês - Hossomakis
Na Figura 37, Hossomakis com recheio de salmão cru
Fonte: http://asahisushi.grkweb.com.br/wp-content/uploads/2013/06/hossomaki-1.jpg

Dependendo dos tipos de recheio, os hossomakis recebem nomenclaturas próprias.
Este anteriormente de salmão é chamado Shakemaki. Como exemplo, tem-se o
Tekkamaki, recheado de atum.

Figura 38. Prato típico japonês - Tekkamaki
Na Figura 38, Hossomakis com recheio de atum
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Fonte: http://www.okazuri.com/wp-content/uploads/2013/06/tekkamaki.jpg

Ou ainda, o Kappamaki, recheado de pepino em tiras.

Figura 39. Prato típico japonês - Kappamaki
Na Figura 39, Hossomakis com recheio de pepino
Fonte:http://www.japaoemcasa.com.br/timthumb.php?src=/images/uploads/f37b341471da6b468ccbf6
c399cee54212082015174841.jpg&w=600&h=400&zc=1&q=90

Os recheios básicos do Hossomaki são: salmão, atum ou pepino. Já o Futomaki (Futoi
que significa grosso + maki, enrolar) é um sushi mais grosso que o hossomaki,
também enrolado com nori e podendo ter vários recheios como manga, pepino,
vegetais, omelete (tamagoyaki), salmão, queijo, abacate.

Figura 40. Prato típico japonês - Futomaki
Na Figura 40, Futomaki com recheio de Kani-Kama (massa com carne de pescado com extrato de
caranguejo ou lagosta), omelete, pepino, cenoura e atum.
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Fonte: https://static-blog.getninjas.com.br/guia/wp-content/uploads/2014/08/32.jpg

Tanto o hossomaki quanto futomaki são considerados Makisushis ou Makizushis, pois
Maki significa enrolar, técnica realizada através de uma esteira de bambu. A
nomenclatura Hot Roll (rolo quente) é uma criação ocidental, com várias inovações
em sabores, como os Hot Rolls doces de banana, morango, menta e/ou chocolate.

Figura 41. Releitura ocidental de pratos típicos japoneses
Na Figura 41, Hot Rolls, com salmão grelhado por dentro e por fora cru com cream cheese, empanado
com uma massa preparada com farinha de trigo e de pão, cobertos com molho tarê (molho agridoce à
base de shoyu, açúcar e a bebida sakê
Fonte: https://comecesonhando.files.wordpress.com/2015/04/602625_n.jpg

O Temaki (palavra que une Te + Maki significa Mão + enrolar, enrolado à mão), é um
cone recheado, que, assim como o Hot Roll, também pode vir empanado.

Figura 42. Prato típico japonês - Temaki
Na Figura 42, Temaki de salmão com cebolinha
Fonte: http://www.jinjinwok.com.br/_upload/pratos/ftg_Temaki_Salmaopng02562014164921.png
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Há também o Uramaki, que significa que vem enrolado ao contrário, com a alga e o
recheio por dentro e o arroz por fora, com gergelim.

Figura 43. Prato típico japonês - Uramaki
Na Figura 43, Uramakis de salmão com cream cheese
Fonte: http://www.emporioparque.com.br/v2/sys/produtos/fotos_maior/275_1.jpg

O Niguirizushi, é o sushi moldado à mão, em formato de bolinho de arroz cilíndrico,
que recebe uma cobertura de fatias de peixes, legumes, frutos do mar, ovos, dentre
outras opções. É difundido também com a simplificação de seu nome, chamado de
Niguiri.

Figura 44. Prato típico japonês - Niguiri
Na Figura 44, Niguirizushis de salmão, formato básico
Fonte: http://www.sakura.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/07/Niguiri.jpg
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O Oshizushi é um sushi prensado, sobre uma cobertura e depois cortado em pedaços
que cabem na boca. Há a opção também do que se chama de Baterá, sushi prensado
recheado normalmente de salmão e camarão.

Figura 45. Prato típico japonês - Oshizushi
Na Figura 45, Oshizushis, cobertos por salmão
Fonte: https://www.japancentre.com/en/recipes/77-oshizushi-pressed-sushi

O Gunkanzushi, é o sushi “navio de guerra”, pequeno como o hossomaki e ovalado,
embrulhado à mão com uma tira de nori e o recheio ao invés de ficar no meio, fica em
cima do arroz.

Figura 46. Prato típico japonês - Gunkanzushi
Na Figura 46, Sushis em formatos de navios
Fonte: http://www.akibanation.com/wp-content/uploads/2015/02/gunkan-sushi.jpg
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O Inarizushi é um pacote feito com tofu frito, omelete fina ou folhas de repolho, com
arroz de sushi e outros ingredientes dentro.

Figura 47. Prato típico japonês - Inarizushi
Na Figura 47, tofu frito com recheio
Fonte: http://sushiourinhos.com.br/wp-content/uploads/2014/01/inarizushi21.jpg

O Jow, Joe, Jyo ou Johw é uma bolinha de arroz envolta de peixe, com cobertura de
salmão batido com cebolinha e maionese. Pode ser flambado também e
acompanhado de várias outras opções, inclusive pode ser envolto de pepino.

Figura 48. Prato típico japonês – Joe Sushi
Na Figura 48, sushi com cobertura de salmão batido com cebolinha e maionese
Fonte:
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g303444-d2331943-i78787320Sushi_Hokkai-Foz_do_Iguacu_State_of_Parana.html
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O Chirashizushi ou Barazushi, que significa: sushi espalhado, em um recipiente com
arroz e outros ingredientes, sendo, igualmente, muito apreciado.

Figura 49. Prato típico japonês - Chirashizushi ou Barazushi
Na Figura 49, sushi acompanhado de outros ingredientes
Fonte: http://sushiourinhos.com.br/wp-content/uploads/2014/01/inarizushi21.jpg

O Edomae chirashizushi é um sushi espalhado com ingredientes crus, porém,
arrumado de forma artística em uma tigela de arroz.

Figura 50. Prato típico japonês - Edomae Chirashizushi
Na Figura 50, sushi com ingredientes crus
Fonte: https://static-blog.getninjas.com.br/guia/wp-content/uploads/2014/08/13.jpg

Já o Gomokuzushi é feito com ingredientes cozidos ou crus misturados no meio da
tigela com arroz.
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Figura 51. Prato típico japonês - Gomokuzushi
Na Figura 51, sushi com acompanhamentos cozidos e crus
Fonte: https://static-blog.getninjas.com.br/guia/wp-content/uploads/2014/08/13.jpg

O Narezushi, especialidade mais antiga da culinária japonesa, é o peixe recheado
com sal depois da remoção de seus órgãos e escamas, passa por vários processos,
sendo fermentando por um período de dez dias a um mês.
Depois é colocado em outro local, encaixado e colocado em camadas de arroz cozido
no valor. Posteriormente passa por outros processos produtivos durante uns seis
meses de preparação.

Figura 52. Prato típico japonês - Narezushi
Na Figura 52, sushi preparado tradicionalmente
Fonte: http://www.patrimoniosalimentarios.com/sites/default/files/fig1-funazushi.jpeg
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O Sashimi é composto por finas fatias de carne crua de peixes como o atum (maguro),
a cavalinha (saba), o carapau (aji) e o baiacu (fugu) para a qual é necessário ter uma
licença no Japão, por se tratar de um peixe venenoso ou salmão (sake), por exemplo
ou frutos do mar como lula (ika), polvo (tako) e camarão (ebi).
Pode ser servido com Wasabi, Gengibre e Shoyu. Além de cru, que é a maneira mais
tradicional de servir, também pode-se utilizar a técnica tataki selado por fora e cru por
dentro.
Uma das preparações é o Ikezukuri, que requer o ingrediente vivo, como um peixe ou
crustáceo como a lagosta.
A carne é removida de um lado da espinha do peixe, cortado em fatias finas, e
arranjado no peixe ainda vivo, prática que é proibida na Alemanha e na Austrália, por
considerarem que seja uma crueldade com os animais.

Figura 53. Prato típico japonês - Sashimi
Na Figura 53, Sashimi de salmão
Fonte: http://sushi.blog.br/wp-content/uploads/2015/11/sashimi-2.jpg

Estes alimentos fazem parte da base culinária nipônica, os quais, segundo
Brotherhood, Motta e Silvestre (2006), somados a um conjunto de conhecimentos
relativos à sua cultura e à arte do preparo e apresentação dos alimentos, constitui a
gastronomia japonesa, a qual propicia inovações e se concentra em experiências
sensoriais como gostos e sabores.
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Da mesma forma, para Silva, Soares e Wolf (2011), a gastronomia japonesa é uma
forma de representação da identidade étnica, que estimula o imaginário de seus
consumidores através dos sentidos: olfato, tato, paladar e visão, além de técnicas e
métodos com os alimentos, que, segundo Medina (2007), podem ser classificados
através do método de cozimento em: yakimono (na grelha), nimono (cozido),
mushimono (no vapor), nabemono (cozido à mesa), agemono (empanado e frito) e
sushi (cru). Em conjunto com estes encontra-se o arroz, onipresente na dieta dos
japoneses.
Tradicionalmente, a cozinha japonesa tem os seguintes conceitos: cinco cores,
cinco métodos de cozedura e cinco sabores. Compete a um bom cozinheiro
saber encontrar o equilíbrio entre eles na preparação de uma refeição. No
preparo dos alimentos os cinco métodos são: cozimento a vapor, a forma mais
adequada para manter o sabor natural dos alimentos; a grelhamento; a fritura,
preparos crus e a cozedura pelo processo do vinagre. [...] As cores são: o preto;
o branco; o vermelho ou laranja; o amarelo e verde. Por exemplo, a paleta de
cores inclui o verde dos espinafres, o preto das algas, o vermelho-laranja das
cenouras, o branco do tofu e o amarelo do milho. Os cinco sabores são o doce,
o salgado, o de especiarias, o azedo e amargo. Contrariamente ao que se
possa julgar, o sabor amargo não é de dispensar, pois em pequenas
quantidades equilibra o paladar, e alguns pratos são especialmente apreciados
por este fato. [...] A cozinha japonesa conquistou o Ocidente, seja pelo seu
apelo visual seja por seu valor nutricional. Provas disso são o grande número
de restaurantes do gênero espalhados pelo mundo e a sua influência nas
demais cozinhas (Brotherhood, Motta & Silvestre, 2006, pp.53-54).
Assim, a gastronomia japonesa vem conquistando muitos clientes no país e no mundo
inteiro, seja por suas características nutritivas, por ser exótica ou pela questão estética
de sua apresentação (cores, texturas e combinações de sabores).
No que se refere ao Brasil, para Yasumoto (2009), são muitas as contribuições de
imigrantes japoneses que vieram a partir do século 19, seja para a indústria, comércio,
setor de serviços ou nas artes, mas, principalmente, foram fundamentais para o
desenvolvimento da agricultura brasileira.
Os japoneses trouxeram frutas, legumes e vegetais que não eram utilizados no
cardápio dos brasileiros, implementando técnicas de cultivo em áreas que até então
eram consideradas inférteis. Desta forma, contribuíram para a mudança de hábitos
alimentares, incentivando a mentalidade de uma geração mais saudável.
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Para Shimamoto (2015), a previsão é de que segmentos de alimentação saudável
movimentem aproximadamente R$ 110 milhões, apresentando crescimento de mais
de 50% até 2019. Segundo ela, há uma preocupação com a saúde, principalmente
estimulada após a década de 90, devido aos problemas associados à pressão que a
vida moderna proporciona e alimentação de baixa qualidade, com o aumento da
expectativa de vida e o fato das pessoas estarem cada vez mais obesas, o que os
levam a escolher melhor os produtos para consumo e muitas das vezes trocando uma
alimentação gordurosa por pratos japoneses.
Ao longo dos anos, a culinária japonesa se adaptou à cultura brasileira, sendo
transformada e reformulada para atender ao paladar brasileiro. Por isso, este estudo
tem como foco a gastronomia japonesa, aqui entendida como uma possibilidade de
aplicação de técnicas de preparo, apresentação e aprimoramento de sabores que
conquistem o seu público, permitindo releituras e adaptações de acordo com o que o
cliente deseja. O que se nota, é que a gastronomia japonesa já “caiu no gosto” do
comensal brasileiro, conforme constata-se na observação de Yasumoto (2009), de
que existem mais restaurantes japoneses do que churrascarias na cidade de São
Paulo, o que pode sugerir que há uma preferência dos brasileiros por uma comida
leve e saudável ou um apreço quanto à qualidade sensorial oferecida. O interessante
é que a gastronomia japonesa é uma fusão de culturas e sofre adaptações de acordo
com as necessidades regionais ou expectativas dos mais diversos consumidores no
país.
Distantes de casa, os imigrantes sentiram a necessidade de substituir alguns
ingredientes de suas receitas para garantir o consumo da culinária japonesa
no Brasil. Esse processo de adaptação foi o primeiro passo para a descoberta
de novos sabores, o que mais tarde receberia o nome de “fusion”, ou fusão, em
português. Todos os pratos japoneses sofreram adaptações, pois, no Brasil,
não haviam ingredientes autênticos para a execução de sua culinária. Com o
processo de imigração, iniciou-se também uma contínua e deliciosa troca de
sabores entre brasileiros e japoneses, motivada tanto pela falta de produtos
quanto pela curiosidade. A comunidade nipo-brasileira, desde o início da
imigração, teve o costume de receber bem os amigos brasileiros em diversos
eventos, apresentando novos sabores e integrando novos costumes. Com isso,
houve um enriquecimento também do cardápio brasileiro (Sakai, 2007, para. 12).
Este fato foi constato também por Ribeiro (2012), que verificou a adaptação de pratos
japoneses de acordo com a disponibilidade de alimentos em alguns Estados
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brasileiros. Em Pernambuco, algumas receitas que levariam batata, são substituídas
pelo inhame, no Ceará, o sushi é montado com carne de caranguejo e berinjela, em
outros locais cita outros ingredientes incorporados à gastronomia japonesa como açaí,
carne seca, castanha de caju, pinhão e carne de bode.
Para Mori (citado por Sakai, 2007), houve uma transformação também com relação
ao arroz, que no Brasil é tido como um acompanhamento e, para os japoneses,
significa o prato principal, mas o fato da sua existência contribuiu para facilitar à
adaptação deles, que passaram a utilizar o arroz agulha, mas sem temperos e cozido
com mais água.
Há uma variação de receitas ao longo de cada região do país, por exemplo, o peixe
cru (sashimi) em lugares distantes do mar passaram a ser preparados com peixes de
água doce. Como os condimentos, eram bastante utilizados para misturas, o molho
de soja (shoyu) e uma pasta também de soja misturada com sal e algum cereal como
a cevada (missô).
No Japão, o shoyu é menos salgado do que no Brasil. O próprio Wasabi, segundo
Bertolino e Moura (2013), costuma ser oferecido no país como sinônimo de raiz-forte,
mas são elementos diferentes, ainda que venha escrito na embalagem que seja
Wasabi, é importante ler a lista de ingredientes, pois normalmente as bisnagas ou
potes em pó para adição de água são misturas de raiz-forte, corante e outros aditivos.
O produto original é cultivado em lagos de água fria nas encostas montanhosas do
Japão e passam por um ralador feito com barbatana de tubarão. Como ela é áspera
como uma lixa, consegue deixá-lo bem fininho para consumo e possui uma aparência
esverdeada, mas não tão forte quanto os que são vendidos no Brasil, tanto em matéria
de aparência quanto sabor picante. Já a raiz-forte tem origem europeia e costuma-se
passar por um ralador de cerâmica para retardar o processo de oxidação e recebendo
corante, além de outros ingredientes.
O Wasabi é uma raiz que até no Japão não costuma ser tão utilizada por restaurantes,
devido ao alto custo (cada raiz custa em torno de R$40,00) e pouca durabilidade (dois
dias no máximo).
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Assim, restaurantes de gastronomia japonesa fazem suas adaptações e criam
possibilidades de acordo com os conhecimentos que têm sobre culinária japonesa e
alimentos disponíveis, tudo voltado ao mercado consumidor, imerso em ambientes
simbólicos e influenciados pela sua percepção sensorial, em que não se pode
desconsiderar o universo das neurociências.
2.3 Comportamento do consumidor: aproximando às decisões de consumo
Segundo Bauman (2008), desde os primórdios da humanidade, consumo é tudo aquilo
que se liga à relação produção-consumo-suprimento de matéria-prima.
Após o período paleolítico, extinto os povos coletores e com produção de excedentes
e estocagem, inicia-se o consumismo, o ato de desejar, experimentar emoções
baseadas no convívio humano, conceito de bens que vai além de atender a
necessidades de sobrevivência e que estimula o comportamento irrefletido, em que
os consumidores são transformados em mercadorias. Para Bauman,
Se a cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma
sociedade de consumidores pensam em seus comportamentos ou pelo qual se
comportam ‘de forma irrefletida’ – ou, em outras palavras, sem pensar no que
consideram ser seu objetivo de vida e o que acreditam ser os meios corretos
de alcançá-lo, sobre como separam as coisas e os atos relevantes para esse
fim das coisas e atos que descartam como irrelevantes, acerca de o que os
excita e o que os deixa sem entusiasmo ou indiferentes, o que os atrai e o que
os repele, o que os estimula a agir e o que os incita a fugir, o que desejam, o
que temem e em que ponto temores e desejos se equilibram mutuamente [...]
(Bauman, 2008, p.70).
Muito do que se consome em gastronomia depende do universo simbólico de cada
consumidor, o que, para Freud (1920), corresponde ao inconsciente, parte do cérebro
que o homem não conhecia e que compõe a percepção humana imediata. Para ele,
cada indivíduo constrói um mundo simbólico, através de suas vivências e referências
do que entende por realidade. Da mesma forma, o consumidor possui uma rede de
significados, que para entendê-la, é necessário compreender os sistemas simbólicos
e consequentemente o próprio consumidor, o qual, em um momento de compra,
segundo Dias (citado por Silva et al., 2007, p.4), baseia suas atitudes de acordo com
o reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas,
decisão e análise pós-compra.
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Para Jung (2008, p.20), quando se fala em símbolo, diz respeito a “um termo, um
nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua
conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica
alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós.”. Para ele, as pessoas não
conseguem perceber plenamente as coisas. Podem até ver, ouvir, tocar e provar, mas
tudo isto depende da capacidade apurada do sentido de cada um, os quais limitam a
percepção que têm e vai além da consciência.
Da mesma forma que Freud (1920), Jung (2008) acredita que há aspectos
inconscientes que impactam a percepção de realidade de cada um.
O primeiro deles é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem
a fenômenos reais, a sensações visuais e auditivas, tudo isto, de certo modo,
é transposto da esfera da realidade para a da mente. Dentro da mente estes
fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos cuja natureza extrema nos é
desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância (Jung,
2008, p.23).
Assim, as experiências possuem vários fatores que não são conhecidos e a realidade
pode ter aspectos que são ignorados e esquecidos. Pode ocorrer também que um
cheiro não seja notado em alguma ocasião, mas o inconsciente, o gravou e causou
percepção sensorial, a qual, sem perceber poderá influenciar na maneira de reagir a
fatos e pessoas. A sensação (percepção sensorial), para Jung (2008, p.61), refere-se
a algo que “existe; o pensamento mostra-nos o que é esta coisa; o sentimento revela
se ela é agradável ou não; e a intuição dir-nos-á de onde vem e para onde vai.”.
Para Duarte (2008), a percepção sensorial pode ser melhor entendida através do
estudo da influência dos símbolos no comportamento do consumidor, partindo-se do
princípio de que ele compra produtos não somente por sua funcionalidade, mas devido
ao seu significado e ligação afetiva com ele.
Da mesma forma, Douglas & Isherwood (2004) afirmam que o consumo não se refere
apenas a necessidades e a uma satisfação racional, acaba se relacionando ao
materialismo, alienação e futilidade, muitas vezes por mero status e reprodução de
gostos de classes mais altas.
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Quando se entende o desejo do consumidor, fica mais fácil saber como se vincula às
marcas, seus sentidos individuais, formados por suas crenças e premissas de sua
cultura, que para McCracken (2007),
A cultura constitui o mundo dos fenômenos de duas maneiras. Primeiramente
a cultura é a “lente” pela qual o indivíduo enxerga os fenômenos; assim sendo,
determina como os fenômenos serão apreendidos e assimilados. Em segundo
lugar, a cultura é a “planta baixa” da atividade humana, determinando as
coordenadas de ação social e atividade produtiva, e especiﬁcando os
comportamentos e objetos que derivam de uma e de outra. Na qualidade de
lente, determina como o mundo é visto. Na de planta baixa, determina como o
mundo será moldado pelo esforço humano. Em suma, a cultura constitui o
mundo, suprindo-o de signiﬁcado. Esse signiﬁcado pode ser caracterizado em
termos de dois conceitos: categorias culturais e princípios culturais
(McCracken, 2007, p.101).
Para o autor, quando se fala em categorias culturais, aceita-se que cada cultura possui
sua própria visão de mundo, com regras e entendimentos particulares de acordo com
o seu contexto, com significados característicos de seus bens de consumo. Definem
categorias como distinção de classe, status, idade, gênero, tempo para lazer, trabalho
e etc.
No que se referem aos princípios, seu signiﬁcado interliga-se com ideias ou valores
que especificam de que forma fenômenos culturais são organizados, para McCracken,
Se as categorias culturais resultam da segmentação do mundo por uma cultura
em parcelas distintas, os princípios culturais são as ideias organizadoras por
meio das quais se dá a segmentação. Os princípios culturais são as premissas
básicas que permitem que todos os fenômenos culturais sejam distintos,
classiﬁcados e inter-relacionados. Como ideias norteadoras do pensamento e
da ação, os princípios culturais encontram expressão em todos os aspectos da
vida social, e não menos nos bens (McCracken, 2007, p.103).
Quando se entende o desejo do consumidor, fica mais fácil saber como se vincula às
marcas, seus sentidos individuais, formados por suas crenças e premissas de sua
cultura.
Assim, tanto as categorias culturais quanto as dos princípios se consolidam através
de bens de consumo, constituindo a cultura de cada mundo particular. Para Afonso
(2007), rituais colaboram para a transferência do significado do bem de consumo para

89

o indivíduo, criando um consumo simbólico, com várias experiências, como se nota
na culinária e restaurantes japoneses, por exemplo.
A atmosfera que reveste a culinária japonesa é rica em rituais, costumes,
representações e símbolos. A milenar cultura oriental e a sua forma peculiar
de preparação e ingestão de alimentos despertam curiosidade e emoção. O
consumidor é envolvido pelo consumo de experiências proporcionado pelas
interações simbólicas entre os clientes e a atmosfera de serviço. Algumas
pessoas amenizam a realidade ingressando em um mundo de ilusões e
fantasias. Talvez para escapar da vida real, onde se é obrigado a conviver com
rotinas, com desafios, com fatos difíceis de aceitar, como a dor e a morte, assim
como com escassez de recursos, o ser humano procura refúgio no mundo
lúdico, na fantasia e na fuga para o irreal. A atmosfera que circunda o ritual do
preparo e ingestão dos alimentos em um restaurante japonês pode contribuir
para o mundo fantasioso para quem busca uma viagem a um mundo de ilusões
e devaneios. Os restaurantes de culinária japonesa no Brasil têm, de forma
geral, se empenhado em proporcionar aos consumidores a vivência de
experiências extravagantes quando comparadas àquelas provocadas nos
ambientes de cultura ocidental (Afonso, 2007, pp.17-18).
Existem rituais de posse, em que a pessoa exibe, fotografa e compara produtos
adquiridos. Da mesma forma, rituais de cuidados pessoais, evidenciados em
preparações para determinados eventos, com a preocupação da vestimenta, adornos
e perfumes. E, ritual de desapropriação, para o qual é necessário desvincular-se dos
significados que a posse de um bem traz para só então ser capaz de passá-los para
frente. O consumidor possui, assim, relação direta com os bens para o entendimento
de si.
Consumir, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que,
numa sociedade de consumidores, traduz-se em ‘vendabilidade’: obter
qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as
que já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda
pode continuar sendo criada (Bauman, 2008, p.75).
Douglas & Isherwood (2004) também consideram as dimensões culturais e simbólicas
do consumo, que refletem o consumidor, seus conceitos éticos, morais e valorativos,
os quais incorrem em significados sobre si, sua família e círculo de amizade. Assim,
o comportamento de compra é um processo de definição, afirmação ou redefinição
contínua de dimensões e categorias culturais, as quais proporcionem momentos
inesquecíveis aos consumidores, como pode o caso, por exemplo, de restaurantes
típicos japoneses.
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Alguns procuram oferecer momentos memoráveis para a atração do
consumidor. Em alguns locais, o cenário temático é cuidadosamente planejado
para proporcionar aos clientes sensações que conduzam à cultura oriental, por
meio de costumes, hábitos e comportamentos. Os rituais, a simbologia e as
expressões idiomáticas próprias mostram a face exótica da gastronomia
japonesa. A substituição dos talheres convencionais da alimentação ocidental
pelos “pauzinhos” (hashis) usados pelos japoneses faz com que muitas
pessoas se sintam diferentes. As formas de preparação e denominações
incomuns para os alimentos, como o sushi e o sashimi, assim como para as
bebidas, o sakê, e para o preparador dos alimentos, o sushiman, entre outras,
colaboram para construir uma atmosfera lúdica de mistérios e encantos.
Frequentar um restaurante japonês pode ter alguma associação com uma
viagem a um mundo especial e excêntrico (Afonso, 2007, pp.17-18).
Portanto, entender as escolhas de consumo subentende avaliar os processos sociais
de maneira holística e não só a ação de consumo isolado, cuja função básica é a de
classificar, selecionar e dar sentido ao mundo. Corresponde, a rituais também, de
forma e estar mais ou menos envolvido com um conjunto de relações sociais.
Segundo Bauman (2008, p.20), a sociedade de consumidores divide-se “entre as
coisas a serem escolhidas e os que as escolhem; as mercadorias e seus
consumidores: as coisas a serem consumidas e os seres humanos que as
consomem.”. Portanto, ninguém se torna sujeito sem antes virar mercadoria, uma
sociedade de compra e venda de símbolos que constroem identidades e desvalorizam
a durabilidade das coisas, enfrentando a insatisfação, descartando os objetos que a
causam.
Esta sociedade reforça a escolha de um estilo de vida, uma estratégia existencial
consumista, ignorando opções culturais alternativas. Para Karsaklian (2000, p.11),
“Ser consumidor é ser humano. Ser consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se...
é viver.”. Esta liberdade de escolha individual ocasiona consumidores cada vez mais
exigentes e buscando a satisfação de suas expectativas, dentro de uma cultura
consumista, a qual envolve velocidade, excesso e desperdício (Bauman, 2008, p.111).
Segundo Hochschild (citado por Bauman, 2008, p.153), o consumismo está ligado à
“materialização do amor”, um comportamento que envolve pensamentos e
sentimentos, como constato por Peter e Olson (2009):
O comportamento do consumidor envolve os pensamentos e os sentimentos
que as pessoas experimentam e suas ações no processo de consumo. Inclui
também todas as coisas no ambiente que influenciam esses pensamentos,
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sentimentos e ações, tais como comentários alheios, propagandas,
informações sobre preço, embalagem, aparência dos produtos e muitos outros.
O comportamento do consumidor é dinâmico e envolve interações e trocas
(Peter, & Olson, 2009, p.5).
Assim, o consumismo gera um comportamento do consumidor, o qual atua para a sua
reversão emocional do que se refere ao trabalho e à família. Devido à exposição de
anúncios, principalmente televisão, os trabalhadores são convencidos de “precisarem”
de muitas coisas, às vezes associando até a um conceito de felicidade e satisfação
pessoal. Para conseguirem dinheiro, se esforçam bastante no trabalho, ficando horas
extras longe de casa, compensando posteriormente com presentes, como se
materializassem o afeto.
Lindstrom (2009, p.13) acredita que o neuromarketing é o método ideal para entender
a ‘lógica de consumo’, “os pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que
impulsionam as decisões de compra que tomamos em todos os dias de nossas vidas.”.
Ele acredita que a emoção é fundamental para que o cérebro entenda o que tem valor,
seja um objeto, pessoa ou marca.
Quando se cria empatia, são acionados os “neurônios-espelho”, o que faz querer o
mesmo prato que alguém pediu, bocejar ao ver outra pessoa fazê-lo ou ter a
impressão de sentir dor ao ver alguém se machucar.
Para o autor, a decisão de compra do consumidor, normalmente é motivada pelo
neurotransmissor chamado dopamina, substância que pode ser viciante e que cria
maior atividade no cérebro, gerando expectativa de recompensa, o que se liga, por
exemplo, a jogos de azar ou à descarga de prazer que é sentida na expectativa de
comprar, desejar um produto. O fato de ligá-lo a um ritual ou superstição, também
facilita na identificação mais fácil de um produto e outro.
Na maioria das vezes a compra de um produto é mais um comportamento
ritualizado do que uma decisão consciente […] somos, em geral, criaturas de
hábitos […] você não quer mexer com a região do seu cérebro constituída pela
memória “implícita”, que engloba tudo que você sabe fazer sem pensar a
respeito, desde andar de bicicleta até estacionar um carro de ré, amarrar os
cadarços do sapato ou comprar um livro, sem esforço, na Amazon (Lindstrom,
2009, p.91).
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É perceptível, também, que a sensação de pertencimento influencia no
comportamento do consumidor, o que fez o autor a pesquisar sobre as características
das religiões, para entender melhor esta sensação.
Tinha de descobrir exatamente que qualidades caracterizam um religião […]
entrevistei 14 líderes de várias regiões […] apesar de suas diferenças, quase
todas as principais religiões tem 10 pilares comuns subjacentes à sua
fundação: uma sensação de pertencimento, uma visão clara, poder sobre os
inimigos, apelo sensorial, narração de histórias, grandiosidade, evangelismo,
símbolos, mistério e ritual […] esses pilares têm muito em comum com nossas
marcas e produtos mais amados (Lindstrom, 2009, p.100).
Como se nota, símbolos podem impactar também na motivação para comprar e
transformar marcas, como a Apple, em “religiões” a serem seguidas.
Quando as pessoas viam imagens associadas a marcas fortes - iPod, Ferrari e
outras - seu cérebro registrava exatamente os mesmos padrões de atividade
registrados quando eles viam as imagens religiosas […] não havia diferença
perceptível entre a maneira como o cérebro dos participantes reagia a marcas
fortes e a ícones e figuras religiosas […] nem mesmo os astros do esporte ou
imagens esportivas suscitavam uma reação emocional tão forte no cérebro
quanto as marcas […] as reações dos nossos voluntários às marcas não foram
simplesmente semelhantes, foram quase idênticas (Lindstrom, 2009, p.111).
Conhecer o comportamento do consumidor, segundo Vilas Boas (2005, p. 19),
consiste em “entender as razões que motivam um indivíduo ou grupo de pessoas a
adquirir determinado produto”, constituindo-se num dos maiores desaﬁos dos
estudiosos da área de marketing, já que envolve vários fatores e buscam-se modelos
que contribuam para à estimulação de seu consumo.
Da mesma forma, Solomon (2002, p. 24) diz que “o comportamento do consumidor
inclui estudar os processos envolvendo indivíduos ou grupos que selecionam,
compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para
satisfazer suas necessidades e desejos”. Em concordância, Engel, Blackwell e Miniard
(2000, p. 4) deﬁnem comportamento do consumidor como “as atividades diretamente
envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos
decisórios que antecedem e sucedem estas ações”. Para Lacerda (2007), diz respeito
a um campo vasto, abrangendo diversas áreas da Psicologia, Sociologia,
Antropologia, além de conceitos como motivação, aprendizado, atitude, percepção,
grupos e classes sociais e cultura.
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Brandão (2013), afirma que os processos decisórios estão mais difíceis, frente a uma
gama de opções em restaurantes e o fato dos brasileiros estarem mais exigentes, com
paladar mais apurado e fácil acesso a sabores que antes eram inacessíveis ou
desconhecidos. Até o cardápio doméstico mudou, inclusive a cozinha não se restringe
ao gênero feminino.
Tanto mulheres quanto homens participam e ajudam a criar pratos cada vez mais
sofisticados e partes integrantes do conceito de vida saudável. Até as plantas das
casas já incluem espaços gourmet, com uma cozinha bem equipada. As pessoas
viajam de forma a conhecerem não só pontos turísticos de países ou cidades, mas
colocam roteiros gastronômicos em suas programações.
Para a autora anteriormente citada, os consumidores de hoje não querem só ir a um
local, comprar e comer, mas querem conhecimento, informações de tradições, origem
de ingredientes, como harmonizar cada bebida com uma comida específica, dentre
outras possibilidades. Assim, se preocupam também com padrões de qualidade,
estabelecem parâmetros pessoais para analisarem o que realmente é bom e o que
não é, segundo as suas experiências individuais e expectativas, as quais podem variar
de acordo com o produto que se almeja, conforme Cerqueira (2013) observa:
Os comportamentos relacionados a uma compra podem variar quanto ao tipo
de produto que o consumidor pretende adquirir. Consumidores de produtos
distintos possuem particularidades diferenciadas, por isso é indispensável que
cada segmento de mercado entenda quais os desejos e necessidades dos
consumidores frente ao seu produto (Cerqueira, 2013, p.129).
Várias são as classificações relativas ao comportamento do consumidor, que podem
ser resumidas, segundo Giglio (citado por Afonso, 2007, p.26), nas seguintes
categorias: teorias racionais do comportamento do consumidor, teorias da motivação
do comportamento do consumidor, teorias comportamentais sobre o consumidor,
teoria da aprendizagem cognitiva e teorias sociais sobre o comportamento do
consumidor.
2.3.1 Teorias racionais do comportamento do consumidor
De maneira geral, são teorias em que, de acordo com Afonso (2007, p.27), “o
comportamento é essencialmente visto como fruto da razão”, assim, o consumidor
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busca pensar muito bem antes de agir por impulso, motivado por suas questões
emocionais e momentâneas.
Busca somente comprar se realmente entender que é uma necessidade, refletindo
sobre o cunho utilitarista do que pretende consumir, seja um objeto ou um alimento.
Como é uma perspectiva racional, os custos e benefícios das ações são levadas em
consideração, objetivando o melhor aproveitamento financeiro e geração de bemestar.
2.3.2 Teorias da motivação do comportamento do consumidor
Sigmund Freud, através da Teoria Psicanalítica, estudou a influência do inconsciente
no comportamento das pessoas e motivou vários outros pesquisadores a criarem
escolas alternativas como a Psicologia Profunda ou Analítica de Jung, a qual discute
conceitos como arquétipos, símbolos, questões inconscientes ao indivíduo,
sincronicidade, inconsciente coletivo e individuação.
A prática dela ficou a cargo de acadêmicos da área do Marketing, como Ernest Dichter,
conhecido como o “pai da pesquisa motivacional”, por aplicar postulados freudianos
para o estudo do comportamento do consumidor, de forma a descobrir motivações
ocultas, da seleção e escolha de produtos.
Permitiu a gerentes o entendimento da importância simbólica dos produtos, ver o
motivo da escolha pela perspectiva do consumidor, perceber que no momento da
compra são envolvidas características individuais de percepção e trazer métodos
rápidos e baratos para obtenção de informações desde a concepção do produto até o
processo decisório.
Campos (2005) entende motivação como um processo interior que impulsiona o
comportamento, um estado de tensão energética, a qual proporcionará fortes motivos
para fazer o indivíduo agir de forma empenhada, que, segundo Afonso (2007), está
relacionada às Teorias da Motivação, que ao contrário das racionais, centram-se na
emoção das pessoas, sejam elas inconscientes ou conscientes, o que torna
desafiante conhecer as suas reais motivações.
Para tanto, foi criada a entrevista em profundidade, que busca extrair, da fala livre dos
entrevistados, os motivos de seu comportamento ou baseia-se na “hierarquia das
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necessidades humanas”, proposta por Abraham Maslow, em que se têm
necessidades primárias como as fisiológicas e de segurança e também as
secundárias: sociais, estima e realização pessoal.
Para Mowen and Minor (2006), é necessário, para motivação, além destes estímulos
que podem vir do próprio consumidor, de seu interior (sede, fome, desejo de viajar),
incitações de fontes externas (propagandas, anúncios, conselho de um amigo ou
conhecido). Da mesma forma, o consumidor pode ser motivado a agir por impulso,
segundo Corrêa (2006), o que o leva a comprar um produto, por exemplo, sem nem
que haja uma reflexão da real necessidade do ato.
2.3.3 Teorias comportamentais sobre o consumidor
Também conhecidas como Behaviorismo, segundo Afonso (2007, p.31) dizem
respeito à revelação do comportamento como uma reação aos estímulos do ambiente
(estímulo-organismo-resposta), determinado pelo hábito e pelo impulso, sem
aprofundar nos processos de aprendizagem. Algumas situações são seguidas por
recompensas, como forma de indução da ação do indivíduo.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), estas influências ambientais dividem-se em
cinco categorias: cultura, conjunto de ideias, valores, simbolismos primordiais para
comunicação; classe social, divisões sociais de pessoas que compartilham dos
mesmos interesses, valores e status socioeconômicos; influência pessoal –
comportamentos que estão de acordo com pessoas de estreita convivência; família,
unidade primária para tomada de decisões e situação, comportamento em geral das
pessoas, que de acordo com determinadas situações podem mudar de opiniões e
decisões.
Segundo Samara e Morsch (2005), quando se nota que o comportamento trouxe
impactos satisfatórios, ele tende à repetição, da mesma forma que estímulos
negativos normalmente são evitados.
O consumidor, tende a reagir aos estímulos que chegam através de elementos
monitorados

pelo

marketing,

como

propagandas,

anúncios,

vendedores

e

embalagens, bem como a estímulos externos, fatores econômicos, tecnológicos e
socioculturais. Portanto, um produto que remeter a uma experiência positiva, terá mais
chances de repetição de compra.
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Solomon (2011) considera fundamentais os experimentos feitos com animais por Ivan
Petrovch

Pavlov

e

Burrhus

Frederic

Skinner,

os

quais

compreendem

condicionamentos semelhantes ao comportamento humano. Com experiências feitas
com cães, Pavlov induziu a aprendizagem condicionada clássica, inicialmente,
trabalhou com o som de um sino, até então pouco conhecido pelos animais e um pó
de carne seca, bastante atraente para eles.
No começo não havia efeito, porém, com o tempo, eles aprenderam a associar o som
do sino com o pó de carne, passando a salivar só de ouvir ao barulho. Pavlov entendeu
que o ser humano, assim, também pode apresentar resposta automática a um
estímulo.
Como condicionamento instrumental ou operante, Skinner evidenciou ensinando
pombos a várias atividades e oferecendo recompensas quando realizavam os
comportamentos desejados. Percebeu, assim, que através de estímulo positivo e
recompensa realizavam a atividade bem, mas sem estímulo positivo não reagiam ou
não se comportavam como esperado. Programas de milhagem de companhias aéreas
em trocas de passagem funcionam de forma semelhante, visando a recompensar os
passageiros assíduos.
2.3.4 Teoria da aprendizagem cognitiva
A aprendizagem cognitiva consiste na estimulação do aprendizado como forma de
solução a problemas, com a realização de testes de hipóteses, por exemplo, baseada,
segundo Schiffman e Kanuk (citado por Afonso, 2007, p.31), na atividade mental
complexa e não somente ao condicionamento como na teoria behavorista.
Para Solomon (2011), ao invés do condicionamento, esta teoria acredita que a
aprendizagem pode aprender por observação das ações desempenhadas por outras
pessoas e o fato de notarem os resultados, não necessitavam passar pela experiência
para conhecer as consequências ou bonificações pelo que foi realizado.
Mowen and Minor (2006) consideram mais duas aprendizagens nesta teoria, através
da educação, quando o indivíduo consegue dados por meio de pesquisas e
informações de empresas via propagandas, contato direto com o marketing ou ações
realizadas pelo próprio consumidor e por meio da prática, do contato do consumidor
com os produtos, a qual é considerada por eles como a mais eficaz, pois o consumidor
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esclarece as dúvidas sobre os produtos, adquire informações mais concretas e
percebe se ele vai de encontro às suas expectativas.
2.3.5 Teorias sociais sobre o comportamento do consumidor
São teorias relativas ao comportamento influenciado por grupos de referência,
compreendidos por família, amigos, classe social, subculturas específicas ou outras
culturas, os quais ditam padrões de referência para serem seguidos e aceitos. Assim,
estes grupos conseguem influenciar os consumidores de três formas:
Influência informativa: o indivíduo busca informação sobre o produto em grupos
de profissionais especialistas ou associações que trabalham com o produto
como profissão. Influência utilitária: a decisão de compra é baseada no desejo
de satisfazer os colegas de trabalho ou pessoas com as quais os indivíduos
têm interações. Influência expressiva de valor: o indivíduo acha que a compra
ou uso de determinada marca promoverá a imagem que os outros têm dele e
lhe agregará a imagem que ele deseja ter ou aspira ser - senso de identidade
e realização (Solomon, 2002, p.71).
Assim, o comportamento do consumidor é influenciado por vários atores no processo
de compra, troca e decisões, que para Carvalho (2009), compartilham de valores
comuns, através dos quais buscam aprovação e visibilidade pública, para não só
satisfazer a necessidades pessoais, mas gerar pertencimento a determinados grupos
de referência.
Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), os grupos de referência determinam padrões,
valores e normas, compartilham de interesses comuns até chegarem ao
comportamento de compra em si, explicitado a seguir, através do modelo apresentado
por Kotler e Keller (2012):
Marketing
Próprio Marketing
Produto
Preço
Praça
Promoção
Outros estímulos
Econômico
Tecnológico
Político
Cultural

Respostas do
comprador
“Caixa-preta” do comprador
Características do comprador
Processo de decisão do
comprador

Escolha do produto
Escolha da marca
Escolha do
revendedor
Frequência de
compra
Volume da compra

Figura 54. Modelo de comportamento do consumidor
Na Figura 54 estão explicitados os estímulos ao comportamento de compra do consumidor
Fonte: Figura adaptada de: Kotler, P. e Keller, K. L. (2012). Administração de Marketing. 14 ed. São
Paulo: Pearson.
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Neste modelo, percebe-se que ações de marketing, tanto no que se refere ao produto,
preço, praça (distribuição), promoção ou estímulos econômicos, tecnológicos,
políticos e culturais, impactam no processo de decisão de compra, os quais
dependerão das características peculiares de cada comprador.
Essas são consideradas uma “caixa-preta”, pois ainda são um mistério, já que se
compõe de atividades cerebrais influenciadas por vários fatores, sejam eles culturais,
sociais, pessoais ou psicológicos, como pode-se constatar na próxima figura, até
encontrar respostas do comprador, o qual irá optar por determinado produto, marca
ou revendedor.
De acordo com a influência desses fatores a seguir, haverá mais ou menos frequência
do consumo de determinado produto, bem como um maior ou menor volume de
vendas, além de poder optar por indicar ou não produtos e serviços para os seus
grupos de referência.

Fatores
culturais
Fatores sociais
Cultura
Grupos de
referência

Fatores pessoais
Idade e estágio
de ciclo de vida
Ocupação

Subcultura
Família

Classe Social

Papéis e
posições sociais

Fatores
psicológicos
Motivação

Condições
econômicas

Percepção

Estilo de vida

Aprendizagem

Personalidade e
autoconceito

Crenças e
atitudes

Comprador

Figura 55. Fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor
Na Figura 55 estão elencados fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos que influem no
comportamento de compra do consumidor
Fonte: Figura adaptada de: Kotler, P. e Keller, K. L. (2012). Administração de Marketing. 14 ed. São
Paulo: Pearson.

Com relação aos fatores culturais, Kotler e Keller (2012) elencam a cultura, como a
soma das crenças, valores, preferências e costumes, as quais interferem nos hábitos
de consumo, a subcultura, singularidades dentro da cultura, como as religiões, os
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grupos raciais, regiões geográficas, dentre outros e a classe social, divisões
hierárquicas baseadas na posse de bens, instrução educacional e etc.
Quanto aos fatores sociais, tem-se os grupos de referência, os quais podem
influenciar, o sentimento coletivo, a família, pensamentos, papéis e posições sociais,
que pode influenciar na escolha do uso do tempo de lazer, padrões de gastos, e etc.,
levando-os também às suas escolhas. Fatores pessoais, características próprias de
cada um, como por exemplo, a sua cor de cabelo, pele, idade, ocupação, estilo de
vida, condições econômicas e personalidade, o que contribui para as suas decisões
de consumo. Há também os fatores psicológicos, compostos pelo conjunto:
percepção, motivação, crenças, aprendizagem e atitudes, as quais consideram que
há necessidades e também desejos a serem sanados para levar à satisfação do
consumidor.
Da mesma forma, Churchill and Peter (2005) classificam como influências sociais do
comportamento de um indivíduo, a cultura, conjunto de valores e comportamentos
adquiridos e duradouros, há também a subcultura, grupos de pessoas com
características comuns e que os diferenciam da cultura geral, seja pela etnia ou
mesmo gênero, por exemplo.
Além disso, as influências acontecem através de classes sociais, separando ou
aproximando pessoas via poder aquisitivo e práticas de consumo, renda, poder e
prestígio. Grupos de referência, proximidade com amigos e clubes, que influenciam
sentimentos de coerção, recomendações, provocações, dentre outros os quais os
fazem tomar uma decisão. A família ajuda a moldar o comportamento desde que
nascem, o que impactará futuramente, obtendo um comportamento de compra
enquanto solteiros e outros quando casarem, preocupando-se mais com o coletivo e
necessidades dos filhos.
Beni (1998) inclui a estes fatores, o produto, o preço, a posição social e as
expectativas, que agirão sobre a motivação para que se adquira um produto. Assim,
se o produto demonstrar qualidade superior aos demais ou mais recursos é bem
possível que seja levado, o preço, impacta na decisão de compra também, se forem
oferecidos os mesmo benefícios, só que um produto a preço maior e outro menor,
provavelmente será levado o mais barato, porém, devido ao status, posição social que
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se ocupa e expectativas de que seja bem quisto de acordo com o que possui, poderá
optar pelo produto mais caro, somente por se tratar de uma marca mais aceita pelo
seu grupo social. De forma a contribuir para a maior atratividade do produto, surge o
marketing sensorial, despertando, através dos sentidos, a motivação do consumo de
determinados produtos.
2.4 Marketing de Experiência: fundamentando o sujeito de pesquisa
Para Vasconcelos e Rios (2011), o Marketing de Experiência ou Sensorial é uma
concepção atual, iniciada no século XX e consiste em uma estratégia de pesquisas e
ações executivas que têm como foco o consumidor em suas ações e reações com o
mundo e ambiente no qual está inserido. Hott (2016, p.18) afirma que o grande
objetivo deste tipo de marketing é “conquistar os clientes por meio de uma experiência
de consumo marcante” e que busca criar valor emocional ao cliente.
O surgimento de novos meios de consumo cada vez menos ligados a aspectos físicos
do produto, leva ao trabalho do marketing para atingir a esfera emocional (Cabrerizo
& Santos, 2011), visando causar percepções positivas sobre marcas e produtos, por
meio de sensações ou aguçar de sentidos. Para Vasconcelos e Rios (2011), o efeito
da desvinculação das propriedades intrínsecas do produto, desafia a estimular uma
memória de consumo, o que vai além da publicidade tradicional.
Segundo Schmitt (2002), cada pessoa, com a sua vivência individual passa por
acontecimentos e estímulos que formam as suas experiências. Os consumidores
procuram marcas e campanhas que instiguem os seus sentidos, os envolvam
emocionalmente. Koehl, citado por Hott (2016, p.19), diz que “os consumidores
deixam-se levar por impulsos e emoções quando estão em ambientes cujas
características sensoriais são evidenciadas”.
Assim, conforme exposto por Lemoine, citado por Hott (2016), quando uma empresa
se preocupa em utilizar-se de elementos sensoriais que agucem aos cinco sentidos,
pode-se dizer que há o oferecimento de um grande diferencial, principalmente no que
tange ao desenvolvimento de métodos relativos à decisão de compra pelos
consumidores.
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O modelo tradicional de comunicação de marcas trabalhava com base em dois
estímulos sensoriais: audição e visão, conhecido como modelo 2-D, bidimensional, de
comunicação.
Lindstrom (2009) traz um modelo mais completo, que coloca 5 níveis possíveis de
contato da marca com o cliente, o que para ele, significa uma melhor comunicação e
maior efetividade, é o que chama de modelo 5-D, pentadimensional, um diferencial
para o trabalho do marketing sensorial, que considera 5 elementos primordiais: olfato,
tato, paladar, audição e visão.
O tempo todo existem estímulos sensoriais. Aos indivíduos e animais, normalmente,
apelos visuais, os quais, associados a outros sentidos podem contribuir na captação
da atenção, no caso dos consumidores e suas motivações para compra.
A visão em muitos casos não é tão poderosa quanto pensávamos - e o olfato
e a audição são significativamente mais poderosos do que qualquer pessoa já
sonhou… as imagens visuais são muito mais eficazes e memoráveis quando
estão associadas a outro sentido - como a audição ou o olfato… para nos
cativar de forma plena, seria melhor não apenas nos inundar de marcas, mas
também borrifar fragrâncias em nossas narinas e encher nossos ouvidos de
música (Lindstrom, 2009, p.125).
Para o autor, quando se vê e se sente uma fragrância agradável, várias regiões do
cérebro são ativadas e associam a uma percepção de que é algo atraente, o que
aumenta as chances de lembrá-la em outras ocasiões.
De todos os sentidos, o olfato é o mais primitivo, com receptores de odores que vão
até o sistema límbico, o qual controla as emoções, lembranças e sensação de bemestar instintivo, bem antes de pensarmos em reagir a este estímulo. Devido aos
neurônios - espelho, “o som também pode evocar imagens visuais igualmente
poderosas… nossos sentidos são incrivelmente importantes para nos ajudar a
interpretar o mundo à nossa volta e, por sua vez, desempenham um papel crucial no
nosso comportamento.” (Lindstrom, 2009, p.128).
Segundo o autor acima, a música clássica pode contribuir, por exemplo, para a
redução do vandalismo. Em pesquisa aplicada no Canadá, um outdoor sobre uma
nova série em Nova York, sobre paranormalidade deixou pedestres assustados e os
levaram a assistir ao programa. Da mesma maneira, o tato, pode ajudar na decisão
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de comprar ou não um produto, as cores podem conduzir a um vínculo emocional com
determinada marca.
Segundo pesquisas apresentadas por Lindstrom (2009), imagens coloridas prendiam
a atenção de clientes por dois segundos ou mais enquanto que quando em preto e
branco se fixavam em menos de um segundo, o que aumentava a consideração de
uma marca em até 80%. Estas questões demonstram que os sentidos, de certa forma,
estão correlacionados, “uma fragrância pode nos fazer ver, que um som pode nos dar
água na boca e que uma imagem pode nos ajudar a imaginar sons, gostos e
sensações táteis” (Lindstrom, 2009, p.142).
Mais do que isso, podem despertar decisões de compras, as quais poderão ser
concretizadas mediante o marketing sensorial. Para Trierweiller (2011, p.6), “o
marketing sensorial tem como propósito fixar uma marca, produto ou serviço na mente
do consumidor criando sensações através dos sentidos, formando assim, um vínculo
emocional”.
Além disto, para Schmitt (2002), objetiva desenvolver novos produtos, criar
experiências para o cliente, melhorar a forma de se comunicar com os clientes, fazer
boas relações de vendas, fazer escolhas quanto a parceiros comerciais, planejar
ambientes de varejo e desenvolver sites. Além de contribuir para a diferenciação de
marcas, gera valor para o cliente através de experiências que as fixem na mente dos
consumidores.
Desta forma, ele se diferencia do marketing tradicional, proposto por Kotler e que,
segundo Schmitt (2002), é caracterizado pela busca da objetividade das escolhas dos
clientes, focado em características funcionais e benefícios de produtos ou serviços,
em que a concorrência é previsível. Por exemplo, o Mc Donald´s concorre com Bobs
e Burguer King e não com Pizza Hut ou Starbucks café. Da mesma forma, os clientes
são vistos como tomadores de decisões racionais, o que envolve reconhecer uma
necessidade, buscar informações sobre os produtos que pretendem saná-la, avaliar
alternativas, comprar e consumir e, além disso, a metodologia e as ferramentas
utilizadas do marketing tradicional são mais analíticas e quantitativas.
Ao contrário, o marketing experiencial é mais subjetivo, considera o ser humano, antes
de tudo, suas emoções e como funciona a sua cabeça no processo de consumo. Além
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disso, tem como foco criar experiências valiosas para o consumidor, examinar a
situação de consumo, não no produto em si e em sua concorrência direta, ao invés de
pensar no perfume, xampu, secador de cabelos, já pensa em preparar uma sessão
de beleza para despertar sensações nos possíveis clientes. Para Schmitt (2002),
Sob a perspectiva do marketing experimental, não há nada surpreendente.
Cristais de café, seda no xampu – assim como alguns outros atributos de marca
que os autores usaram nos estudos (como autêntica massa no estilo milanês,
jaquetas forradas no estilo alpino e sistemas de processamento de sinais
desenvolvidos [...] ) – fornecem associações sensoriais, afetivas e criativas.
Esses atributos geram experiências por meio da linguagem e do simbolismo, e
enriquecem a marca. Os consumidores de hoje simplesmente não são mais o
que o modelo racional de marketing quer que sejam (Schmitt, 2002, p.72).
Para o autor acima, as experiências ocorrem de forma individual e funcionam como
repostas a estímulos, os quais podem ser provocados, por exemplo, pelo marketing,
antes e após a compra. Elas costumam durar por toda a vida, resultantes de
observação direta e/ou participação nos acontecimentos, independentes se são
imaginárias, reais ou virtuais, desde que façam a pessoa se sentir melhor. Assim,
A busca do prazer também não é o único e nem sempre o principal motivo do
comportamento humano. Há outros motivos e metas (por exemplo: busca de
variedade, status, desenvolvimento de relacionamento satisfatórios), de
natureza mais cognitiva ou racional, que devem atuar para explicar o
comportamento do cliente e desenvolver estratégias experimentais. No
entanto, com tudo o mais constante, o cliente escolhe sentir-se bem e evita
sentir-se mal. Em vários graus de consciência, a pergunta é “Como eu me sinto
com relação a isso?” Quando se sente bem, gosta do produto e da empresa.
Quando se sente mal, deixa de lado o produto e a empresa. Se uma campanha
de marketing puder criar bons sentimentos, consistentes, pode conseguir
lealdade forte e duradoura à marca (Schmitt, 2002, p.131).
Para tanto, é importante, segundo o autor, compreender estados de humor e as
emoções humanas. O humor corresponde a “estados emocionais não-específicos”
(Schmitt, 2002, p.131).
Assim, até achar uma moeda, pode deixar uma pessoa bem-humorada. Salões de
cabelereiro aproveitam este fato para servir bebidas, alguns estabelecimentos
oferecem balas e doces, criando empatia e criando vínculos. “O vínculo emocional
está aí para ser trabalhado, mas antes de avaliar o outro é preciso avaliar a si mesmo
para então compreender o papel e o peso das emoções na hora da decisão do cliente
em optar por esta ou aquela marca” (Gomes, Abi-Sáber, 2008, p. 2).
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Embora tudo isso seja necessário, Schmitt (2002) chama a atenção para um aspecto
importante, o marketing de experiência é uma excelente estratégia, porém, não faz
milagres, pois o produto ou serviço também necessita ser bom.
O exemplo que ele dá é o da marca de doces Mars, cujo produto barra energética Vo²
Max era tão ruim que não alavancava vendas. O problema? O sabor.
Mesmo com um bom marketing sensorial, uso do bom humor, nutritivo, com proteínas
e carboidratos, o produto não foi bem-sucedido, pois sua qualidade e sabor são
primordiais para a satisfação do consumidor.
Além deste fator, a cultura também é primordial, pois nações têm valores culturais
diversos. De qualquer forma, o marketing sensorial é fundamental para despertar
áreas que ficaram um pouco esquecidas no marketing tradicional, como os cinco
sentidos, de forma a melhorar o relacionamento com o consumidor, e estimulá-lo a ter
ótimas experiências, que podem ser decisivas para torná-lo um cliente fiel.
Segundo Leitão (2007), a visão é o estímulo mais trabalhado pelo marketing, o que
impacta diretamente nas decisões, através de usos de cores, formas, designs e
tamanho, responsáveis por ajudar na atratividade ou repulsa.
Por exemplo, quando se vai a um restaurante novo, ao passar pela fachada ou olhar
para dentro e não gostar do que vê, dificilmente ficará no estabelecimento.
Segundo Januzzi and Pacagnam (2000), a visão é a responsável por fornecer mais
informações do que qualquer outra acepção. Portanto, deve ser o foco principal de
qualquer local, para antes de mais nada, mostrar a sua marca, convidar as pessoas
para entrarem e conhecerem mais.
Percepções de formas podem ser realizadas através de prateleiras, janelas, desenho
do papel de parede e espelhos. Usar formatos parecidos e/ou muito opostos no
ambiente poderá criar harmonia, contraste ou choque, impressões positivas ou
negativas.
Da mesma forma, cheiros trazem um sentimento primitivo de nostalgia, pode ser
agradável ou não tão agradável, levando os consumidores a fugirem destes locais.
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Da mesma forma, a audição, estimulada pelo som dos ambientes, para Leitão (2007),
por já estar presente em vários momentos cotidianos, cria rapidamente uma
impressão boa ou ruim, impactando no humor e comportamento das pessoas.
Normalmente durante o dia, deve ser mais ameno e durante à noite pode ser mais
agitado, porém, música muito alta em qualquer horário pode trazer sentimentos
desagradáveis.
“Em relação ao tato, é através desse sentido que se percebem a textura e a maciez
de certos produtos, em que o toque é essencial para chegar à decisão de compra.
Como por exemplo: roupas, bichos de pelúcia, alguns móveis e objetos” (Trierweiller,
2011, p. 7). Corresponde ao modo popular de dizer: “ver com as mãos”, alguns
necessitam sentir como é o objeto para só então consumi-lo.
Uma ação que contribui nas vendas e diz respeito ao paladar é a degustação, que
pode ser feita em supermercados para promoção de doces e cafés, como em eventos
empresariais para promoção da marca e facilitação da obtenção do produto.
É interessante tanto para vendas quanto para conhecimento da reação ao produto e
opinião do consumidor, como forma de avaliação da qualidade do que se oferece.
Para Schmitt (2002),
A empresa voltada para a experiência não tem uma organização especial, nem
processos especiais. Ela é diferente por outras razões. Em primeiro lugar, é
uma organização dionisiana que se concentra na criatividade e na inovação.
Em segundo lugar, tem uma visão ampla, como que de um helicóptero, sobre
as tendências a longo prazo, dá importância especial ao ambiente físico da
empresa e considera os funcionários como capital humano. Na realidade, a
organização voltada para a experiência tem profundo interesse no crescimento
experimental dos seus funcionários. Por último, a colaboração com agências
externas procura garantir a integração por meio de provedores de experiências.
Em suma, é bastante diferente da organização comum, concentrada na ordem,
estrutura, análise e no curto prazo (Schmitt, 2002, p.251).
Junto ao despertar dos sentidos, as empresas podem permitir uma atmosfera que crie
identidade, como proposto por Kotler (citado por Barbosa; Farias; Kovacs, 2008).
Portanto, tanto mobília, decoração, música e aromas utilizados, poderão influenciar
no modo de comportamento do consumidor.
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O estabelecimento, junto aos atributos dos sentidos poderão tornar o momento da
compra único, encantador e decisivo para fornecer estímulos que influenciem no seu
comportamento de compra e, neste sentido, a análise sensorial poderá ser uma
importante ferramenta, melhor explicitada a seguir.
2.5 Considerações sobre a Análise Sensorial
O ser humano recebe vários estímulos em suas atividades diárias, o que influencia
até em sua decisão no que se refere ao consumo de alimentos. Para Coelho e Silva
(2011),
Os sentidos humanos – boca, olfato, tato, visão e audição - são responsáveis
pela percepção das características sensoriais dos alimentos gerando estímulos
que podem ser positivos ou negativos para a escolha e o consumo das
preparações alimentícias. Antes da definição de quais alimentos serão
consumidos, os indivíduos utilizam seus mecanismos fisiológicos para auxiliar
na escolha. É através da visão, por exemplo, que ele escolhe o alimento,
levando em consideração a sua forma, cor e brilho. Esses sentidos
correspondem às ferramentas de trabalho dos indivíduos que atuam como
julgadores em pesquisas de análise sensorial (Coelho e Silva, 2011, p.207).
A Análise sensorial, para Stone and Sidel (1992) é uma ciência que reage aos
estímulos do ser humano relacionados aos órgãos dos sentidos: visão, tato, audição,
olfato e paladar.
Da mesma forma, Lee et al. (2005) dizem que se trata de um método que analisa
sensações descritas pelos consumidores através do olfato, gustação, tato e visão,
contribuindo para o sucesso da indústria de produtos.
Carneiro, Lucia e Minim (2013, p.14) adicionam a contribuição da análise sensorial,
de forma a ser “utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às
características de alimentos e outros materiais da forma como são percebidas pelos
sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição”.
Da mesma forma, Lawless and Heymann (2010) diz que a análise sensorial é utilizada
por grupos de pessoas, detentoras dos cinco sentidos, para entender e avaliar melhor
características sensoriais, bem como conhecer a aceitabilidade dos produtos
alimentícios e de outros segmentos.

107

É uma ciência que pretende estudar percepções, sensações e reações do
consumidor, o que leva em consideração sua aceitação ou rejeição também.
Os autores observam, entretanto que os testes sensoriais dependem de fatores
ambientais e emocionais, o que pode gerar resultados tendenciosos para análise,
entretanto há formas de evitar desvantagens e gerar uma análise mais precisa.
Para eles, a análise tem como características identificar o que medir (sabor, cor), como
medir e analisar os resultados, o que poderá impactar tanto no desenvolvimento de
um novo produto, na manutenção de sua qualidade, estudos de aceitação de mercado
e seleção de métodos instrumentais para atributos sensoriais.
Estes atributos, para Morten et al. (2006), costumam ser percebidos através da
seguinte ordem: aparência, odor/aroma/fragrância, consistência ou textura, sabor
(aroma, sensações químicas, gosto).
Já Dutcosky (2011), elenca como características a preparação das amostras, de forma
a evitar falhas e facilitar à identificação do que será analisado, fazer medições e
analisar e interpretar os dados a partir de hipóteses e conhecimentos prévios, que
serão fundamentais para decisões a serem tomadas.
Para a autora, assim como percebido por Morten et al. (2006), a visão é o primeiro
contato, o qual vai levar informações sobre o que é conhecido, sua forma, estado,
tamanho e cor.
O tato, não se limita ao que é percebido pela mão, mas a boca também possibilita
perceber formas, peso, temperatura e textura.
A audição, pode trazer experiências características de cada alimento. O olfato ajuda
na percepção de aromas ou odores. A boca e a língua reconhecem gostos.
Para Morten et al. (2006), a aparência também diz respeito à cor, tamanho e forma,
acrescenta a textura de superfície (aparenta dureza, rugosidade, leveza, brilho),
clareza (transparência, solidez) e carbonatação (grau de efervecência observada na
pureza).
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O odor, para eles, é o reconhecimento nasal de produtos voláteis, o aroma seria o
odor percebido pelo sistema olfativo de um alimento, por exemplo, já a fragrância,
corresponderia mais a um odor produzido por um perfume, por exemplo, liga-se a um
conjunto de sensações.
O sabor é o conjunto de sensações percebidas pelo paladar, um conjunto de
percepção do aroma, cheiro, gosto e reações químicas.
A audição é o barulho durante a mastigação, diz respeito à crocância, tenacidade do
alimento, som de uma sopa ao borbulhar, por exemplo. A audição pode variar de
frequência, intensidade e duração.
A textura se relaciona com à viscosidade, consistência e reações relativas a ela,
conforme segue figura com a sua composição.
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Figura 56. Textura
Na Figura 56 estão elencados elementos os quais compõe texturas
Fonte: Morten, C. et al. (2006). Sensory evaluation techniques. 4. ed. Boca Ratón: CRC Press.

Watts et al. (1992) também afirmam que a análise sensorial é uma ciência,
complementam que é interdisciplinar, visto que para a avaliação dos participantes dos
testes, é necessária uma complexa interação e distinção dos órgãos dos sentidos para
medição das características sensoriais e a aceitabilidade dos produtos alimentícios e
outros materiais. Lanzillotti (citado por Custódio, 2013), diz também que as dimensões
sensoriais se estendem no campo da intensidade, extensão, duração, qualidade e
prazer ou desprazer em relação aos alimentos.
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Carneiro, Lucia e Minim (2013), bem como Dutcosky (2011), afirmam que a evolução
da análise sensorial se deu em 4 fases: a primeira mais artesanal, até 1940, onde
iniciaram-se os trabalhos com este método, porém, a avaliação do conceito de
qualidade era responsabilidade do dono ou encarregado da empresa.
Na segunda (1940-1950), houve a expansão da indústria de alimentos, não se
pensava e planejava muito sobre o assunto, embora Dutcosky (2011) acrescente que
embora não aceitassem técnicas subjetivas como a degustação na época, houve
incorporação de pessoal para conhecimento técnico e controle de métodos químicos
e instrumentais.
No terceiro momento (1950-1970), o principal destaque foi a utilização do homem
como medida, já que a comparação, diferenciação e quantificação é uma habilidade
natural, contribuindo com métodos de avaliação, reconhecimento de atributos
primários ligados a órgãos sensoriais, desenvolvimento de pesquisas, surgimento do
Instituto Agronômico de Campinas, em 1967, pioneiro no Brasil em métodos de
diferença e hedônicos, fundamentais para a análise sensorial.
Na quarta fase, a partir de 1970 até hoje, há a preocupação de se revisar o conceito
de qualidade sensorial de um alimento e incentivo ao emprego da estatísticas e
programas de controle de qualidade.
Para Custódio, Lara, Locatelli e Vasconcelos (2015), o objetivo da análise sensorial é
descobrir, através de testes e percepção sensorial, a preferência ou aceitação dos
consumidores frente a determinados produtos, o que poderá trazer grandes
contribuições para o desenvolvimento de embalagens, novos produtos, aromas e
sabores.
Para o Mintel Group (2015), empresa de pesquisa de mercado, o preço e o sabor têm
sido os fatores de decisão mais importantes para a maioria dos consumidores na
escolha de alimentos, embora existam outros fatores de preferência, conforme
demonstra a figura a seguir.
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Figura 57. Preferências do consumidor
Na Figura 57, fatores os quais influem nas preferências do consumidor
Fonte: http://www.agr.gc.ca/resources/prod/img/figure_2-eng.jpg

Assim, as preferências do consumidor podem envolver: mudanças demográficas,
fatores de conveniência, gestão ambiental e o desejo de obter mais informações sobre
o alimento.
Desta forma, a idade da população, o seu crescente poder de compra e o aumento da
diversidade étnica, por exemplo, estão contribuindo para a mudança das preferências
alimentares.
Estes fatores influenciam tendências de desenvolvimento de produtos de maior
nutrição, escolhas alimentares éticas, as quais visem o bem-estar do animal e o justo
comércio, que sejam ambientalmente corretos e sustentáveis, bem como com novos
perfis de sabor e variadas combinações.
Além disso, há também o desejo crescente de obter informações sobre os alimentos
consumidos, incluindo as práticas de produção utilizados, bem como o conteúdo do
alimento e sua composição nutricional, para que saibam os benefícios que eles trarão
para seu aumento de desempenho e saúde.
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Assim, o consumidor, que se mostra cada vez mais exigente, é quem contribui para
mostrar a qualidade que atenderá as suas expectativas quanto ao produto, para que
o deixe satisfeito. “A análise sensorial é que possibilita a identificação das
propriedades e características relativas à qualidade sensorial, utilizando metodologia
na coleta de dados e processamento dos mesmos em métodos estatísticos, que
auxiliam na interpretação dos resultados do alimento em estudo.” (Custódio, Lara,
Locatelli, & Vasconcelos, 2015, p.33).
2.5.1 Qualidade sensorial e percepção
No Brasil, o conceito de qualidade, no que se refere a produtos alimentícios, está
associado à industrialização e produção em larga escala, de acordo com exigências
sanitárias que garantam a segurança dos alimentos oferecidos. Para Cruz &
Schneider (2010),
Na visão normatizada de qualidade, para assegurar a qualidade sanitária e,
assim, a segurança dos consumidores, as estruturas devem não só ter
tamanho mínimo [...] como também ser, automatizadas e dotadas de
equipamentos e utensílios que dificultem ou impeçam contaminações e
permitam fácil higienização. A Legislação Brasileira de Alimentos, por exemplo,
baseada na normatização do Food and Drug Administration (FDA), dos
Estados Unidos, e nas normas estabelecidas pela Comissão do Codex
Alimentarius, adota os padrões internacionais para a produção de alimentos.
Nessa perspectiva, as exigências são estabelecidas em torno de um padrão de
inocuidade, em que sobressaem ferramentas como Good Manufacturing
Pratices (GMP) – Boas Práticas de Fabricação (BPF) – e Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) – Análise de Perigos e pontos críticos de
controle (APPCC) – adotadas pelo FDA. Assim, a qualidade do sistema
industrial de alimentos está fortemente associada à estrutura e às ferramentas
de garantia de qualidade, [...] (Cruz & Schneider, 2010, p.7).
Para Harvey, McMeekin and Warde (2004), a qualidade deve ser considerada não
apenas no nível de escalas de produção, sob critérios técnicos e normas, mas deve
vincular-se à cultura, e modos de vida específicos.
Conforme Cruz e Schneider (2010, p.7), implica em “excluir qualquer singularidade
inerente ao processo de produção, padronizando os modos de fazer, os sabores e a
diversidade, comprometendo as características originais e tradicionais dos produtos.”.
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Da mesma forma, Sonino and Marsden (2006) afirmam que a qualidade envolve a
construção dos atores envolvidos neste processo, através da criação de atributos,
baseados em suas próprias percepções.
As decisões por determinados produtos podem ser fundamentais para validação de
sua qualidade e aceitação social.
A qualidade dos alimentos, de acordo com Freitas (2015), é composta por três
aspectos fundamentais: o microbiológico, o nutricional e o sensorial. Segundo ela, o
sensorial é o que impacta mais na escolha do produto a ser consumido.
Assim, quando há a percepção de características sensoriais agradáveis no que se
refira à cor, sabor e outros aspectos relacionado aos sentidos, atende-se às
expectativas do consumidor.
Para Norckauer (2010, p.4), “a qualidade sensorial dos alimentos, fornece
informações sobre os fatores sabor e prazer, importantes para a decisão dos
consumidores sobre a aceitação do alimento e para a aquisição dos produtos.”.
Freitas (2015) ainda observa que a qualidade sensorial não é só relacionada aos
aspectos do alimento em si, pois ele sofre influência da interação entre alimento e ser
humano, tanto através de suas características próprias (aparência, sabor, textura),
quanto condições fisiológicas, psicológicas, sociológicas e culturais.
Visto que a qualidade implica em satisfação do consumidor, ele mesmo pode mostrar
os parâmetros para que este conceito esteja presente nos alimentos.
A análise sensorial, portanto, pode ser importante na identificação das propriedades
sensoriais identificadas no consumo do produto e poderão ser utilizadas como
estratégias de marketing para sua venda. De acordo com Carneiro, Lucia e Minim
(2013),
A qualidade sensorial de um alimento não é uma característica própria deste,
mas sim o resultado da interação entre ele e o homem. A qualidade sensorial
é função tanto dos estímulos procedentes dos alimentos como também das
condições fisiológicas e sociológicas dos indivíduos que o avaliam, no contexto
ambiental em que se localizam esse indivíduo e o próprio produto (Carneiro,
Lucia & Minim, 2013, p.18).
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Da mesma forma, Monteiro (2009) diz que a qualidade sensorial é composta por
estímulos prévios da avaliação dos consumidores, seja de um ponto de vista
sociológico, fisiológico ou ambiental, este último reflete características inerentes ao
alimento, seja visual, gustativo, relativo ao tato, formato, custo, como por elementos
próprios de cada indivíduo, como a idade, gênero, renda, dentre outros fatores.
Esta questão pode ser evidenciada conforme a figura a seguir. Características que
influenciam na qualidade sensorial de um alimento variam em função de experiências,
expectativas, grupos étnicos e preferências individuais.

Figura 58. Qualidade sensorial de um alimento
Na Figura 58, características que influenciam na qualidade sensorial de um alimento
Fonte: Carneiro, J. D. S. de, Lucia, S. M. D., & Minim, V. P. R. (2013). Análise sensorial de alimentos.
In V. P. R. Minim (Ed.). Análise sensorial: estudos com consumidores (Cap.1, 3a ed., pp. 19). Viçosa,
MG: UFV.

Depende também, de acordo com Carneiro, Lucia e Minim (2013, p.19), da
“aparência, sabor, textura, forma, método de preparo, custo e sazonalidade; também
estão presentes as características do indivíduo associadas à idade, gênero,
educação, renda, habilidades na cozinha, entre outras.”.
Com relação a questões ambientais, a qualidade depende do grau de urbanização do
sujeito, estação do ano e local de trabalho.
O método de análise sensorial, conforme pode ser observado a seguir, procura
identificar as diferenças e preferências de cada ser humano.
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Figura 59. Método da análise sensorial
Na Figura 59, método da análise sensorial para aplicação para avaliação dos consumidores
Fonte: Schacher, L. et al. (2011). Sensory and Physiological Issues. Recuperado em 25 de maio, 2016,
de
http://www.intechopen.com/books/advances-in-modern-woven-fabrics-technology/sensory-andphysiological-issues

Assim, para os autores citados, como a análise sensorial lida diretamente com o
homem, um ser complexo, há fatores que não podem ser ignorados e podem interferir
no julgamento das amostras, as quais deverão ser compostas por testes que tenham
o mínimo de julgadores necessários para cada caso e, devem ser levadas em
consideração a sua atitude e personalidade, já que pessoas mais analíticas tenderão
a se concentrar mais em detalhes, por exemplo. Há também fatores fisiológicos,
adaptação do organismo a determinados alimentos, mediante exposição contínua e
fatores psicológicos, os quais podem tendenciar resultados e levar a alguns erros:
Erro de expectativa: [...] julgador possui informações do experimento [...],
levando-o a dar respostas baseadas em sua pré-concepção sobre as amostras.
Erro de estímulo: [...] quando existe pequena diferença [...] das amostras,
formato, cor ou tamanho [...]. Erro de hábito: tendência em continuar a dar a
mesma resposta quando a mudança do estímulo é gradual, [...]. Erro lógico:
[...] O conhecimento de que uma maionese mais escura pode estar oxidada
fará com que o julgador mude sua nota mesmo contrariando sua percepção.
Erro de tendência central: tendência em escolher a amostra servida ao centro
do grupo como a diferente ou a preferida. Erro de contraste: quando uma
amostra de qualidade superior é servida anteriormente a uma amostra de
qualidade inferior, levando o julgador a dar uma pontuação mais baixa à
segunda amostra (Carneiro, Lucia & Minim, 2013, pp.21-22).
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A intensidade da motivação do participante dos testes também influenciará, uma vez
que quando com vontade prestará mais atenção e será mais eficiente em suas
respostas. Quanto às condições dos testes, o ideal é que se tenha um laboratório
preparado, evitando interferências de odores, facilitando a limpeza e tendo duas áreas
separadas, uma para preparar as amostras e outra para aplicação delas.

Na

condução do teste, deve-se instruir os participantes de como será o procedimento, de
maneira objetiva. Para a obtenção de resultados, são aplicados questionários, onde
ele fará a avaliação do produto ou amostra oferecida.
Da mesma forma, Morten et al. (2006) descrevem a análise sensorial como um evento
em laboratório, com temperatura controlada, sem odor e barulhos, boa iluminação,
baias para separação dos julgadores, cozinhas para preparação das amostras,
controle e ordenamento de materiais para apresentação de resultados, bem como em
locais abertos, desde que haja uma organização e o tratamento mínimo com 200 a
400 avaliadores. Monteiro (2005) acrescenta a necessidade de um teste de
ordenação-preferência, em que o provador coloca em ordem os atributos ou produtos
que menos gostou para os que mais gostou.
2.5.2 Métodos sensoriais
Para uma análise mais assertiva, poder-se-á escolher entre três métodos:
discriminatórios, de fácil interpretação, para estabelecer diferença qualitativa ou
quantitativa das amostras, descritivo, com linguagem técnica caracterizando as
propriedades sensoriais do produto, com equipe especializada e julgadores bem
treinados, o que leva tempo e tem alto custo. Métodos afetivos, que “não requerem
treinamento dos julgadores e são importantes por expressar opinião por parte dos
consumidores.” (Carneiro, Lucia & Minim, 2013, p.38).
Da mesma forma, Lawless and Heymann (2010) os elencam, apresentando como
finalidade do método discriminatório o de inferir se existem diferenças sensoriais entre
as amostras, descritivo para identificar a natureza e/ou a magnitude da diferença
sensorial entre produtos para determinação dos atributos sensoriais que são
fundamentais para a aceitação de produtos específicos e o método afetivo, para
providenciar dados sobre a aceitabilidade ou preferência por um produto e são
executados por provadores não-treinados.
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Visando conhecer a aceitação de especialidades de restaurantes típicos e por
conseguinte identificar a opinião sobre o produto no que tange a aspectos sensoriais,
este trabalho se concentrará no método afetivo. “Os métodos afetivos determinam
qual o produto preferido e, ou, mais aceito por determinado público-alvo, em função
de suas características sensoriais.” (Carneiro, Lucia & Minim, 2013, p.38).
São realizados para manter a qualidade de um produto, otimizá-lo, testar novos
produtos, avaliar o seu mercado potencial e estudar o seu desempenho em relação
aos concorrentes. Para tanto, é interessante que as pessoas que participem da
amostra sejam selecionadas, Kilcast (2010) salienta que os candidatos devem ter
disponibilidade, gozem de boa saúde, sejam motivados e, de preferência,
consumidoras habituais ou potencias de um produto, que não sejam funcionárias,
dependendo do produto se escolha o público-alvo. Por exemplo, em teste com cereais
matinais achocolatados, aplicar com crianças de 4 a 12 anos.
Em geral, para fazer a seleção da equipe de julgadores, prefere-se que tenham uma
frequência de consumo. Os autores consideram que pessoas entre 20 a 35 anos,
apresentam potencial de consumo, já que os hábitos alimentares não estão formados.
Ao contrário, acima de 35 anos as pessoas estão preocupadas com familiares e após
65, com a saúde.
Quanto ao gênero, homens costumam gastar mais com bebidas, comida e
entretenimento, enquanto que mulheres normalmente gastam mais com roupas,
acessórios e perfumes. O estado civil, caso solteiro, é provável que saia mais, vá a
restaurantes, quanto à localização geográfica, sendo interessante considerar pessoas
que tenham diferenças regionais. A renda, raça, religião e educação também pode
contribuir na escolha de um produto. No questionário a ser aplicado, o quesito renda
será baseada em dados da Fundação João Pinheiro [FJP], que apresenta renda per
capita de Varginha com o valor de R$4.005,39, arredondado, no questionário para
R$4.005,00.
Para a aplicação dos testes, é importante escolher o local, que como já foi dito pode
ser em laboratório, mas também há a possibilidade de fazer em domicílios, onde os
consumidores utilizam um produto ou ainda em locais centrais, com grande circulação
de pessoas.
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Para tanto, a amostra deverá ser composta, de “pelo menos 100 consumidores por
produto” (Carneiro, Lucia, Minim, 2013, p.42). O número de produtos avaliados poderá
variar de 2 a 6. Como vantagens, o fato de se aplicar em área central é que os
resultados são bem válidos, já que os produtos serão avaliados por consumidores, o
retorno de respostas é bom, se comparado a testes em domicílio, podem também
esclarecer dúvidas prontamente. Como desvantagens, controla-se menos o padrão
dos produtos servidos, há menos individualidade nos julgamentos, o número de
questionamentos é mais limitado e o custo maior que em laboratório.
Carneiro, Lucia e Minim (2013) classificam os testes afetivos em qualitativos ou
quantitativos. No que se refere ao primeiro, é mais subjetivo, com maior interação
entre entrevistador/moderador e consumidores, através de Grupos de Foco, com
reunião gravada, anotada e observação de uma outra sala, às vezes separadas por
um vidro ou espelho, com técnicas de dinâmica de grupo para conseguir ao máximo
informações.
Equipes de foco, utilizando-o duas ou mais três vezes para captar melhor experiências
e impressões sobre um produto e entrevistas individuais, geralmente sucessivas com
uns 50 consumidores, para saber sobre as impressões de cada um. No que se refira
a testes afetivos quantitativos, “são utilizados para avaliar as respostas dos
consumidores em relação às suas preferências, gostos e opiniões e aos atributos
sensoriais dos produtos.” (Carneiro, Lucia, Minim, 2013, p.46).
Esses podem ser classificados em testes de preferência, para comparação de dois ou
mais produtos, feitos através de ordenação (ordem de preferência do produto),
comparação múltipla (avaliação de três ou mais amostras quanto à preferência) ou
comparação pareada (determina entre duas amostras qual é a preferida). Ou ainda,
em testes de aceitação, para saber o grau em que os consumidores gostam ou
desgostam de um produto e que será o foco deste trabalho.
Neste caso, definem-se usar escalas balanceadas ou não-balanceadas, sendo que as
primeiras mostram igual número de categorias positivas e negativas, com termos
igualmente espaçados no questionário, são as mais utilizadas para tanto. São muitas
as escalas existentes para medir a aceitação, sendo que, para Reis e Minim (2013),
as mais usadas sejam a hedônica, a de atitude (FACT) e a do ideal.
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Para eles, a Escala Hedônica é baseada em atributos gradativos entre gosta e
desgosta, demonstrando o grau de aceitação de determinados produtos. É uma
escala com 5, 7 ou 9 pontos ou categorias, variando em três tipos, as verbais, somente
com texto, em que se evita utilizar enunciados ambíguos ou confusos, as faciais, com
figuras como “carinhas” expressando uma reação e a não- estruturada, uma linha
demarcada no extremo esquerdo com “desgostei extremamente” e do lado oposto,
“gostei extremamente”, podendo o entrevistado marcar a medida onde quiser. Com
ela, pode-se avaliar tanto o produto como um todo quanto a “aceitação de atributos
do produto, como cor, espessura do corte, gosto doce etc.” (Reis & Minim, 2013, p.70).
Para avaliação de resultados, as fichas de respostas ao questionário com a escala
são transformadas em valores numéricos.
Há também a escala de attitude (FACT), a qual visa expressar a frequência com que
as pessoas estariam dispostas a consumir determinado produto. A escala Ideal (Just
Right Scales) traz informações sobre a intensidade de cada atributo sensorial, com
relação ao que é considerado ideal, avaliando acidez, por exemplo, se é pouca, muita
ou em que ponto se encontra próximo ao ideal.
As pesquisas, muitas vezes, querem também saber das razões, quais atributos
sensoriais (aparência, aroma, sabor, textura etc.) são responsáveis pela preferência
ou rejeição do produto e com que intensidades contribuíram para maior ou menos
aceitação do produto. O que pode ser feito utilizando-se da escala afetiva, que visa
não só saber do produto de maneira global, mas faz uma avaliação de cada atributo
analisado. A análise estatística pode ser feita através da ANOVA (Análise de
Variância) e testes de média para cada atributo, até chegar aos resultados
pretendidos.
Para Ludwig, Faiz, Paloschi e Souza (2015), o ideal é que se use a escala Likert de 5
pontos como parâmetro, pois é a mais habitualmente utilizada no que se refere a
pesquisas de opinião. Segundo Mooney et al. (2003), a escala Likert auxilia na
mensuração da importância ou intenções dos clientes e permitem com que os
entrevistados tenham a oportunidade de expressar sentimentos sobre empresas e
produtos e pode ser adaptada para 7 ou 9 pontos também.
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Dessa forma, o sistema sensorial humano organiza-se em torno de receptores
seletivos no que se refere a aspectos do estímulo que serão relevantes para cada
qualidade sensorial, que para Kilcast (2010), deve assegurar a segurança do
consumidor e ser identificada através dos cinco sentidos humanos, melhor detalhados
a seguir. Começando pela percepção dos alimentos, ela se dá mediante aos
receptores presentes na boca, a qual corresponde ao paladar ou gustação.
2.5.2.1 Paladar
Segundo Guyton e Hall (citado por Teodoro, 2006), há alguns tipos de receptores
responsáveis por sensações primárias da gustação como: a azeda, salgada, doce e
amarga.
É através da combinação destes que se produzem outros gostos. O gosto azedo é
proveniente de alimentos ácidos, o salgado, devido à concentração de sais ionizados
como o de sódio. O gosto adocicado provém de açúcares, glicóis, amidos e etc.
O amargo é gerado pela interação de substâncias orgânicas de cadeia nitrogenada
longa ou de substâncias alcalóides com os receptores.
Um quinto gosto muito comum na comida japonesa é o umami, integração da gustação
do que é doce com o que é amargo, mais conhecido como agridoce, proporcionada
por substâncias como os aminoácidos.
Na língua, [...] são encontrados quimiorreceptores nos quais se ligam as
substâncias químicas dos alimentos, após o processamento destes pelos
dentes e a dissolução pela saliva. Através da mucosa na língua são projetadas
as papilas gustativas que são estruturas sobressalentes nas quais se
encontram os botões gustativos. [...] As células gustativas ficam dispostas em
um formato que lembra um botão de rosa. Na sua extremidade apical existem
microvilosidades que captam as substâncias [...]. Nestas estruturas são
encontrados os quimiorreceptores - estruturas proteicas. Após a interação dos
mesmos com as substâncias dos alimentos ocorre uma diminuição do potencial
negativo das células gustatórias, que passam por um processo chamado
despolarização. Essa alteração elétrica transmite então sinais gustatórios que
são levados até o córtex gustatório por fibras nervosas, desenvolvendo o que
chamamos de gosto. O sabor, chamado também de flavour é um atributo dos
alimentos determinado pela interação entre as sensações olfativas, gustatórias
e táteis, durante a degustação do alimento. Guyton e Hall (citado por Teodoro,
2006, p.5)
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O paladar e o olfato trabalham juntos para a percepção dos sabores. Assim, o centro
do olfato e também do gosto no cérebro combina a informação sensorial que chega
da língua e do nariz.
Quando a comida entra na boca, estimula os receptores das papilas gustativas. Estas,
por sua vez, enviam impulsos nervosos para o centro do olfato e do gosto do cérebro,
que os interpreta como sabor, conforme ilustrado a seguir.

Figura 60. Olfato e Paladar
Na Figura 60, funcionamento da percepção de odores e sabores através do cérebro
Fonte: http://www.manuaismsd.pt/?id=98

Segundo Lambert (2003), além dos gostos básicos e umami, há também o kokumi, o
que permite à sensação de boca cheia, a qual é bem quista na indústria de laticínios,
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pois os canais de cálcio na língua parecem ser o foco deste sabor. Também há o
alcaçuz, que começa doce e depois fica azedo.
O paladar envolve a percepção de gostos e sabores. O gosto corresponde mais à
sensação que se percebe ao se colocar um alimento na boca, já o sabor
proporcionado pela gustação, trata-se de algo mais complexo, atuando em conjunto
com a percepção do olfato, tato e paladar.
Por isso o chuchu não é considerado muito saboroso, pois não possui muitos
compostos voláteis para estimulação do olfato e tem muita água, portanto, com
poucas partículas para se dissolverem em contato com a saliva e produzir sabor.
2.5.2.2 Olfato
Para Guyton e Hall (citado por Teodoro, 2006), o olfato corresponde à nossa
capacidade de perceber odores e aromas, considerado até mais importante para a
seleção de alimentos do que o paladar, pois é muito fácil perceber se ele agrada ou
desagrada às pessoas.
Para Dutcosky (2011), quando se refere a alimentos, é mais usual utilizar o termo odor
do que cheiro, o qual após longas exposições não permite mais distinguir diferença
entre um e outro, ocorre também, que por mais que esteja cercado de lixo em volta,
há um estado de adaptação, fazendo não perceber ou sentir o odor de maneira menos
intensa.
O sistema olfativo é composto por células olfatórias, células de sustentação,
glândula de Bowman, cílios olfatórios, muco, glomérulos, bulbo olfatório,
células mitrais, trato olfatório e o sistema nervoso central. As substâncias
odorantes encontradas no ar se difundem no muco que recobre os cílios.
Posteriormente elas entram em contato com proteínas receptoras [...], ativando
a proteína G [...]. Depois que a proteína G é ativada, uma de suas subunidades
– denominada alfa – se liga a uma enzima chamada adenilil ciclase [...]. Esta
enzima converte então inúmeras moléculas de trifosfato de adenosina em
monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). A formação deste composto, por sua
vez, leva a abertura de canais de sódio que despolarizam as células olfatórias,
enviando potenciais de ação via nervo olfatório para o bulbo olfatório e este por
sua vez os repassa para os centros olfatórios e o córtex cerebral, onde as
informações são interpretadas. Com o tempo os receptores olfatórios adaptamse a presença das substâncias estimulantes parando de transmitir as
informações. Guyton e Hall (citado por Teodoro, 2006, p.6)
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Assim, o olfato contribui para reconhecer odores de substâncias voláteis aspiradas,
enquanto que o aroma pode ser percebido pela mastigação, passando da cavidade
oral para as fossas nasais, conforme ilustração a seguir, a qual resume o
funcionamento do sistema olfativo.

Figura 61. Olfato
Na Figura 61, funcionamento do olfato
Fonte:
http://www2.ibb.unesp.br/nadi/Museu2_qualidade/Museu2_corpo_humano/Museu2_como_funciona/M
useu_homem_nervoso/museu2_homem_nervoso_olfacao/olfacao_cavidade.jpg

Lindstrom (2009) diz que o olfato provoca lembranças e gera emoções, uma sensação
difícil de ser evitada. Segundo Lambert (2003), ele é o principal responsável pela
sensação de apreciação de um alimento e sugere um teste, tapar o nariz enquanto
come.
Será possível apenas identificar se é salgado, doce, mas não perceberá se é cítrico,
frutal, terá maior dificuldade de definir que alimento é caso não o veja ou tenha a
possibilidade de tocá-lo.
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2.5.2.3 Tato
Segundo a NBR 12806 (citada por Teodoro, 2006, p.7), o tato é o reconhecimento de
formas e estados, através do contato com a pele, para Lindstrom (2009) é o manuseio
das coisas, após a ambientação proporcionada pela visão.
A presença de receptores táteis mecânicos, como o corpúsculo de Meissner,
principalmente nos dedos e na boca, permite a avaliação da textura dos alimentos
através da sua estimulação, gerando mensagens que serão decodificadas pelo
cérebro, através de feixes nervosos livres. É uma das características dos alimentos
observada pelos jurados em testes de análise sensorial. NBR 12806 (citada por
Teodoro, 2006, p.7).
Já a textura, para Teixeira (citado por Teodoro, 2006, p. 7), pode ser identificada
através de mordida, a qual envolve a cavidade da boca e dentes, ou uso das mãos,
percebendo seu grau de dureza, coesividade e viscosidade, podendo ser, segundo Ial
(citado por Teodoro, 2006, p.7), considerada como emborrachada, firme, granulosa
ou esfarelenta, por exemplo, interpretada pelas terminações nervosas presentes na
pele.

Figura 62. Pele humana
Na Figura 62, componentes da pele e terminações nervosas com estímulos para percepção do tato
Fonte: http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp
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Da mesma forma, Lambert (2003) afirma que se a textura de um alimento não for
agradável, pouco importará o seu gosto. Portanto, para ela, bolachas têm que ser
quebradiças e carnes macias.
O tato, segundo Dutcosky (2011), percebido via boca ou mão, percebe texturas,
formas, temperatura, consistências e peso. Normalmente chegam antes à visão, o
que, se for bem explorado na culinária, poderá surpreender através de quebra de
expectativas, mas oferecendo algo melhor do que imaginado através da mensagem
que chega pelo o que é visto.
A autora complementa, que o tato é percebido também por receptores presentes nos
lábios, língua, palato, bochechas e até gengivas. Morten et al. (2006) consideram
também o rosto como uma superfície tátil.
2.5.2.4 Audição
Para Lindstrom (2009), a audição possui vínculo com a memória, é ligada ao humor,
cria sentimentos, desperta emoções e é uma forma expressa de comunicação através
da qual é possível a percepção de ruídos. Conforme Dee e Bruce, citados por Teodoro
(2006),
O ato de morder e mastigar os alimentos gera sons ou ruídos que são
capturados pelos ouvidos e convertidos a estímulos nervosos que são
interpretados por uma região chama córtex auditivo. [...] Na orelha média
existem três ossos chamados martelo, bigorna e estribo. Eles encontram-se
conectados uns aos outros, sendo que o primeiro se liga a membrana timpânica
e o último a uma área chamada janela oval que pertence a uma estrutura
chamada cóclea (localizada na orelha interna). A cóclea possui três canais
paralelos chamados: rampa do vestíbulo, ducto coclear e rampa do tímpano,
todos eles repletos de líquido. O som ao entrar na orelha externa faz com que
a membrana timpânica vibre. [...] A vibração do estribo gera ondas no líquido
dentro da rampa do vestíbulo que empurram a membrana basilar (que recobre
o ducto coclear) abrindo canais iônicos nas células pilosas, encontradas nesta
membrana, que geram um sinal elétrico, que faz com que essas células liberem
um neurotransmissor. Este por vez gera potenciais de ação no nervo coclear,
que transmite essa informação até o córtex auditivo, onde ela é interpretada.
Dee e Bruce (citados por Teodoro, 2006, p.8).
Os sons são percebidos também por suas especificidades, que podem ser associadas
com suas texturas, como por exemplo, afirma Ial (citado por Teodoro, 2006, p.8),
percebidos, por exemplo, devido ao seu grau de dureza, quando se come maçã,
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batata palha, biscoito ou pé-de-moleque, que ao serem quebrados, reproduzem sons
diferentes, identificados pela audição.
No trabalho de Custódio, Lara, Locatelli, Vasconcelos (2015), não foi levado em
consideração esta questão, deixando de fora o sentido da audição, porém, será
observado na pesquisa, já que ele não se restringe a apenas o ambiente, mas como
pôde ser notado, identifica-se na crocância de determinados alimentos, o qual chega
aos ouvidos humanos, conforme figura.

Figura 63. Audição
Na Figura 63, percepção sonora
Fonte:
http://www.amplifon.pt/A-audi%C3%A7%C3%A3o/Como-funciona-o-sistemaauditivo/Documents/imagem_ouvido.jpg

Lambert (2003) também diz que é importante, quando a cenoura está crua, estar dura
o suficiente para fazer barulho enquanto há a mastigação.
Da mesma forma, espumantes com borbulhas para serem vistas e ouvidas também
ativa a memória sensorial, a qual indiretamente entende que se a textura padrão de
alguns alimentos não for constatada e não fizer ruídos, é bem provável que estejam
velhos ou até impróprios para serem consumidos.
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2.5.2.5 Visão
Segundo Teixeira (citado por Teodoro, 2006), a visão é a responsável pelo primeiro
contato do indivíduo com o alimento, permitindo a percepção de sua aparência,
composta pela cor, forma e brilho. Estas características são fundamentais na
influência da aceitação e escolha por determinadas comidas.
As características visuais são percebidas pelo sentido da visão, através da passagem
de luz pelas lentes do olho e pelo humor vítreo atingindo a retina, local onde se
encontram os cones e bastonetes, estruturas fotorreceptoras nas quais encontramos
as substâncias fotoquímicas rodopsina e os pigmentos coloridos, respectivamente.
Estas absorvem a luz e se decompõem, transmitindo sinais na forma de potenciais de
ação pelos nervos ópticos até o córtex cerebral onde a imagem é processada. DEE e
BRUCE (citados por Teodoro, 2006, p.8).
Este processo permite, segundo Lindstrom (2009), a percepção do primeiro impacto
percebido, a mais sedutora ferramenta no processo de escolha pela visão, cuja
estrutura observa-se a seguir.

Figura 64. Estruturas do olho
Na Figura 64, componentes da visão
Fonte: http://jornal.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/2015/01/cataratas2.jpg
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Para Lambert (2003), cores vibrantes como o amarelo, laranja e vermelho ativam
estímulos ao paladar, enquanto que azul, verde, marrom e preto estimulam menos a
vontade de comer. Para Dutcosky (2011), as empresas aproveitam bastante este fato,
o que se observa, por exemplo em decorações de alimentos e uso de cores em doces
que parecem mais apetitosos, bem como são gravados na memória. A percepção de
cor acontece devido a estímulos de comprimentos de onda diversificados da luz,
permitindo a distinção pela saturação (profundidade da cor), tonalidade (vermelho,
azul, verde) e intensidade (brilho).
Na Roma antiga era comum a expressão “primeiro se come com os olhos” relacionada
aos banquetes e às grandes quantidades de comida consumida. Com a releitura mais
atual, proporcionada pela gastronomia, segundo Flarys (2014), diz respeito ao cuidado
que os restaurantes devem ter pelo visual, já que, primeiro literalmente se come com
os olhos, em seguida percebe-se o olfato e, posteriormente, o paladar.
Cita também que se pode ter o pré-julgamento de que um alimento não é tão gostoso,
somente pela apresentação, por ter sido colocado de qualquer jeito em um prato ou
louça, por exemplo. Assim, cuidar da visão é fundamental para a área alimentícia. Da
mesma forma, Nollet and Toldra (2010) afirmam que a cor é o aspecto mais
importante, o qual define a percepção de qualidade pelo consumidor, o qual poderá o
rejeitar simplesmente devido à não observância da cor normal do alimento. Por
exemplo, o uso de corantes em coxinhas, deixando-as azul, rosa ou verde, pode fazer
com que o impacto visual não seja agradável, dando a impressão de que é “química”
e o seu sabor é ruim, sem nem prová-la.
Seja a percepção pelo paladar, olfato, tato, audição ou visão, eles podem ser utilizados
para estratégias de marketing sensorial, as quais atendam ao comportamento do
consumidor, que se mostra cada vez mais exigente e preocupado com o conceito de
qualidade. Neste sentido, este estudo busca trabalhar não especificamente com a
qualidade industrial, baseada em normas e processos rigorosos de testes para
avaliação dos alimentos, mas procura focar nas percepções dos consumidores,
baseadas na qualidade sensorial de especificidades de pratos típicos japoneses
oferecidos em restaurantes da cidade de Varginha-MG. Para tanto, elaborou-se o
modelo a seguir.
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2.6 O modelo analítico da pesquisa
Tendo como base as teorias do comportamento do consumidor, foram utilizadas, para
o modelo analítico que se seguirá, as teorias da motivação, que consideram o sujeito,
com possibilidades de receber estímulos externos, bem como as comportamentais
sobre o consumo, as quais apresentam o modelo estímulo-organismo – resposta.
Além destas, haverá também a influência da teoria da aprendizagem cognitiva,
através da qual é possível aprender por conhecimento e observação de hábitos, como
é por exemplo, a resposta de um consumidor de gastronomia japonesa que antes não
conhecia os hábitos, mas por observação pode aprender a comer de palitinhos,
molhar o peixe cru no molho de soja, compor um ritual de chá e boas maneiras, dentre
outras questões. Da mesma forma, os modelos das teorias sociais também dão base
para entender melhor a relação de influência de familiares e círculo social, por
exemplo. Antes de versar sobre os modelos escolhidos para utilização, seguem
algumas aplicações, as quais, de determinada forma, também influíram na decisão
dos modelos a serem trabalhados.

Figura 65. Modelo de análise sensorial
Na Figura 65, modelo de análise sensorial aplicada em atributos referentes a variedades de abacaxi
Fonte: Tortoe, C. et al. (2013). Physicochemical, proximate and sensory properties of pineapple (ananas
sp.). Recuperado em 25 maio, 2016, de http://file.scirp.org/Html/8-2700554_27722.htm

Este modelo demonstra a análise sensorial realizada em bolos, com as variedades de
abacaxi originadas do Havaí, “SC - Smooth Cayenne”, “SL - Kona Sugarloaf” e o “MD2
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ou Gold”, de acordo com seus atributos, como aparência, cor, aroma, sabor, textura,
paladar e aceitação geral. Como se pode observar, as avaliações relativas à variedade
MD2 quanto à aceitação do público foi mais expressiva, principalmente no que se
referiu à cor e aparência do produto, chegando mais próximo ao valor ideal, de
controle.
O modelo a seguir demonstra as áreas de ativação cerebral relativas às influências
de cada sentido.

Figura 66. Modelo da energia cerebral despertada pelos sentidos
Na Figura 66, modelo, o qual considera funções cerebrais multisensoriais
Fonte: http://pt.slideshare.net/pp11/multisensor-information-fusion-and-correlation-project-presentation

Caso fossem feitos estudos de neuromarketing, a consideração multissensorial
através da ativação da energia cerebral poderia ser considerada. Este estudo terá
como foco, os três modelos que se seguem, que culminaram no modelo analítico de
pesquisa que será utilizado nesta dissertação. O primeiro será o de Lindstrom (2009),
o qual estabelece 5 pontos primordiais para a utilização no marketing sensorial e
efetividade de ações comunicativas na decisão de compra dos consumidores,
chamado modelo 5-D, pentadimensional, cujas partes são equidistantes e possuem
igual valor na exploração dos sentidos humanos: olfato, tato, paladar, audição e visão.
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Figura 67. Modelo 5-D da comunicação
Na Figura 67, os cinco sentidos representados no modelo 5-D
Fonte: Lindstrom, M. (2009). A lógica do consumo: verdades e mentiras sobre por que compramos.
(Lino, M., Trad.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira

Procurando um modelo que não limitasse os sentidos de forma equidistante, já que é
provável que haja disparidade entre o grau de aceitação dos sentidos analisados,
embora não leve em consideração o sentido da audição, utilizou-se como base o
modelo da qualidade sensorial idealizado por Custódio, Lara, Vasconcelos, e Locatelli
(2015), baseado nas contribuições de Minim (citado por Custódio, 2013) e Dutcosky
(2011).

Figura 68. Modelo da análise sensorial
Na Figura 68, adaptação do modelo sensorial feito por Custódio, Lara, Vasconcelos, e Locatelli (2015),
a partir de conceitos de Minim (citado por Custódio, 2013) e Dutcosky (2011)
Fonte: Custódio, Y.N., Lara, J.E., Vasconcelos, M.C.R.L., & Locatelli, R. L. (2015). Análise sensorial:
aplicação a um evento gastronômico. Podium Sport, Leisure and Tourism Review, 4(1), 32-47.
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De acordo com Carneiro, Lucia e Minim (2013), além das características sensoriais, é
fundamental levar em consideração fatores do indivíduo, como idade, gênero,
condição social, cultura, entre outras e questões ambientais, as quais estão presentes
no modelo a seguir.

Figura 69. Modelo feito pelo Umami Information Center, Tokyo, Japão
Na Figura 69, o modelo idealizado sobre as experiências alimentares dos indivíduos. Traduzindo-o para
o português: 1ª categoria à esquerda – Gosto - Gostos básicos: doce, azedo, salgado, amargo, umami,
picante e adstringente. 2ª categoria – Sabor – encorpado/espesso, aroma. 3ª categoria – Paladar –
textura, temperatura, cor, brilho, forma, sonoridade. 4ª categoria – Aceitabilidade dos alimentos –
Ambiente (clima e umidade) , hábito, condição social, cultura - condição pessoal (ânimo e saúde).
Fonte: http://www.umamiinfo.com/2011/02/What-exactly-is-umami.php

O modelo analítico que se segue foi elaborado por esta autora e baseou-se nos cinco
sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição, conforme apresentado no modelo de
Lindstrom (2009).
A audição é um sentido de suma importância e será considerado neste trabalho, ao
contrário do que foi realizado por Custódio, Lara, Vasconcelos, e Locatelli (2015), os
quais optaram por não utilizá-lo mediante o barulho e a grande movimentação de
pessoas no festival gastronômico Comida Di Buteco. Porém, conforme apresentado
por pesquisas aqui apresentadas, a audição não diz respeito apenas ao som
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ambiente, mas à crocância, por exemplo, identificada ao se mastigar um alimento,
considerando-o fundamental para a análise.
Porém, os autores trouxeram grandes contribuições a este estudo e seu modelo
considera a percepção do consumidor, suas respostas em relação a especialidades
culinárias, o que aqui também será exposto.
O trabalho feito pelo Umami Information Center, traz os principais elementos deste
trabalho, as percepções sensoriais através de cada categoria melhor especificada,
bem como considera fatores individuais e ambientais. Estes três trabalhos
contribuíram para a geração do modelo que será trabalhado nesta dissertação.

Figura 70. Modelo analítico da pesquisa
Na Figura 70, modelo experimental baseado nas percepções sensoriais do consumidor
Fonte: modelo elaborado pela autora, para esta pesquisa.

Este modelo será melhor explorado através de aplicações de questionários, baseados
na escala Likert, em restaurantes de gastronomia japonesa em Varginha-MG.

134

3 AMBIÊNCIA DA PESQUISA: restaurantes de gastronomia japonesa

3.1 Restaurantes de Gastronomia japonesa no Brasil e Minas Gerais
Entende-se, neste trabalho, por restaurantes, de acordo com Kotler (citado por
Salazar, Lucian & Cavalcanti, 2008), organizações as quais são prestadoras de
serviços complexos, que necessitam do contato entre empresa e consumidores, no
mesmo espaço em que ela funciona e entrega o serviço, além de serem responsáveis
por oferecerem tanto produtos físicos quanto serviços.
De acordo com a Associação de Restaurantes Gastronômicos das Américas
[AREGALA] (citado por Naviskas, 2014), existem, no Brasil, aproximadamente 3.000
restaurantes de gastronomia japonesa. Só no Estado de São Paulo são
aproximadamente 600 e, em geral, houve o crescimento de 3% ao ano de 2004 a
2012, no que se referem a restaurantes do ramo. A pesquisa realizada pela Francal
(2015), faz outra estimativa, pois só na amostra de 149 bairros da Grande São Paulo,
existem cerca de 3.000 e, em nível nacional, há o registro de mais de 10.000
restaurantes japoneses.
O número de restaurantes japoneses no país vem crescendo, em média, 20% ao ano,
o que indica uma revolução nos hábitos alimentares dos brasileiros. Se em um
primeiro momento os consumidores eram levados pelo impulso da moda, hoje o
interesse é pela comida saudável, harmoniosa e de aparência sedutora. Marques
(citado por Naviskas, 2014, p.52).
Segundo pesquisa feita pela AREGALA (citado por Naviskas, 2014), 85% dos
frequentadores de restaurantes japoneses pertencem às classes A e B, têm nível
superior e 50% estão empregados em empresas de serviços e buscam a qualidade
da comida, fato que foi constatado também por Lewis (citado por Salazar, Lucian &
Cavalcanti, 2008), que afirma que há cinco atributos buscados pelo consumidor atual:
qualidade da comida, variedade do cardápio, preço, fatores de conveniência e
atmosfera, através de restaurantes com bom atendimento, temáticos, gourmets ou
típicos.
Para Jomori, Proença e Calvo (2008), o aspecto visual, o modo em que são
preparados os alimentos, a variedade e o paladar relativo aos alimentos, bem como
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suas informações nutricionais, seu conteúdo e tamanho das porções são aspectos
importantes para as escolhas dos consumidores que vão em restaurantes.
Não se tem ao certo o nome e a data do primeiro restaurante típico inaugurado, mas
sabe-se, que, segundo Naviskas (2014), em 1954 já haviam registros dos primeiros
restaurantes no bairro da Liberdade em São Paulo e, na década de 80, já havia
consumo considerável de peixe cru na cidade.
A popularização desses hábitos de consumo passa pela diversidade de
restaurantes do gênero. O cenário nacional abriga desde estabelecimentos
mais tradicionais – como os que estão situados no tradicional bairro da
Liberdade, em São Paulo – como pontos mais inovadores, que mesclam
diferentes estilos culinários com a gastronomia japonesa. É comum encontrar
as iguarias orientais em um self-service ou em rodízios de carnes. Enquanto o
sashimi de picanha ainda não vira realidade, outras concessões foram feitas
ao longo do tempo e hoje se tornaram até comuns. Devemos observar que a
comida servida na maioria dos restaurantes japoneses no Brasil já foi
americanizada, uma vez que alguns pratos recebem maionese e cream
cheese, alimentos que não são apreciados pelos japoneses (Naviskas, 2014,
p.54).
Para a agência Look and Feel (2013), as cobranças da vida atual e grande atividade
do brasileiro, contribui para a procura de alimentação rápida. Segundo análise de
mercado feita por esta agência, aproximadamente um quarto da população, o que
equivale a aproximadamente 60 milhões de pessoas, realiza refeições em
restaurantes de forma diária, o que representa gasto médio de 30% da renda familiar
com alimentação e, em 2020, esse índice chegará a 50%.
A autora dessa dissertação, no intuito de fazer uma estimativa, reuniu informações
através de uma amostra com os restaurantes japoneses presentes nas dez maiores
cidades do Sul de Minas, segundo dados populacionais do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [IBGE] (2014), dados da Fundação João Pinheiro [FJP] (2012)
relativos ao Produto Interno Bruto [PIB] (2012), o qual corresponde ao valor de bens
e serviços produzidos em cada cidade e dados do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento [PNUD] (2010), correspondentes ao Índice de Desenvolvimento
Humano [IDH] (2014), gerado por índices de escolaridade, expectativa de vida ao
nascer e renda per capita. Assim, fez-se a estimativa, apresentada na Tabela 1 a
seguir, da quantidade de restaurantes típicos, excluindo, portanto, estabelecimentos
que ofereçam só deliveries e tendo como foco restaurantes que tenham na maior parte
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do seu cardápio pratos de gastronomia japonesa e consumo no local de
funcionamento.
Tabela 1 - Restaurantes Japoneses nas 10 maiores cidades do Sul de Minas
Cidade
1-Poços de Caldas

2-Pouso Alegre

3-Varginha

4-Passos

5-Lavras

6-Itajubá

7-Alfenas

8-Três Corações

9-São
Sebastião
do Paraíso
10-Três Pontas

IBGE (2014)
FJP (2012)
PNUD (2010)
População: 162.379
PIB: R$ 4.601.435
IDH: 0,779
População: 142.073
PIB: R$ 3.799.195
IDH: 0,774
População: 131.269
PIB: R$ 4.007.089
IDH: 0,778

População: 112.402
PIB: R$ 1.726.307
IDH: 0,756
População: 99.229
PIB: R$ 1.632.787
IDH: 0,782
População: 95.491
PIB: R$ 1.779.801
IDH: 0,787
População: 78.176
PIB: R$ 1.640.632
IDH: 0,761
População: 77.340
PIB: R$ 1.913.439
IDH: 0,744
População: 69.057
PIB: R$ 1.231.157
IDH: 0,722
População: 56.408
PIB: R$ 859.793
IDH: 0,731

Restaurantes japoneses

Quantidade

Temak´s Temakeria e Sushi Bar,
Chy, Benibara, Kasa Sushi, Kaeru
Sushi, Hashi, Deck Lounge & Sushi
Bar

7

Tomodati, Sushi San, Ryusei Sushi

3

Nu Japan Sushi Bar, Nippon Sushi,
Disk Sushi, Jiro Sushi, Ab²as
Cultura Gastronômica, Nakazza
Temakeria, Skay, Uai Sushi,
Bathian Yakissoba, E&E, Haru
Sushi & Restaurante, Pérola Negra

12

Orient Sushi House, Kampai Ima
Sushi Bar, Sushi Lounge & Grill

3

Mangá Sushi Bar, Origami Sushi,
Anexo Sushi Bar, Anexo Lounge
Sushi Bar, Clube do Sushi, Yamato,
Casa da Thaís, Uai Maki, Arte Sushi

10

Shiitake, Iwata sushi, Sushi House,
Koni Temakeria

3

Mensorê, Kosai, Tuaksu Sushi
House, Sushi Show, Sushi Bar,
Skay

6

Sushi da Bru, Grou

2

Inkasa Sushi, Sushi Bar Paraíso

2

Tuaksu Sushi House

1

Total

49

Fonte: IBGE (2014), FJP (2012), PNUD (2010) e dados da pesquisa, até fevereiro, 2016

Com esta estimativa, nas 10 maiores cidades do Sul de Minas, observa-se a
possibilidade de haver mais restaurantes de gastronomia japonesa em Minas Gerais
do que se tem registro, já que só nestas cidades tem-se a presença de 49
estabelecimentos.
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Como se nota, o maior número de restaurantes de gastronomia japonesa encontra-se
em Varginha, considerada a 3ª mais populosa do Sul de Minas, cidade também onde
a autora dessa dissertação reside, fato que tangibilizará a coleta de dados, e, portanto,
cidade escolhida para ser o foco de análise desta dissertação.
3.2 Restaurantes de gastronomia japonesa em Varginha – Sul de Minas Gerais
Segundo dados do IBGE (2014), Varginha possui aproximadamente 131.269
habitantes, sendo 607 de raça ou cor amarela, residentes em domicílios particulares,
com rendimentos de 1 a 10 salários mínimos, segundo dados de 2010.
Com uma área territorial de 395.396 km², está situada no Sul de Minas Gerais, à
21,2km da cidade de Três Pontas, que, segundo o Centro de Comércio do Café do
Estado de Minas Gerais (2011), corresponde a um importante polo produtor de café
do país e é considerada a maior produtora de café da Região. Varginha é o polo de
comercialização do produto. Tanto que o município já foi apontado como o maior
exportador de café do Estado, em 2011. O motivo é que a cidade concentra
prestadores de serviços, armazéns, corretoras e exportadoras. Além disso, possui
ainda uma unidade da Receita Federal e o Porto Seco, por onde grande parte da
produção é escoada para o mercado internacional.
Varginha possui localização estratégica, às margens do Lago de Furnas e ao mesmo
tempo quase equidistante de capitais importantes do Brasil, como Belo Horizonte
(313km), São Paulo (316km) e Rio de Janeiro (390km). Em 2014, a cidade foi
apontada como a 5ª melhor opção para investimentos em negócios, no que se refere
à Minas Gerais, segundo dados de abril, da Revista Exame (2014), com 11,8 pontos,
ficando atrás apenas de Belo Horizonte (14,81 pontos), Uberlândia (13,06 pontos),
Betim (11,93 pontos) e Itabira (11,92 pontos) e também foi considerada a 4ª melhor
de Minas, para se viver, conforme apontado pelo Índice Firjan de Desenvolvimento
Municipal [IFDM] (2014). Também possui 15.660 empresas ativas, perdendo apenas
para Poços de Caldas (17.558), no que refere ao Sul de Minas e informações do Índice
Brasileiro de Planejamento e Tributação [IBPT] (2015).
No quesito foco em gastronomia japonesa, existem, em funcionamento, os
restaurantes Nu Japan Sushi Bar, Nippon Sushi, Disk Sushi, Bathian Yakissoba, Jiro
Sushi, Ab²as Cultura Gastronômica, Nakazza Temakeria, E&E, Skay, Pérola Negra,
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Haru Sushi e Uai Sushi. O primeiro restaurante a servir exclusivamente pratos de
gastronomia japonesa foi o Japa Sushi Lounge, no ano de 2010, o qual encerrou suas
atividades 4 anos depois, em 2014. Da mesma forma, o Fly Sushi, inaugurado em
2012, fechou 2 anos depois, em 2014 também. Além destas opções tem-se também
abertas as empresas: Sushi Sô Delivery, Zig Sushi, Obentô Jun e Sushi Dukyn,
apenas para entregas em domicílio (deliveries). Na cidade, com maior variedade de
cardápio, porém, com algumas opções em comida japonesa também há os
restaurantes: Cachaçaria Água Doce, Sabor de Minas, Appaloosa Dining Club e Eri
Churrascaria. Portanto, se fosse contabilizar deliveries e restaurantes que ofereçam
alguma opção em gastronomia japonesa, seriam 20 possibilidades no ramo
alimentício japonês na cidade de Varginha. Se os restaurantes Japa Sushi Lounge e
Fly Sushi estivessem em funcionamento, totalizariam 22 opções.
Segundo dados do primeiro semestre de 2016, informados pela Associação Cultural
Nikkey de Varginha, a qual visa promover a cultura japonesa entre os japoneses e
seus descendentes conta com 61 famílias cadastradas, sendo o total de 203 pessoas,
entre titulares e dependentes. Nota-se na cidade, que parece haver grande aceitação
da gastronomia japonesa por consumidores tanto orientais quanto não descendentes,
fato que intriga também a pesquisadora e compõe questões a serem melhor
apresentadas nas análises mediante questionário aplicado nos principais restaurantes
de Varginha.
Para este estudo, trabalhar-se-á com oito empresas que concorrem diretamente, cujos
históricos foram solicitados para seus gerentes e donos, os quais têm em média a
idade de 30 anos, porém, devido a sua inexistência, foram obtidos dados mediante
entrevistas in loco com gerentes e empresários. Quanto ao restaurante Nu Japan
Sushi Bar, portanto, foram obtidas informações de que funciona desde 2010, com
ambiente climatizado, rodízio todos os dias, funcionamento das terças a domingo, das
18 às 23h 30min.
Antes de surgir o restaurante do Nippon Sushi, os pratos eram preparados em casa,
em 2013, funcionando apenas como delivery, preparados pelo seu fundador, após
concluir um curso de sushi. Percebendo que estava dando certo, cinco meses depois,
abriu um estabelecimento pequeno, fora de casa, somente para delivery, até que em
04 de agosto de 2015, expandiu suas atividades para um restaurante, que atende
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fisicamente aos clientes, bem como entrega via delivery e funciona de terça à sábado,
das 18 às 23 horas e domingo das 16 às 22 horas.
O Disk Sushi foi inaugurado em 24 de novembro de 2014, com funcionamento de
segunda à sexta, das 15 às 23h 45 min, uma iniciativa de dois irmãos, os quais
trouxeram um sushiman de outro estabelecimento para atender, principalmente ao
público jovem, advindos de faculdades próximas, porém, segundo o gerente, mediante
tamanha aceitação, atualmente o público é mais variado.
Também tendo início através de vendas feitas em casa, via delivery em 2013, um ano
após funcionamento, em 2014, o dono, que possui formação em gastronomia e
certificação como sushiman no Japão e sua sócia, abriram o restaurante Jiro Sushi,
que abre de quarta à domingo, das 18 às 24 horas.
O Ab²as Cultura Gastronômica foi inaugurado em 17 de dezembro de 2015, possui
como horário de funcionamento, das 11 às 23 horas, de terça à sábado, cujo sushiman
era dono do extinto restaurante Fly Sushi.
O Uai Sushi, com abertura às quartas e quintas, das 18 às 23 horas, sextas das 18 às
23h 30 min e aos domingos, das 18 às 20h 30 min, foi aberto em 2012 apenas como
delivery, expandindo como loja física em 2014.
O restaurante Bathian abriu as portas em 2011, com funcionamento de segunda à
sábado, das 18 às 23h.
O Nakazza Temakeria foi inaugurado em 2013, abre das 11 às 23 horas, de segunda
à sábado e domingo das 18 às 23 horas.
Os restaurantes citados serão utilizados na aplicação da análise sensorial, pelo fato
de que a maioria dos estabelecimentos têm funcionamento noturno, cardápios e
ambientes semelhantes, ficando descartados, portanto, os restaurantes Haru Sushi e
o E&E, os quais abrem apenas para almoço.
Embora o Skay e o Pérola Negra tenham funcionamento noturno também, não serão
contabilizados na amostra por terem um ambiente bem diferente dos demais, tendo
maior foco na divulgação de suas festas e cantores que se apresentarão na noite, do
que propriamente foco na gastronomia japonesa, na divulgação dos pratos que serão
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servidos, como ocorre no caso dos demais, os quais são opções que concorrem
diretamente. Por ética, os restaurantes serão identificados neste estudo por letras de
“A” a “H” e é importante salientar que a pesquisa tem como foco as percepções dos
consumidores de gastronomia japonesa de uma forma em geral.
Como se pode observar, há várias opções em restaurantes de gastronomia típica em
Varginha, o que pode influenciar em um consumidor mais exigente, o qual pode
procurar por qualidade, conforme constatado por Naviskas (2014, p.55), “do volume
vem a qualidade, então quanto mais pessoas aprendem a comer comida japonesa,
mais pessoas vão querer buscar o refinamento dela. Eu acho fantástico, culturalmente
e também por ser uma comida tão saudável.”. Assim, será feita esta pesquisa, de
forma a averiguar questões de aceitação e percepção sensorial, mediante
metodologia a seguir.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PROTOCOLO DE PESQUISA
Para que se atinjam os objetivos propostos nesta pesquisa, este capítulo apresentamse os processos fundamentais para que se responda à questão norteadora do
trabalho, por meio da classificação da pesquisa. Define o tipo de abordagem, unidade
de análise e observação, universo e amostra, o procedimento de coleta e tratamento
dos dados.
Basicamente, a pesquisa utilizou-se da metodologia correspondente à análise
sensorial e classifica-se, quanto aos objetivos - Collis e Hussey (2005) ou fins Vergara (2007), como descritiva, pois busca identificar e descrever características de
determinados fenômenos.
Quanto aos meios, os métodos utilizados foram: o qualitativo, mediante pesquisa de
campo, a qual teve como unidade de análise um grupo composto por oito restaurantes
de gastronomia japonesa em Varginha-MG e o quantitativo, por meio de uma survey
(levantamento), cuja técnica e coleta de dados foram feitas via entrevistas em
profundidade com gerentes e donos de restaurantes, bem como aplicação de
questionários estruturados, baseados na escala Likert, com 449 consumidores,
correspondendo, portanto, a amostra mínima de 383 respondentes, calculada sob a
amostra populacional da cidade em 2014, que, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística [IBGE], correspondia ao universo de 131.269 habitantes. Para
o tratamento dos dados utilizou-se de estatísticas multivariadas.
4.1 Caracterização da pesquisa
Para Marconi e Lakatos (2007, p.15), toda pesquisa “é um procedimento formal, com
método de pensamento reflexivo, que requer tratamento científico e se constitui no
caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”.
Segundo Gil (2007, p. 17), considera-se pesquisa o “procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases,
desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados.”.
Da mesma forma, Collis e Hussey (2005) dizem que a pesquisa contribui para
aumentar o conhecimento e se envolve em um processo de investigação, perguntas,
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sistemas e métodos. Para tanto, torna-se necessário encontrar um problema de
pesquisa para que se encontre um objetivo para obter resultados específicos, os quais
envolvem organização, perseverança, independência, comunicação, intelecto,
motivação e habilidade para o uso da tecnologia da informação.
Assim, a pesquisa e várias situações cotidianas exigem uma boa comunicação oral e
escrita. Deve-se desenvolver também, sistemas para gerenciamento da pesquisa,
incluindo registros, arquivos, biblioteca pessoal de livros, artigos, etc. Além disso, é
fundamental definir o tipo de pesquisa o qual se utilizará.
Segundo os autores, os tipos de pesquisa podem ser classificados segundo o objetivo
(pesquisa exploratória, descritiva, analítica e preditiva), processo (pesquisa
quantitativa ou qualitativa), lógica (dedutiva ou indutiva) e resultado (aplicada ou
básica). Dividindo-se em: pesquisa exploratória - quando há poucos ou nenhum
estudo do assunto. Pesquisa Descritiva - descreve o comportamento dos fenômenos.
Pesquisa Analítica - busca explicar por que ou como os fatos estão acontecendo, pode
mensurar relações causais. Pesquisa Preditiva - vai além da analítica, prediz a
probabilidade de uma situação semelhante acontecer em outro lugar. Pesquisa
Quantitativa - objetiva mensurar fenômenos, coletar e analisar dados. Pesquisa
Qualitativa - mais subjetiva, reflete percepções para obter um entendimento de
atividades sociais e humanas. Pesquisa Aplicada - projetada para aplicar as
descobertas em um problema específico, por exemplo, a redução de desperdício de
matéria-prima. Pesquisa Básica - mais acadêmica, contribui para aumentar o
entendimento de questões gerais. Pesquisa Dedutiva - quando a teoria passa a ser
testada na prática. Pesquisa Indutiva - através da observação individual e empírica há
a transformação para leis gerais.
Vergara (2007), simplifica a classificação da pesquisa quanto aos fins e quanto aos
meios. No que se refere a fins, pode ser: exploratória, quando não há muito
conhecimento sistematizado, descritiva, para exposição de fenômenos, com técnicas
e coletas de dados. Explicativa, justificando como os fenômenos ocorrem e porquê.
Metodológica, com procedimentos bem delineados para atingir a um determinado
objetivo, aplicada, para resolver problemas com a prática e intervencionista, não só
explica mas interfere de alguma forma na realidade.
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Quanto aos meios, a pesquisa pode ser: de campo, com aplicação de investigação no
local em que se pretendem observar fatos. De laboratório: com local específico para
ocorrência de fenômenos. Documental, mediante análises em documentos.
Bibliográfica, com base em materiais que serão lidos e estão disponíveis ao público
em geral. E experimental, com pesquisa empírica e controlada pelo pesquisador.
Esta pesquisa adotou como classificação de pesquisa a do tipo descritiva, no que se
refere ao objetivo de Collis e Hussey (2005), e fim, segundo Vergara (2007). Para
Silva & Menezes (2000, p.21), a “pesquisa descritiva visa descrever as características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e
observação sistemática.
Assume, em geral, a forma de levantamento”. Segundo Vergara (2000, p.47), através
dela é possível também, expor características de populações ou fenômenos e fazer
correlações entre variáveis. Collis e Hussey (2005) a considera importante para obter
informações sobre o problema ou questão levantada, bem como avaliar as suas
características peculiares.
Quanto ao processo ou meio, será um estudo com abordagem tanto qualitativa
(estudo de caso, grupo focal, pesquisa de campo), quanto quantitativa (métodos:
survey, experimento, pesquisa-ação, com base empírica e etc.).
Fonseca (2002, p.20) define que “a pesquisa quantitativa se centra na objetividade.
Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida
com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos
padronizados e neutros.”. Já a pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001, p.14),
“trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”.
Como método qualitativo, será realizada a pesquisa de campo, a qual, segundo
Gonsalves (2001, p.67): “é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação
diretamente com a população pesquisada. Nesse caso, o pesquisador necessita ir ao
espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a
serem documentadas [...].”. Para Gil (2007), este método, então, tem relação com a
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comunidade, já que ocorre por meio da observação direta, onde o pesquisador colhe
dados com o grupo estudado, tendo a possibilidade de colher respostas mais
confiáveis.
Da mesma forma, Fonseca (2002) diz que a pesquisa de campo faz as investigações
via coleta de dados junto a pessoas, utilizando recursos que podem utilizar da
pesquisa participante.
Como método quantitativo, será utilizado uma survey (levantamento), via aplicação de
questionários e roteiro para entrevistas. Esta pesquisa, segundo Fonseca (2002,
p.33), “pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as
características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como
representante de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento
de pesquisa.”.
Assim, foi realizada uma pesquisa de campo em restaurantes de gastronomia
japonesa de Varginha e aplicada uma survey, com 449 respondentes, os quais
consumiram pratos da gastronomia japonesa.
Entrevistas com gerentes e donos de restaurantes foram aplicadas nos dias 24, 25,
27 de janeiro e 21 de fevereiro. Os questionários foram aplicados no período de janeiro
a fevereiro de 2016, nos dias 25, 26, 27, 28, 29, 31 de janeiro e 01, 02, 04, 05, 19 e
21 de fevereiro, em média, 4 horas em cada estabelecimento, das 19 às 23 horas.
4.2 Unidade de análise e observação / Universo e amostra
Doxsey & Riz (2003, p.44) afirmam que é importante definir um foco para o estudo da
pesquisa, determinar a principal fonte das informações a serem coletadas, uma
unidade de análise e observação, a qual pode “ser uma pessoa, um grupo, uma
empresa, uma sala de aula, um município. Pode ser configurada em outro âmbito,
num âmbito mais macro: um setor econômico, uma divisão de uma instituição ou uma
escola.”.
Da mesma forma, Collis e Hussey (2005) definem a unidade de análise como unidades
que se referem às variáveis ou fenômenos em estudo, que podem ser um único
sujeito, um grupo, ou até uma nação.
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Nesta pesquisa, a unidade de análise utilizada foi um grupo de restaurantes de
gastronomia japonesa em Varginha/MG, onde existem 12 restaurantes com foco na
gastronomia japonesa, sendo que foram selecionados 8 para esta pesquisa por
oferecerem condições semelhantes de ambiente, horários de funcionamentos e
cardápios parecidos. Para tanto, entrou-se em contato com os gerentes e donos de
cada restaurante, obtendo total liberdade para aplicação, não encontrando resistência.
A maioria mostrou interesse quanto à pesquisa, agradeceu a aplicação e se
mostraram ansiosos pelos resultados que aqui serão expostos. A única exigência
proposta foi a de que a pesquisadora comunicasse ao restaurante sobre as entrevistas
e aplicação de questionários com antecedência.
Devido também ao grande movimento dos locais nos horários de funcionamento, foi
recomendado que se evitasse tumulto e que fizesse as abordagens necessárias de
maneira educada.
Foi uma preocupação também para a pesquisadora, observar se as pessoas primeiro
experimentavam a comida para depois avaliá-la, bem como foi pedido para que
evitassem colocar molho shoyo, gengibre, wasabi, ou qualquer tempero, para que não
se mascarassem os resultados.
Os gerentes e donos de restaurantes, assinaram autorização por escrito (APÊNDICE
C) e comunicaram aos funcionários sobre a liberação para esta pesquisa ser
realizada, o que tornou possível colher os dados in loco, contemplando diferentes
regiões (bairros), com aplicação de 449 questionários (APÊNDICE A), aos clientes
dos restaurantes por amostragem, mínima de 383 respostas, de acordo com a fórmula
apresentada por (SANTOS, 2013).
O cálculo foi feito sob dados populacionais do IBGE (2014), que estima que a cidade
de Varginha possui uma população de 131.269 habitantes, a qual representa o
universo desta pesquisa.
Segundo o autor, este cálculo é baseado em amostra aleatória simples, já que todos
os elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados e composto por
variáveis categóricas, escalas nominais (gênero, cidade, cor...) e não são numéricas
(idade, renda), portanto. Para tanto, utilizou-se a fórmula a seguir:
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𝑛=

𝑁. 𝑍 2 . 𝑝. (1 − 𝑝)
(𝑁 − 1). 𝑒 2 + 𝑍 2 . 𝑝. (1 − 𝑝)

Onde, “n” é a amostra calculada, “N” a população, “Z” a variável normal padronizada
associada ao nível de confiança, “p” a verdadeira probabilidade do evento e “e” o erro
amostral. Utilizando-se a fórmula a seguir, utilizando o nível de confiança de 95%, o
qual corresponde a um Z = 1,96, correspondente ao valor médio aceitável para
alcançar o nível de confiança desejável. Este valor é determinado e dado, de acordo
com a distribuição de Gauss e o erro amostral de 5% (0,05), e o p = 0,5, por ser
considerado por Santos (2013) uma margem ideal de confiança e erro amostral, bem
como padrão considerar 50% quando não tem um resultado de outros trabalhos para
embasamento sobre a probabilidade do evento, chega-se ao resultado exposto.

𝑛=

131.269. 1,962 . 0,5. (1 − 0,5)
 383
(131.269 − 1). 0,052 + 1,962 . 0,5. (1 − 0,5)

Portanto, será utilizada a amostra onde “n”= 383 respondentes. O questionário
elaborado, buscou explorar os cinco sentidos e, embora o foco seja a percepção
sensorial do respondente, colheu-se dados do indivíduo como idade, renda, dentre
outros, para se ter uma noção básica do perfil dos consumidores, o que para os donos
dos restaurantes pode ser um dado interessante, bem como para futuros exploradores
ou empresários.
A pesquisadora, ao visitar os estabelecimentos, pôde perceber que apresentam
características próprias, tais como: ambiente, tanto no que se refere à pintura, estilo
de decoração, estrutura, mobílias, quanto utensílios e serviço, no que se refere à
apresentação dos pratos, ao atendimento prestado, e a localização dos restaurantes
é bem diversa, ocupando vários bairros da cidade, alguns mais nobres, outros médios
e mais comuns.
Na maioria dos restaurantes os alimentos foram servidos em pratos típicos japoneses,
em recipientes plásticos, apenas em um eram de louça. O Hashi (palitinho, talher
japonês), são descartáveis e vêm devidamente embalados.
Caso não tenham habilidade, é possível colocar adereços para facilitar o manuseio.
Alguns pratos vieram decorados, outros organizados, porém menos elaborados. A
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bebida era servida em copos mais tradicionais. Todos estabelecimentos possuíam
shoyu na mesa e nenhum estava tocando música japonesa. Em dia promocional
houve fila em apenas um estabelecimento, mas todos os consumidores comiam
sentados para avaliação. Dos 8 restaurantes, apenas 2 oferecem rodízio de comida
japonesa. A forma de preparação dos alimentos, em alguns restaurantes, recebem
cuidados especiais.
No restaurante “A”, por exemplo, é utilizada uma fritadeira à água e óleo, para deixar
as frituras mais crocantes e tornar o cheiro das frituras mais agradáveis. O salmão
passa por maturação, um processo de imersão em água com sal e açúcar, o qual
retira impurezas e diminui o nível de bactérias, depois o seca com um pano ou
saquinho de pipoca e coloca envolto de plástico-filme, segundo entrevista realizada
com o dono deste restaurante, que disse também que ao contrário de seus
concorrentes, busca o peixe em São Paulo, no Ceasa, escolhendo a peça que vai
servir aos clientes, não compra, portanto, uma caixa fechada sem olhar a qualidade
do produto que será oferecido aos clientes.
No restaurante “B”, também há uma fritadeira, que no caso é utilizada só para Sushis
Hot, o vinagre, molhos e gengibres são preparados de maneira própria. No restaurante
“C”, afirmou-se que o segredo da crocância dos legumes é o fato de ir comprá-los
todos os dias e prepará-los na hora em que é feito o pedido.
Nos demais restaurantes foi dito que não há preparação especial ou segredos da
preparação. Os cardápios são bastante parecidos, apenas o restaurante “D” possui
um sushi diferente, com massa de farinha de trigo doce em volta e dentro um mousse
de limão.
O restaurante F disse que costuma colocar a folha de alga (nori) preparatória para
sushis em um forno elétrico para manter a sua crocância. Nos estabelecimentos “A” e
“G” as algas ficam em uma lata, para que fiquem longe da luz e da umidade, de forma
a manter a sua crocância. De maneira geral, não se notam novidades ou inovações,
o que foi constatado pelos próprios gerentes e donos o no momento da entrevista.
Em relação aos frequentadores dos restaurantes, a maioria disse que a motivação
para irem ao restaurante era degustar as especialidades. A minoria ia para saborear
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outras preparações do cardápio. Estavam com o seu grupo de referência, ora eram
casais, família, ou grupos de amigos.
Houve fila de espera apenas no restaurante “E”. Os dias de maior movimento foram
às terças, quintas e sextas, o horário de maior movimentação foi por volta das 21 às
23 horas. Em dia promocional, houve um estabelecimento que triplicou seu
movimento. No restaurante “F” houve reclamação a respeito do tempo de espera para
serem servidos os pratos. Todos os estabelecimentos possuem cardápio, alguns com
layout e papel de impressão mais simples e outros mais sofisticados. Três
estabelecimentos apresentavam foto do seu prato principal no cardápio ou em banner.
Na realização da pesquisa, houve a preocupação de se fazer a abordagem antes do
consumo do prato, o que se deu de maneira tranquila. Notou-se o interesse dos
participantes em contribuir para a pesquisa, alguns disseram que sabiam o quanto é
difícil fazer pesquisas acadêmicas, outros o tema era muito interessante, um
comentário verbal que chamou a atenção foi o de uma consumidora que adquiriu o
hábito de comer comida japonesa após ver a expressão de satisfação da cantora
Adriana Calcanhoto na televisão, a partir daí se apaixonou por pratos japoneses.
Alguns deles disseram que ficaram desde então curiosos para saber os resultados da
pesquisa.
Assim, a pesquisadora fez o acompanhamento de cada resposta, ficando ao lado para
caso houvessem dúvidas, mas a maioria disse não ter dúvidas e responderam
sozinhas ao questionário. Outras pessoas preferiram que a pesquisadora lesse a
pergunta e marcasse a resposta escolhida. O tempo médio de resposta quando
sozinhos foi de dez a quinze minutos, enquanto que para quando a pesquisadora
ajudou, foi de 5 a 10 minutos.
4.3 Instrumentos e Técnicas de coleta e análise dos dados
A coleta de dados ocorreu mediante aplicação de questionários estruturados em oito
restaurantes, selecionados por terem foco na gastronomia japonesa e funcionarem de
maneira noturna, em estabelecimentos físicos, bem como possuírem cardápios e
ambientes parecidos.
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Na primeira etapa da pesquisa, utilizou-se o método qualitativo, de forma a conhecer
melhor as expectativas de donos de restaurantes e gerentes, permitir a reflexão deles
sobre o negócio e conceito de qualidade servida, para depois apresentar para eles o
resultado da qualidade percebida. Para tanto, utilizou-se de oito entrevistas em
profundidade, sob a condução de um roteiro de perguntas.
A entrevista em profundidade, para Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012, p.5)
corresponde àquela que proporciona “maior flexibilidade, permitindo ao entrevistado
construir suas respostas sem ficar preso a um nível mais rigoroso de diretividade e
mediação por parte do entrevistador, como acontece no caso do uso de questionário
ou de uma entrevista totalmente estruturada.”.
Portanto, foram feitas entrevistas individuais, com base em um roteiro de perguntas a
partir da experiência dos donos de restaurantes ou seus representantes. Com relação
aos consumidores, a escolha da amostra, de no mínimo 383 respondentes foi
realizada abordando somente as pessoas que experimentassem a especialidade do
restaurante.
No total, foram 449 entrevistados, nesta segunda etapa, referente à pesquisa
quantitativa. Assim, as pesquisas se deram através de aplicação de questionários
(survey), apresentadas no APÊNDICE A e as entrevistas foram baseadas no roteiro
do APÊNDICE B.
Na etapa que se refere à análise quantitativa, a coleta dos dados foi realizada com
questionário estruturado, com perguntas objetivas, para aplicação junto aos
consumidores de gastronomia japonesa, na cidade de Varginha-MG, no período de
25 de janeiro a 21 de fevereiro de 2016, utilizando a escala Likert de 1 a 7 itens.
Para Alves e Bonfadini (2012), a escala Likert contribui na análise das estratégias as
quais têm sido aplicadas e, principalmente traz dados que permitem dizer qual a
percepção dos colaboradores sobre elas, as quais podem ser transformadas em
vantagem competitiva para as empresas.
Silveira et al. (2010) complementa que a escala, além de amplamente usada em
questionários que se referem à pesquisa de opinião, baseiam-se em cinco níveis, os
quais podem ser adaptados para mais níveis, como 7 ou 9, possui também
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bipolaridade quanto à afirmação, já que através dela é possível receber uma resposta
tanto positiva quanto negativa, e, ainda, há a possibilidade de estar-se indiferente,
estes resultados são primordiais e podem identificar problemas organizacionais.
Segue o modelo original de Likert.

Aprovo
fortemente

Aprovo

Indeciso

Desaprovo

Desaprovo
fortemente

Figura 71. Escala de Likert
Na Figura 71, cinco níveis para parâmetros de aceitação do consumidor
Fonte: Likert, R. A. (1932). Technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology,
n.140.

Assim, as questões pretendem responder aos objetivos específicos propostos nesta
dissertação e colaborar com o modelo teórico elaborado.
Os construtos utilizados disseram respeito aos cinco sentidos, visão, paladar, tato,
olfato, audição e tiveram como adendo, questões sobre o preço e à percepção geral
do prato. Também se inclui o item valor, custo-benefício do prato.
Portanto, como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários com
consumidores de gastronomia japonesa, como técnica de coleta de dados, a
entrevista em profundidade (APÊNDICE B), a qual será gravada mediante autorização
por escrito (APÊNDICE C) dos donos de restaurantes ou seus representantes.
Para o tratamento dos dados, foi utilizada a estatística multivariada, que, para Hair et
al. (2005), trata-se de uma análise que se refere a todos os métodos estatísticos que
vão analisar múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto investigativo de forma
simultânea.
Apresenta-se, para tanto, a tabela a seguir, que relaciona os objetivos específicos
traçados para responder à questão norteadora com base no referencial teórico, que
serão concretizadas a partir das técnicas de coleta e análise dos dados.
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Tabela 2 - Síntese da metodologia
Objetivos específicos

Autores

1. Apresentar a distribuição
de
frequências
das
avaliações perceptuais dos
construtos e variáveis da
análise sensorial realizada;

Dutcosky (2011)
Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio, Lara,
Locatelli &
Vasconcelos
(2015)
Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio, Lara,
Locatelli &
Vasconcelos
(2015)
Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio, Lara,
Locatelli &
Vasconcelos
(2015), Vermunt e
Magidson (2005)

2. Apresentar a descrição de
construtos e variáveis em
torno
de
medidas
de
tendência central;

3. Identificar a avaliação dos
construtos por grupos de
variáveis;

4. Identificar as relações
entre os diversos elementos
determinantes da percepção
sensorial;

5. Identificar se os elementos
sensoriais básicos (visão,
paladar, tato, audição e
olfato)
contribuem,
em
conjunto, para a resposta
sensorial do consumidor;

6. Apresentar o perfil do
consumidor de gastronomia
japonesa em Varginha-MG e
a sua avaliação sobre fatores
que possam influir em suas
decisões.
7. Estabelecer as redes
neurais explanadoras das
percepções sensoriais da
comida japonesa.

Tipo de pesquisa

Instrumento de coleta
de dados/metodologia

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Questionário
(APÊNDICE
A)/Estatísticas de
distribuição de
frequências

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Questionário
(APÊNDICE
A)/Médias, desvio
padrão e coeficiente de
variação

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Questionário
(APÊNDICE A)
/Estatística de
dispersão e Análise
fatorial
Questionário
(APÊNDICE A)
/Regressão
linear/Análise de
correlação entre os
construtos
Questionário
(Apêndice A) e
entrevista (APÊNDICE
B)/ Estatísticas de
distribuição de
frequências/Análise
fatorial

Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio (2013),
Bruni (2011),
Fonseca (2002)

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio (2013),
Vermunt e
Magidson (2005),
Fonseca (2002)

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Carneiro, Lucia e
Minim (2013)
Custódio, Lara,
Locatelli &
Vasconcelos
(2015)

Pesquisa descritiva,
qualitativa e
quantitativa, com
métodos de Pesquisa
de Campo e survey

Questionário
(APÊNDICE A) e
entrevista (APÊNDICE
B)

Pesquisa descritiva,
quantitativa

Questionário
(APÊNDICE
A)/Modelagens
estruturais/redes
neurais artificiais

Lacerda (2006),
Custódio (2013) e
Bruni (2011)

Fonte: elaborado pela autora.

4.3.1 Estratégias de análise e tratamento dos dados
A análise quantitativa foi realizada através da utilização dos softwares Microsoft Excell
2010® e SPSS 19®. Para tanto, fez-se uso, basicamente, da análise da distribuição
de frequências, uso de estatísticas de dispersão, análise de correlação, regressão,
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modelagem de equações e uso da técnica de Análise Fatorial, a qual, segundo Lira
(2004) tem como objetivo:
Descrever a estrutura de covariância dos relacionamentos do conjunto com p
variáveis através de variáveis não observáveis chamadas fatores. Supondo
que as variáveis possam ser agrupadas por suas correlações, tem-se grupos
cujas variáveis são altamente correlacionadas entre si, porém com correlações
relativamente baixas com as variáveis de outros grupos, podendo-se, assim,
dizer que cada grupo de variáveis representa um fator. (Lira, 2004, p.123)
Para Hair (2005), esta técnica é fundamental quando se trata de casos que possui
várias medidas e que são correlacionáveis. Com a análise fatorial é possível reduzir o
número de novas variáveis alternativas, esses fatores.
Para Cronbach (citado por Custódio, 2013, p.84), o Coeficiente Alfa de Cronbach (α)
“é uma das estimativas da confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado
em uma pesquisa. Segundo Custódio (2013, p.84), “partindo-se do princípio de que
todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente
α, com α ϵ [0,1], é calculado a partir da variância dos itens individuais e das
covariâncias entre os itens através da seguinte equação.”.

Figura 72. Coeficiente Alfa de Cronbach (α)
Na Figura 72, cálculo para achar o Coeficiente Alfa de Cronbach (α)
Fonte: http://www.seer.ufrgs.br/ProdutoProducao/article/viewFile/9321/8252

Da mesma forma, será utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson, o qual,
segundo Custódio (2013), mede o grau de relação linear entre duas variáveis
quantitativas, quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte a associação entre
elas. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear. Normalmente representado
pela letra “r”, é calculado através da fórmula:
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Figura 73. Coeficiente de Correlação de Pearson (r)
Na Figura 73, cálculo para achar o coeficiente de correlação de Pearson
Fonte: https://bloqm.files.wordpress.com/2013/10/correlacao-pearson.jpg

Por fim, utilizar-se-á a regressão, que para Bruni (citado por Custódio, 2013), modela
a relação entre variáveis e prediz o valor de uma variável dependente.
Peternelli (2015) define a regressão como uma análise estatística, que verifica se há
relação entre uma variável dependente e outras independentes, as quais podem ser
representadas por diagramas de dispersão, que mostram como se comportam os
valores de uma variável dependente, em função da independente.
Segundo Custódio (2013, p. 85), “como a variável dependente é categórica (assume
apenas valores inteiros) e pode assumir 6 valores diferentes de forma ordinal, a melhor
alternativa para modelar estes dados é a partir da regressão lógica ordinal.”.
A apresentação e análise das entrevistas com donos de restaurantes serão expostas
e transcritas no que se refira à pesquisa qualitativa junta à análise de dados
quantitativos.
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5 APRESENTANDO OS CONTEÚDOS DA PESQUISA
Com base nos preceitos teóricos anteriormente explicitados e nas pesquisas
realizadas, serão apresentados, analisados e discutidos a seguir os resultados, tanto
no que se refira à pesquisa quantitativa, quanto à qualitativa.
5.1 Sobre a Análise Sensorial: apresentando a pesquisa quantitativa
Através do tratamento estatístico dos dados da pesquisa quantitativa, estes serão
apresentados a seguir, via análise descritiva, de correlações e regressão múltipla,
bem como haverá análise da validação nomológica via AMOS (IBM®SPSS®),
software que possibilitará uma melhor compreensão dos modelos.
A análise fatorial será fundamental para determinar, dentre um conjunto de variáveis,
as de maior expressão, com a apresentação de comunalidades, as quais referem-se
à variabilidade cada afirmativa presente nos construtos, conforme será melhor
explicitado a seguir.

Esta pesquisa estimou a confiabilidade do questionário, através do cálculo de Alfa de
Cronbach. De nada adiantaria apresentar este trabalho se os dados não
correspondessem a valores válidos para exploração científica.

5.1.1 Análise da distribuição dos dados da pesquisa
Segue tabela 3, em que se apresenta a análise descritiva dos dados coletados, com
a distribuição das frequências absolutas de construtos e variáveis, bem como
frequências relativas, através de dados faltantes, visto que alguns consumidores de
gastronomia japonesa deixaram campos da pesquisa em branco.
Os dados foram coletados mediante aplicação de questionários, com um total de 449
respondentes.
Para tanto, foi utilizada a escala Likert, com variação de 1 a 7, sendo 1 – Discordo
totalmente, 2 – Discordo bastante, 3 – Discordo pouco, 4 – Indiferente, 5 – Concordo
pouco, 6 – Concordo bastante, 7 – Concordo totalmente.
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Tabela 3 - Análise descritiva – Pesquisa Quantitativa com Consumidores de Gastronomia Japonesa
Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Senti vontade de comer só de olhar para este prato.
A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as)
estimulantes.

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

12

2,67%

6

1,34%

2

0,45%

8

1,78%

29

6,46%

86

19,15%

Total

%

Dados
Faltantes

306 68,15%

449

100,00%

0

7

%

e
9

2,00%

4

0,89%

1

0,22%

8

1,78%

20

4,45%

82

18,26%

325 72,38%

449

100,00%

0

O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.

13

2,91%

16

3,58%

6

1,34%

14

3,13%

21

4,70%

121

27,07%

256 57,27%

447

99,55%

2

O formato do(s) alimento(s) veio(vieram) como o esperado.

13

2,91%

9

2,01%

3

0,67%

15

3,36%

14

3,13%

87

19,46%

306 68,46%

447

99,55%

2

De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.

11

2,47%

5

1,12%

2

0,45%

8

1,79%

19

4,26%

76

17,04%

325 72,87%

446

99,33%

3

Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

Total

%

Dados
Faltantes

Este prato tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo,
umami…).

6

1,34%

3

0,67%

1

0,22%

4

0,89%

11

2,45%

100

22,27%

324 72,16%

449

100,00%

0

Eu gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.

9

2,00%

2

0,45%

0

0,00%

0

0,00%

17

3,79%

93

20,71%

328 73,05%

449

100,00%

0

O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.
O sabor me dá à impressão de que o alimento está fresco e é
saudável.

15

3,36%

4

0,90%

0

0,00%

41

9,19%

29

6,50%

154

34,53%

203 45,52%

446

99,33%

3

6

1,34%

9

2,01%

2

0,45%

13

2,90%

16

3,57%

85

18,97%

317 70,76%

448

99,78%

1

De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.

7

1,56%

2

0,45%

1

0,22%

4

0,89%

11

2,46%

90

20,09%

333 74,33%

448

99,78%

1

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

Total

%

Dados
Faltantes

A forma, o peso e a textura deste prato são agradáveis.

10

2,23%

5

1,11%

3

0,67%

15

3,34%

14

3,12%

108

24,05%

294 65,48%

449

100,00%

0

A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).

5

1,11%

3

0,67%

1

0,22%

9

2,00%

15

3,34%

97

21,60%

319 71,05%

449

100,00%

0

A consistência deste prato corresponde às minhas expectativas.

7

1,56%

3

0,67%

2

0,45%

6

1,34%

16

3,57%

105

23,44%

309 68,97%

448

99,78%

1

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato.

11

2,45%

1

0,22%

2

0,45%

16

3,56%

16

3,56%

93

20,71%

310 69,04%

449

100,00%

0

De modo geral, o tato percebido me agradou.

8

1,80%

2

0,45%

2

0,45%

14

3,15%

16

3,60%

73

16,40%

330 74,16%

445

99,11%

4

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

Total

%

Dados
Faltantes

O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer.

18

4,01%

4

0,89%

1

0,22%

37

8,24%

29

6,46%

82

18,26%

278 61,92%

449

100,00%

0

Eu gosto do cheiro/aroma deste prato.

16

3,56%

1

0,22%

1

0,22%

43

9,58%

28

6,24%

80

17,82%

280 62,36%

449

100,00%

0

O cheiro do prato está adequado ao esperado.

10

2,23%

1

0,22%

1

0,22%

39

8,71%

13

2,90%

84

18,75%

300 66,96%

448

99,78%

1

O cheiro demonstra que o alimento é fresco e saudável.

7

1,56%

3

0,67%

1

0,22%

43

9,58%

19

4,23%

74

16,48%

302 67,26%

449

100,00%

0

De modo geral, o cheiro/aroma deste prato me agradou.

10

2,23%

3

0,67%

1

0,22%

33

7,37%

16

3,57%

71

15,85%

314 70,09%

448

99,78%

1

Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA/TEXTURA)

Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO

7

7

7

%

%

%
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Continuação da Tabela 3
Construto 5 – AUDIÇÃO

Total

%

Dados
Faltantes

299 66,59%

449

100,00%

0

18,08%

296 66,07%

448

99,78%

1

83

18,57%

277 61,97%

447

99,55%

2

3,13%

77

17,23%

248 55,48%

447

99,55%

2

19

4,28%

81

18,24%

277 62,39%

444

98,89%

5

%

5

%

6

%

Total

%

Dados
Faltantes

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

O som ao morder/mastigar o alimento é agradável.

14

3,12%

1

0,22%

3

0,67%

49

10,91%

14

3,12%

69

15,37%

Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.
O som do ambiente me possibilita comer o prato tranquilo(a),
conforme cultura japonesa.
Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa preparada,
chegando à minha mesa.
De modo geral, o que se referiu à audição sobre a comida e o
ambiente me agradaram.

11

2,46%

3

0,67%

3

0,67%

38

8,48%

16

3,57%

81

13

2,91%

12

2,68%

10

2,24%

28

6,26%

24

5,37%

22

4,92%

9

2,01%

4

0,89%

73

16,33%

14

11

2,48%

5

1,13%

1

0,23%

50

11,26%

Construto 6 – QUANTO AO PREÇO DO PRATO

1

%

2

%

3

%

4

7

7

%

%

Este prato oferece boa relação custo/benefício.

32

7,14%

13

2,90%

10

2,23%

15

3,35%

27

6,03%

126

28,13%

225 50,22%

448

99,78%

1

Este prato me oferece mais do que ele custa.

133

29,75%

34

7,61%

18

4,03%

39

8,72%

26

5,82%

96

21,48%

101 22,60%

447

99,55%

2

Este prato me oferece menos do que ele custa.
Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma boa
escolha.

149

33,48%

43

9,66%

13

2,92%

53

11,91%

24

5,39%

65

14,61%

98

22,02%

445

99,11%

4

13

2,92%

5

1,12%

3

0,67%

14

3,15%

14

3,15%

84

18,88%

312 70,11%

445

99,11%

4

De modo geral, gosto do preço deste prato.

16

3,59%

18

4,04%

6

1,35%

19

4,26%

19

4,26%

114

25,56%

254 56,95%

446

99,33%

3

Construto 7 – QUANTO AO PRATO, DE MANEIRA GERAL

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

6

%

Total

%

Dados
Faltantes

Este prato me satisfez plenamente.
Recomendo este prato, neste restaurante, para amigos e
parentes.

4

0,89%

4

0,89%

4

0,89%

3

0,67%

21

4,68%

114

25,39%

299 66,59%

449

100,00%

0

4

0,89%

4

0,89%

3

0,67%

3

0,67%

18

4,01%

122

27,17%

295 65,70%

449

100,00%

0

7

%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A tabela 4 a seguir, complementa a tabela 3, apresentando a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação (desvio padrão
expresso como uma porcentagem média).
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Tabela 4 - Análise descritiva – Média, Coeficiente de Variação (C.V.) e Desvio
Padrão (D.P.)
Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Senti vontade de comer só de olhar para este prato.
A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as) e estimulantes.
O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.
O formato do(s) alimento (s) veio (vieram) como o esperado.
De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.

Média
6,38
6,50
6,13
6,34
6,47

D.P.
1,26
1,12
1,47
1,36
1,21

C.V.
19,81%
17,23%
23,92%
21,44%
18,70%

Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)
Este prato tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo, umami…).
Eu gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.
O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.
O sabor me dá à impressão de que o alimento está fresco e é saudável.
De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.

Média
6,58
6,57
6,00
6,45
6,60

D.P.
0,95
1,01
1,37
1,16
0,96

C.V.
14,50%
15,31%
22,82%
18,03%
14,61%

Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA/TEXTURA)
A forma, o peso e a textura deste prato são agradáveis.
A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).
A consistência deste prato corresponde às minhas expectativas.
Eu me identifico com a consistência/textura deste prato.
De modo geral, o tato percebido me agradou.

Média
6,38
6,55
6,51
6,44
6,52

D.P.
1,21
0,97
1,03
1,17
1,09

C.V.
19,02%
14,74%
15,82%
18,16%
16,77%

Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO
O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer.
Eu gosto do cheiro/aroma deste prato.
O cheiro do prato está adequado ao esperado.
O cheiro demonstra que o alimento é fresco e saudável.
De modo geral, o cheiro/aroma deste prato me agradou.

Média
6,15
6,18
6,34
6,33
6,37

D.P.
1,47
1,41
1,24
1,23
1,26

C.V.
23,92%
22,84%
19,63%
19,43%
19,73%

Construto 5 – AUDIÇÃO
Média D.P.
O som ao morder/mastigar o alimento é agradável.
6,23 1,40
Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.
6,29 1,32
O som do ambiente me possibilita comer o prato tranquilo(a), conforme cultura 6,12 1,51
japonesa.
Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa preparada, chegando à minha 5,84 1,69
mesa.
De modo geral, o que se referiu à audição sobre a comida e o ambiente me 6,18 1,38
agradaram.

C.V.
22,46%
20,98%
24,63%

Construto 6 – QUANTO AO PREÇO DO PRATO
Este prato oferece boa relação custo/benefício.
Este prato me oferece mais do que ele custa.
Este prato me oferece menos do que ele custa.
Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma boa escolha.
De modo geral, gosto do preço deste prato.

Média
5,83
4,08
3,78
6,40
6,06

C.V.
30,31%
59,93%
64,88%
20,25%
25,82%

Construto 7 – QUANTO AO PRATO, DE MANEIRA GERAL
Este prato me satisfez plenamente.
Recomendo este prato, neste restaurante, para amigos e parentes.

Média D.P.
C.V.
6,50
0,97 14,90%
6,50
0,95 14,57%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

D.P.
1,77
2,45
2,45
1,29
1,56

28,91%
22,36%
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Antes de apresentar os dados no tocante ao resultado geral, de todos os restaurantes,
foco deste trabalho, observa-se, para posteriores consultas e retorno aos
representantes de cada restaurante, individualmente, as seguintes médias quanto ao
quesito que resume cada construto, de maneira geral.
Foi realizado arredondamento dos valores para facilitar a visualização dos dados.
Tabela 5 - Médias das avaliações dos construtos, por restaurante
Restaurante
A
B
C
D
E
F
G
H

Apresentação
visual
6,6
6,2
6,9
6,4
6,6
6,8
6,2
6,1

Paladar

Tato

Olfato

Audição

Preço

6,7
6,5
6,9
6,4
6,7
6,9
6,4
6,3

6,5
6,3
6,8
6,3
6,6
6,8
6,3
6,3

6,6
6,0
6,9
5,8
6,4
6,6
6,4
6,2

6,2
5,9
6,6
5,9
6,2
6,2
6,3
6,1

6,5
5,6
6,0
6,0
6,3
6,3
5,8
5,7

Plena
satisfação
6,8
6,2
6,7
6,3
6,5
6,7
6,5
6,2

Fonte: elaborado pela autora.

Portanto, é possível notar, que no Restaurante “A”, as maiores notas médias
correspondem a fatores relacionados ao “Paladar”, com nota média aproximada de
6,7 e ao construto “Este prato me satisfez plenamente”, média estimada de 6,8. A
menor média foi relativa à “Audição”, média 6,2. No Restaurante “B”, as maiores
médias foram 6,9, com empate da nota média dada aos quesitos “Apresentação
Visual”, “Paladar” e “Olfato”. A menor referiu-se à “Quanto ao preço do prato” – média
5,6. No “C”, empate quanto à “Apresentação Visual”, “Olfato” e “Paladar”, com valor
estimado de média 6,9. A menor foi para “Quanto ao preço do prato”: 6,0. No “D”,
empatados os quesitos “Apresentação Visual e “Paladar”, com a maior média igual a:
6,4 e menor média relacionado ao “Olfato” – 5,8. No “E”, a maior média é quanto ao
“Paladar” – 6,7 e menor média quanto à “Audição” – 6,2. No Restaurante “F”, a maior
média corresponde ao “Paladar” – 6,9. A menor média foi relativa à “Audição” – 6,2.
No “G”, a maior média diz respeito à “Este prato me satisfez plenamente” – 6,5 e,
empatados, posteriormente, “Olfato” e “Paladar”, com média – 6,4. A menor foi
corresponde à “Quanto ao preço do prato”, com expressão de 5,8. No “H”, as maiores
médias, empatadas, foram “Paladar” e “Tato” – 6,3 e a menor média correspondeu à
“Quanto ao preço do prato” – 5,7.
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Se for analisada a tabela, de maneira holística, percebe-se que as notas
corresponderam a valores altos e próximos, não se notam grandes disparidades entre
elas, mas percebem-se maiores valores quanto ao restaurante “C”, apresentando
maior expressão quanto aos demais nos quesitos “Apresentação Visual”, “Paladar”,
“Tato”, “Olfato”, “Audição” e “Satisfação Plena”.
O restaurante “F” foi bem avaliado em “Paladar”, “Tato”, “Preço” e “Satisfação Plena”.
O restaurante “E” obteve destaque quanto preço e “A” quanto ao “Preço” e “Satisfação
Plena”.
Conforme apresentado nas tabelas anteriores, o máximo de dados faltantes foram
cinco respostas, com a menor frequência relativa de 98,89%, correspondentes ao
construto audição, o que, de maneira geral, contribui para uma maior confiabilidade
dos dados apresentados.
É interessante notar, que nos construtos de 1 a 6, constataram-se as maiores
frequências, em quatro dos seis construtos, no que se tange à quinta afirmativa, a qual
observa-se que é conclusiva e, portanto, será melhor explicitada a seguir, através de
tabelas e histogramas correspondentes a estas avaliações gerais, bem como haverá
tópico com estatísticas de dispersão, para posterior reflexão sobre os dados expostos,
os quais tiveram como base as Tabelas 3 e 4.
Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Tabela 6 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, a apresentação deste prato
me agradou.”
Frequência Porcentagem
1

11

2,47%

2

5

1,12%

3

2

0,45%

4

8

1,79%

5

19

4,26%

6

81

18,24%

7

325

72,87%

Total
Dados
Faltantes

446

99,33%

3

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 74. Histograma da avaliação da apresentação visual do prato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 6 e figura 74, pode-se verificar que, na avaliação
geral da apresentação visual, as maiores frequências correspondem às notas: 7 –
“Concordo totalmente”, com frequência de 72,87% quanto à nota dos respondentes e
6 – “Concordo bastante”, frequência 18,24%.
Porém, se for considerada a maior média de nota, corresponderá ao valor de 6,5, com
também o menor desvio padrão – 1,12 e menor coeficiente de variação - 17,23%.
Conforme anteriormente apresentado na Tabela 4, haverá correspondência a uma
melhor avaliação média à outro quesito: “A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são)
adequada(as) e estimulantes.”, o qual, devido à correspondência ao menor coeficiente
de variação, representa também a maior homogeneidade dos dados apresentados.
Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)
Tabela 7 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, o gosto e o sabor me
agradaram.”
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Frequência Porcentagem
1

7

1,56%

2

2

0,45%

3

1

0,22%

4

4

0,89%

5

11

2,46%

6

90

20,09%

7

333

74,33%

Total
Dados
Faltantes

448

99,78%

1

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 75. Histograma da avaliação geral do paladar (gosto e sabor)
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 7 e figura 75, pode-se perceber que a maior
frequência e porcentagem estão também nos últimos quesitos, 7 – “Concordo
totalmente”, com porcentagem de 74,33% e 6 – “Concordo bastante” - 20,09%.
Esta afirmativa também apresentou a maior média de nota, 6,60. Já o menor desvio
padrão – 0,95 e menor coeficiente de variação – 14,50% se relacionam à: “Este prato
tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo, umami…).”.
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Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA E TEXTURA)
Tabela 8 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, o tato percebido me
agradou.”
Frequência

Porcentagem

1

8

1,80%

2

2

0,45%

3

2

0,45%

4

14

3,15%

5

16

3,60%

6

73

16,40%

7

330

74,16%

Total
Dados
Faltantes

445

99,11%

4

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 76. Histograma da avaliação geral do tato (consistência e textura)
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 8 e figura 76, pode-se perceber que houve a
avaliação 7 – “Concordo totalmente” para o quesito tato, de maneira geral, por 74,16%
dos respondentes e nota 6 – “Concordo bastante” por 16,40% dos participantes da
pesquisa. Porém, ao ser avaliado em relação às demais afirmativas, houve maior nota
média – 6,55, menor desvio padrão – 0,97 e menor coeficiente de variação – 14,74%
no quesito: “A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).”.
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Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO
Tabela 9 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, o cheiro/aroma deste prato
me agradou.”
Frequência

Porcentagem

1

10

2,23%

2

3

0,67%

3

1

0,22%

4

33

7,37%

5

16

3,57%

6

71

15,85%

7

314

70,09%

Total
Dados
Faltantes

448

99,78%

1

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 77. Histograma da avaliação geral do olfato (cheiro/aroma)
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 9 e figura 77, pode-se perceber que também há
maior frequência de avaliação 7 – “Concordo totalmente” – 70,09% e nota 6 –
“Concordo bastante” – 15,85% quanto ao quesito olfato – cheiro/aroma, de maneira
geral, além de ter obtido a maior nota média – 6,37. Quanto ao menor desvio padrão
– 1,23 e menor coeficiente de variação – 19,43% obteve-se de: “O cheiro demonstra
que o alimento é fresco e saudável.”.
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Construto 5 – AUDIÇÃO
Tabela 10 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, o que se referiu à audição
sobre a comida e o ambiente me agradou.”
Frequência Porcentagem
1

11

2,48%

2

5

1,13%

3

1

0,23%

4

50

11,26%

5

19

4,28%

6

81

18,24%

7

277

62,39%

Total
Dados
Faltantes

444

98,89%

5

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 78. Histograma da avaliação geral da audição
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 10 e figura 78, pode-se perceber que, em menor
grau, houve a avaliação com nota máxima, de 62,39% dos respondentes e 18,24%
deram nota 6 ao quesito geral referente à audição.
Foi o único quesito o qual obteve menor número de respondentes com a avaliação 7,
menor que 70%.
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Dentre os sentidos analisados, foi também o único cuja avaliação do aspecto geral
não obteve a maior frequência absoluta.
De acordo com os resultados da Tabela 4, a afirmativa com a maior frequência,
66,59%, correspondente aos respondentes que deram a avaliação máxima foi: “O som
ao morder/mastigar o alimento é agradável.”.
Com maior média, 6,29, menor desvio padrão – 1,32 e menor coeficiente de variação
– 20,98%, foi avaliado o quesito: “Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa
preparada, chegando à minha mesa.”.
Construto 6 – QUANTO AO PREÇO DO PRATO
Tabela 11 - Distribuição geral do quesito: “De modo geral, gosto do preço deste
prato.”

Frequência Porcentagem
1

16

3,59%

2

18

4,04%

3

6

1,35%

4

19

4,26%

5

19

4,26%

6

114

25,56%

7

254

56,95%

Total
Dados
Faltantes

446

99,33%

3

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 79. Histograma da avaliação geral do preço do prato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Mediante apresentação da tabela 11 e figura 79, pode-se perceber que o fator preço
é o que recebe menor avaliação 7, de 56,95% dos respondentes.
Houve frequência de nota 6 por 25,56%. A maior média – 6,40, menor desvio padrão
– 1,29 e menor coeficiente de variação – 20,25% corresponde à: “Dentro da categoria
comida japonesa, este prato é uma boa escolha.”.
O “Construto 7 – Quanto ao prato, de maneira geral”, visa resumir a satisfação do
consumidor sobre o prato experimentado, através de perspectiva geral, com relação
aos cinco sentidos.
Portanto, também serão demonstradas a seguir, quanto às respostas obtidas sobre
às duas perguntas realizadas através deste construto.
Construto 7 – QUANTO AO PRATO, DE MANEIRA GERAL
Tabela 12 - Distribuição geral do quesito: “Este prato me satisfez plenamente.”.
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Frequência

Porcentagem

1

4

0,89%

2

4

0,89%

3

4

0,89%

4

3

0,67%

5

21

4,68%

6

114

25,39%

7

299

66,59%

Total
Dados
Faltantes

449
0

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 80. Histograma da avaliação da satisfação do prato como um todo
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a Tabela 12 e figura 80, nota-se que maioria dos consumidores,
66,59% considera-se plenamente satisfeito, quanto ao prato experimentado, seja no
quesito visão, paladar, tato, olfato ou audição, preço, avaliando com nota 7 e 25,39%
nota 6.
A média de nota foi 6,5, apresentou maior desvio padrão de 0,97 e coeficiente de
variação de 14,90%.
Tabela 13 - Distribuição geral do quesito: “Recomendo este prato, neste restaurante,
para amigos e parentes.”.
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Frequência

Porcentagem

1

4

0,89%

2

4

0,89%

3

3

0,67%

4

3

0,67%

5

18

4,01%

6

122

27,17%

7

295

65,70%

Total
Dados
Faltantes

449

100,00%

0

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 81. Histograma da recomendação a amigos e parentes sobre o prato
experimentado
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Quanto à recomendação, como se observam na tabela 13 e figura 81, obteve-se que
65,70% avalia com nota 7 e 27,17%, nota 6. Com a mesma média de nota, 6,5 quanto
ao prato, de maneira geral, este quesito correspondeu a menor desvio padrão – 0,95
e menor coeficiente de variação – 14,57%, conforme apontado na Tabela 4.
5.1.2 Estatística de Dispersão
Através dos dados constantes nas tabelas, apresentam-se a seguir, a dispersão dos
dados analisados, a partir de cada construto.
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Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Tabela 14 - Dispersão do construto apresentação visual do prato

Apresentação visual

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

Senti vontade de comer só de olhar para este prato.

6,38

1,26

19,81%

A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as) e estimulantes.

6,50

1,12

17,23%

O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.

6,13

1,47

23,92%

O formato do(s) alimento (s) veio (vieram) como o esperado.

6,34

1,36

21,44%

De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.

6,47

1,21

18,70%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Tendo como nota máxima a avaliação 7 – Concordo totalmente, vê-se que foram
obtidas notas médias de 6,13 a 6,50, com coeficiente de variação de 17,23% a
23,92%. Estes resultados demonstram que o nível de concordância com as
afirmativas sobre o visual é alto, com maior média, 6,5, quanto: “A(s) cor(es) do(s)
alimento(s) é (são) adequada(as) e estimulantes.” e o menor nível entre eles, com
média 6,13, maior desvio padrão – 1,47 e maior coeficiente de variação, 23,92%
correspondeu à afirmativa: “O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas
expectativas.”. Observando de maneira holística, as respostas estão interrelacionadas, possuem uma uniformidade, os coeficientes de variação demonstram
bom nível de associação entre os valores do desvio-padrão, sem variações muito
representativas.
Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)
Tabela 15 - Dispersão do construto paladar
Paladar (gosto e sabor)

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

Este prato tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo,
umami…).

6,58

0,95

14,50%

Eu gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.

6,57

1,01

15,31%

O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.
O sabor me dá à impressão de que o alimento está fresco e é
saudável.

6,00

1,37

22,82%

6,45

1,16

18,03%

6,60

0,96

14,61%

De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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No quesito paladar, também se nota grande nível de concordância com as afirmativas,
com médias de 6 a 6,60. A maior média corresponde a: “De modo geral, o gosto e o
sabor me agradaram”. A maior heterogenia está no quesito “O sabor deste prato foi
além das minhas expectativas.”, com coeficiente de variação de 22,82%, desvio
padrão 1,37. Se for levado em consideração o fato de não haver variação significativa
nos desvios padrão e médias, o resultado pode sugerir que que os consumidores
gostariam de algo a mais no prato, que realmente lhes surpreendessem.
Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA E TEXTURA)
Tabela 16 - Dispersão do construto tato
Tato (consistência e textura)

Média Desvio Coeficiente
Padrão de Variação

A forma, o peso e a textura deste prato são agradáveis.

6,38

1,21

19,02%

A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).

6,55

0,97

14,74%

A consistência deste prato corresponde às minhas expectativas.

6,51

1,03

15,82%

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato.

6,44

1,17

18,16%

De modo geral, o tato percebido me agradou.

6,52

1,09

16,77%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Da mesma forma, há médias altas, próximas entre si, com valores entre 6,38 e 6,55
quanto ao tato. A questão mais heterogênea foi “A forma, o peso e a textura deste
prato são agradáveis.”, com coeficiente de variação de 19,02%. A questão com a
maior média, menor desvio padrão e menor coeficiente de variação foi: “A temperatura
do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).”.
Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO
Tabela 17 - Dispersão do construto olfato

Olfato (cheiro/aroma)

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer.

6,15

1,47

23,92%

Eu gosto do cheiro/aroma deste prato.

6,18

1,41

22,84%

O cheiro do prato está adequado ao esperado.

6,34

1,24

19,63%

O cheiro demonstra que o alimento é fresco e saudável.

6,33

1,23

19,43%

De modo geral, o cheiro/aroma deste prato me agradou.

6,37

1,26

19,73%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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As médias variaram de 6,15 a 6,37, com coeficiente de variação entre 19,43% e
23,92%. A afirmativa de maior média de nota foi “De modo geral, o cheiro/aroma deste
prato me agradou.”.
A de menor média: “O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer”. Há um
equilíbrio entre as médias apresentadas.
Verbalmente, houve observação de consumidores sobre o “Olfato”, afirmando que
quando pensam neste quesito, um dos poucos pratos que vêm à memória é o Shimeji.

Comentaram ainda que os restaurantes poderiam investir mais em experiências
sensoriais olfativas, de forma mais completa e complexa.

De modo geral, os coeficientes de variação demonstram bom nível de associação
entre os valores do desvio-padrão, sem variações muito representativas.
Construto 5 – AUDIÇÃO
Tabela 18 - Dispersão do construto audição
Audição

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

O som ao morder/mastigar o alimento é agradável.

6,23

1,40

22,46%

Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.
O som do ambiente me possibilita comer o prato tranquilo(a),
conforme cultura japonesa.
Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa preparada, chegando
à minha mesa.
De modo geral, o que se referiu à audição sobre a comida e o
ambiente me agradaram.

6,29

1,32

20,98%

6,12

1,51

24,63%

5,84

1,69

28,91%

6,18

1,38

22,36%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Conforme observa-se, há avaliação de 5,84 a 6,29, com variação de 20,98% a
28,91%. A afirmativa com maior heterogenia foi: “Eu gosto de ouvir o som da comida
japonesa preparada, chegando à minha mesa.”. Este quesito pode ter relação com o
fato de que a preparação de alimentos frescos, cozimentos e frituras sejam
normalmente realizadas nas cozinhas, mais no interior dos restaurantes. A de maior
média foi: “Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.”.
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Construto 6 – QUANTO AO PREÇO DO PRATO
Tabela 19 - Dispersão do construto preço
Preço

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

Este prato oferece boa relação custo/benefício.

5,83

1,77

30,31%

Este prato me oferece mais do que ele custa.

4,08

2,45

59,93%

Este prato me oferece menos do que ele custa.
Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma boa
escolha.

3,78

2,45

64,88%

6,40

1,29

20,25%

De modo geral, gosto do preço deste prato.

6,06

1,56

25,82%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como pode-se observar, o construto preço é o que teve maior variação de média, de
3,78 a 6,40, bem como desvio padrão: 1,29 a 2,45 e coeficiente de variação de 20,25%
a 64,88%. A alta heterogenia das afirmativas “Este prato me oferece mais do que ele
custa.” e “Este prato me oferece menos do que ele custa.” e a baixa média em relação
às demais afirmativas relativas ao preço, talvez possa ser explicada pelo não
entendimento destas duas perguntas inversamente correlacionadas. O fato de termos
os maiores coeficientes de variação percebidos em toda a pesquisa referentes a estas
questões, pode demonstrar diferentes graus de satisfação em relação a elas e/ou
pode ser um indicativo de que, de fato, os respondentes se confundiram ou não
fizeram a interpretação correta das duas perguntas.
Construto 7 – QUANTO AO PRATO, DE MANEIRA GERAL
Tabela 20 - Dispersão do construto prato, de maneira geral
O prato, de maneira geral

Média Desvio Coeficiente
Padrão
de
Variação

Este prato me satisfez plenamente.

6,50

0,97

14,90%

Recomendo este prato, neste restaurante, para amigos e parentes.

6,50

0,95

14,57%

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Neste quesito “Quanto ao prato, de maneira geral”, percebe-se que há um alto grau
de satisfação com relação aos pratos de gastronomia japonesa e que não só se

173

encontram satisfeitos, mas também farão questão de recomendar o prato servido para
amigos e parentes, seus grupos de referência.
As médias percebidas nas avaliações finais dos 5 sentidos e do construto “preço”
estão próximos à média geral de avaliação 6,5. Destaque para os construtos “Paladar”
e o “Tato”, com médias de 6,6 e 6,52 respectivamente. Com menor destaque, há a
“Audição”, “Olfato” e “Preço”, com médias respectivas de 6,18, 6,37 e 6,06. O
construto “Apresentação visual” obteve quanto à avaliação geral do prato, média 6,47.
Se for colocar em ordem a percepção sensorial média, ter-se-ia com melhor avaliação:
“Paladar”, “Tato”, “Visual”, “Olfato” e “Audição”. O resultado chama atenção pelo fato
da “Apresentação Visual”, com média 6,47, não estar em primeiro lugar, já que, como
visto no referencial teórico, segundo Brandão (2014), o primeiro impacto de um prato
seria o visual, composto por cores, movimento e altura, depois deveria vir o olfato, o
que também não se aplicou segundo resultados desta pesquisa, que teve média 6,37
e ocupou o lugar de penúltimo quesito. Em último, ficou a audição, com média 6,29.
Assim, se reunir-se dados da distribuição de frequências e a estatística de dispersão,
pode-se dizer que no construto sobre apresentação visual, há maior frequência
absoluta – 72,87% no que se refere à nota máxima 7, a qual correspondeu ao quesito:
“De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.” e a menor frequência –
57,27%, com menor média de nota – 6,13, maior desvio padrão – 1,47 e maior
coeficiente de variação – 23,92% o qual corresponde ao “O tamanho/quantidade
corresponde(m) às minhas expectativas.”. Já a maior média de nota – 6,50,
corresponde à afirmativa: “A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as) e
estimulantes.”, bem como menor desvio padrão – 1,12, demonstrando que há menor
variação dos valores em relação à média e menor coeficiente de variação, 17,23%, o
que representa maior homogeneidade dos dados apresentados.
No construto paladar, a maioria avaliou com nota máximo 7 - 74,33% dos
respondentes, a afirmativa “De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.”,
apresentando também, a maior média de nota, 6,60. Já o menor desvio padrão – 0,95
e menor coeficiente de variação – 14,50% se relacionam à: “Este prato tem o gosto
esperado (salgado, doce, azedo, umami…).”. Com menor frequência, 45,52% ficou o
quesito “O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.”, com menor média,
6,00, maior desvio padrão – 1,37 e maior coeficiente de variação – 22,82%.
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Com relação ao tato, com nota máxima, 74,16% dos respondentes, “De modo geral,
o tato percebido me agradou.”. Houve maior nota média – 6,55, menor desvio padrão
– 0,97 e menor coeficiente de variação – 14,74% em: “A temperatura do(s) alimento(s)
é (são) adequada(as).” e, com a menor nota média – 6,38, menor frequência –
65,48%, maior desvio padrão – 1,21 e maior coeficiente de variação – 19,02%: “A
forma, o peso e a textura deste prato são agradáveis.”.
Quanto ao olfato, 70,09% avalia com nota máxima “De modo geral, o cheiro/aroma
deste prato me agradou.”, obtendo também, a maior nota média – 6,37. Quanto ao
menor desvio padrão – 1,23 e menor coeficiente de variação – 19,43% obteve-se de:
“O cheiro demonstra que o alimento é fresco e saudável.” e o maior desvio padrão –
1,47, menor média de notas – 6,5 e maior coeficiente de variação – 23,92% de: “O
seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer.”.
Com relação à audição, com a maior frequência – 66,59% de respostas com valor
máximo: “O som ao morder/mastigar o alimento é agradável.”. Com maior média, 6,29,
menor desvio padrão – 1,32 e menor coeficiente de variação – 20,98%: “Ouvi bons
comentários sobre este prato/restaurante.”. Com menor frequência, 55,48%, menor
média, 5,84, maior desvio padrão – 1,69 e maior coeficiente de variação – 28,91%:
“Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa preparada, chegando à minha mesa.”.
No quesito preço, com maior frequência – 70,11%, maior média – 6,40, menor desvio
padrão – 1,29, menor coeficiente de variação – 20,25%: “Dentro da categoria comida
japonesa, este prato é uma boa escolha.”. Com a menor frequência – 22,02%, menor
média – 3,78, maior coeficiente de variação 64,88% e desvio padrão, com o maior
valor e empatado com a relação de que o prato oferece mais do que ele custa – 2,45,
está a afirmativa: “Este prato me oferece menos do que ele custa.”.
Referente ao prato em geral, 66,59% avaliou como nota máxima ao quesito “Este prato
me satisfez plenamente.”, com média de nota 6,5, maior desvio padrão de 0,97 e
coeficiente de variação de 14,90%. Com a mesma média de nota 6,5 e frequência
menor de 65,70% “Recomendo este prato, neste restaurante, para amigos e
parentes.”, ficando o menor desvio padrão – 0,95 e menor coeficiente de variação –
14,57%. A seguir, será utilizado o método estatístico multivariado de análise fatorial
para que se consiga, diante de uma matriz de dados, procurar correlações, definindo
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fatores comuns, além de buscar facilitar a análise, visto que permite a redução de
variáveis e a identificação do construto principal.
5.1.3 Análise Fatorial
Vermunt e Magidson (2005) define a análise fatorial como um método que visa explicar
a correlação ou covariância, no que se que se refira a um grupo determinado de
variáveis. Para tanto, serão apresentados os autovalores, os quais representam o
quanto a variância pode ser explicada pelo fator, pesos e comunalidades no que tange
à cada construto, as comunalidades indicarão a variabilidade de cada afirmativa nos
construtos apresentados.
A análise se dará mediante SPSS 19®, sob critério de rotação Varimax (ortogonal), o
que permite a concentração em pequeno número de variáveis.
Segundo Bruni (citado por Custódio, 2013), os valores de comunalidade considerados
os mais adequados são os maiores do que 0,6, o que será constatado, através dos
dados que se seguem.
Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere à apresentação visual do prato,
observa-se a distribuição de dados nas tabelas e gráficos a seguir, representada pela
porcentagem da variância e porcentagem cumulativa, correspondentes aos
autovalores iniciais.
Tabela 21 - Total da variância explicada “apresentação visual do prato”

Componente
1
2
3
4
5

Total
3,236
0,737
0,459
0,357
0,211

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
64,720
14,733
9,185
7,137
4,225

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Porcentagem
Cumulativa
64,720
79,453
88,638
95,775
100,000
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Figura 82. Total da variância explicada “apresentação visual do prato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 21 e figura 82, pode-se inferir que para explicar as variáveis
do construto “apresentação visual do prato”, é fundamental apenas um fator, o qual
possui variância de 64,72%.
Tabela 22 - Fator “apresentação visual do prato”
Variáveis
Senti vontade de comer só de olhar para este prato.
A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as) e estimulantes.
O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.
O formato do(s) alimento (s) veio (vieram) como o esperado.
De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.

Peso

Comunalidade

0,756
0,746
0,795
0,854
0,863

0,571
0,557
0,633
0,730
0,745

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, nem todas as comunalidades foram consideradas ideais, por
serem menores do que 0,6.
As três variáveis, portanto, que explicam bem o fator analisado são: “O
tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.”, “O formato do(s)
alimento (s) veio (vieram) como o esperado.” e “De modo geral, a apresentação deste
prato me agradou.”.
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Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere ao paladar, observa-se a distribuição
de dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 23 - Total da variância explicada “paladar (gosto e sabor)”

Componente
1
2
3
4
5

Total
3,475
0,583
0,535
0,246
0,161

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
69,504
11,652
10,704
4,915
3,224

Porcentagem
Cumulativa
69,504
81,156
91,861
96,776
100,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 83. Total da variância explicada “paladar (gosto e sabor)”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 23 e figura 83, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui também relação com o primeiro componente, com variância no valor de 69,50.
Portanto, um fator poderia ser suficiente para explicar os dados.
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Tabela 24 - Fator “paladar (gosto e sabor)”
Variáveis
Este prato tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo, umami…).
Eu gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.
O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.
O sabor me dá à impressão de que o alimento está fresco e é saudável.
De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.

Peso

Comunalidade

0,861
0,898
0,718
0,745
0,926

0,741
0,806
0,516
0,555
0,858

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, nem todas as comunalidades foram consideradas ideais, por
serem menores do que 0,6. Mas pode-se dizer que são fundamentais para o fator
paladar: “Este prato tem o gosto esperado (salgado, doce, azedo, umami…).”, “Eu
gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.” e “De modo geral, o gosto e o
sabor me agradaram.”, sendo que o maior peso foi atribuído ao quesito “De modo
geral, o gosto e o sabor me agradaram.”.
Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA E TEXTURA)
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere ao tato, observa-se a distribuição de
dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 25 - Total da variância explicada “tato (consistência e textura)”

Componente
1
2
3
4
5

Total
3,885
0,393
0,355
0,204
0,163

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
77,707
7,854
7,097
4,078
3,264

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Porcentagem
Cumulativa
77,707
85,561
92,658
96,736
100,000
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Figura 84. Total da variância explicada “tato (consistência e textura)”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 25 e figura 84, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui relação com o primeiro componente, representando 77,70%.
Desta forma, este fator pode ser suficiente para explicar o construto.
Tabela 26 - Fator “tato (consistência e textura)”
Variáveis
A forma, o peso e a textura deste prato são agradáveis.
A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).
A consistência deste prato corresponde às minhas expectativas.
Eu me identifico com a consistência/textura deste prato.
De modo geral, o tato percebido me agradou.

Peso

Comunalidade

0,855
0,838
0,884
0,898
0,930

0,731
0,702
0,781
0,806
0,866

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, todas as comunalidades foram consideradas adequadas, por
serem maiores do que 0,6, portanto, o fator “tato” obteve afirmativas que o compõem
e o explicam.
Os pesos também foram altos, sendo que os maiores valores correspondem à quinta
variável, a qual é conclusiva, “De modo geral, o tato percebido me agradou.”.

180

Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere ao olfato, observa-se a distribuição
de dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 27 - Total da variância explicada “olfato (cheiro/aroma) do prato”

Componente
1
2
3
4
5

Total
4,071
0,401
0,264
0,178
0,086

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
81,416
8,017
5,274
3,565
1,727

Porcentagem
Cumulativa
81,416
59,433
94,707
98,273
100,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 85. Total da variância explicada “olfato (cheiro/aroma) do prato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 27 e figura 85, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui relação com o primeiro componente, representando aproximadamente 81%.
Desta forma, este fator pode ser suficiente para explicar os dados.
Tabela 28 - Fator “olfato (cheiro/aroma) do prato”
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Variáveis
O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer.
Eu gosto do cheiro/aroma deste prato.
O cheiro do prato está adequado ao esperado.
O cheiro demonstra que o alimento é fresco e saudável.
De modo geral, o cheiro/aroma deste prato me agradou.

Peso

Comunalidade

0,909
0,928
0,920
0,841
0,911

0,827
0,861
0,847
0,707
0,829

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, há boas referências de comunalidades, o que pode inferir
que o fator “olfato” também é um bom indicador para explicar as cinco variáveis
envolvidas. O quesito de maior peso e comunalidade foi “Eu gosto do cheiro/aroma
deste prato.”.
Construto 5 – AUDIÇÃO
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere à audição, observa-se a distribuição
de dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 29 - Total da variância explicada “audição”

Componente
1
2
3
4
5

Total
3,479
0,718
0,405
0,250
0,148

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
69,587
14,356
8,107
4,995
2,955

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Porcentagem
Cumulativa
69,587
83,943
92,049
97,045
100,000
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Figura 86. Total da variância explicada “audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 29 e figura 86, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui relação com o primeiro componente, representando aproximadamente 70%.
Desta forma, este fator pode ser suficiente para explicar os dados.
Tabela 30 - Fator “audição”
Variáveis
O som ao morder/mastigar o alimento é agradável.
Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.
O som do ambiente me possibilita comer o prato tranquilo(a), conforme
cultura japonesa.
Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa preparada, chegando à
minha mesa.
De modo geral, o que se referiu à audição sobre a comida e o ambiente
me agradaram.
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Peso

Comunalidade

0,873
0,874

0,762
0,764

0,777

0,604

0,738

0,545

0,897

0,805

Como se pode observar, a comunalidade encontrada quesito “Eu gosto de ouvir o som
da comida japonesa preparada, chegando à minha mesa.” se expressa de forma
inadequada para indicar a variabilidade no construto audição, apresentando valor
inferior a 0,6.
A afirmativa de maior peso é “De modo geral, o que se referiu à audição sobre a
comida e o ambiente me agradaram.”.
Construto 6 – QUANTO AO PREÇO DO PRATO
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Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere ao preço do prato, observa-se a
distribuição de dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 31 - Total da variância explicada “quanto ao preço do prato”

Componente
1
2
3
4
5

Total
2,195
1,208
0,852
0,441
0,303

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
43,900
24,162
17,049
8,823
6,065

Porcentagem
Cumulativa
43,900
68,062
85,112
93,935
100,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 87. Total da variância explicada “quanto ao preço do prato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 31 e figura 87, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui relação com os dois primeiros componentes, que, somados, representam
aproximadamente 68%.
Desta forma, são necessários dois fatores para que se consiga explicar os dados.
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Tabela 32 - Fator “quanto ao preço do prato”
Variáveis
Este prato oferece boa relação custo/benefício.
Este prato me oferece mais do que ele custa.
Este prato me oferece menos do que ele custa.
Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma
boa escolha.
De modo geral, gosto do preço deste prato.

Peso
Fator-1
0,824
0,384
-0,242

Peso
Fator-2
-0,080
0,712
0,833

0,757

-0,010

0,573

0,858

0,001

0,737

Comunalidade
0,686
0,655
0,753

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, há uma comunalidade que não foi considerada ideal no
quesito “Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma boa escolha.”.
Percebe-se também que há pesos negativos, o que talvez possam ser explicados pela
relação intrínseca às variáveis, por exemplo, o respondente que concordou totalmente
com a afirmativa “Este prato me oferece menos do que ele custa.”, é quase certo de
que avaliará com menor nota ao quesito:

“Este prato oferece boa relação

custo/benefício.”. O fator de maior peso quanto ao fator 1 diz respeito à afirmativa: “De
modo geral, gosto do preço deste prato.” e quanto ao fator 2, o de maior comunalidade
e peso: “Este prato me oferece menos do que ele custa.”.
Construto 7 – QUANTO AO PRATO, DE MANEIRA GERAL
Aplicando-se a análise fatorial, no que se refere ao prato, de maneira geral, observase a distribuição de dados nas tabelas e gráficos a seguir.
Tabela 33 - Total da variância explicada “quanto ao prato, de maneira geral”

Componente
1
2

Total
1,828
0,172

Autovalores Iniciais
Porcentagem da
variância
91,378
8,622

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Porcentagem
Cumulativa
91,378
100,00
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Figura 88. Total da variância explicada “quanto ao prato, de maneira geral”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

De acordo com a tabela 33 e figura 88, pode-se inferir que a maior parte da variância
possui relação com o primeiro componente, representando aproximadamente 91%.
Desta forma, este fator pode ser suficiente para explicar todos os dados.
Tabela 34 - Fator “quanto ao prato, de maneira geral”
Variáveis
Este prato me satisfez plenamente.
Recomendo este prato, neste restaurante, para amigos e parentes.

Peso

Comunalidade

0,956
0,956

0,914
0,914

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como se pode observar, o peso e as comunalidades são iguais e adequadas, podendo
estar de acordo com à satisfação dos clientes.
5.1.4 Confiabilidade dos dados
Para estimar a confiabilidade do questionário, foi utilizado o Alfa de Cronbach.
Segundo Streiner (2003), corresponde à média de correlações que compõem um
instrumento de avaliação. Para Rogers, Schimiti e Mullins (2002), é uma medida de
confiabilidade do questionário, que faz a correlação entre respostas de um
questionário, através da análise das respostas que foram apresentadas pelos
respondentes, através da correlação feita da média entre as perguntas e é calculado
a partir de variâncias de cada item e da soma do que foi respondido de acordo com a
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percepção de cada avaliador dos itens do questionário aplicado. Com relação à
consistência interna, pode-se observar, através da tabela 35 que o questionário,
apresenta confiabilidade, pois possui o valor de 0,752, o que é bastante considerável
e, segundo Custódio (2013), está dentro dos padrões aceitáveis, visto que o ideal são
valores maiores que 0,6. Os coeficientes dos demais construtos são apresentados na
tabela 36.
Tabela 35 - Coeficiente Alfa de Cronbach para o questionário aplicado
Coeficiente Alfa de Cronbach
Questionário aplicado aos consumidores sobre as especialidades servidas nos
restaurantes japoneses avaliados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

0,752

Tabela 36 - Coeficiente Alfa de Cronbach para cada construto
Construto

Coeficiente Alfa de Cronbach

Apresentação visual do prato

0,807

Paladar (gosto e sabor)

0,810

Tato (consistência e textura)

0,822

Olfato (cheiro/aroma) do prato

0,826

Audição

0,812

Quanto ao preço do prato

0,710

Quanto ao prato, de maneira geral

0,920

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A tabela 36, mostra o Alfa de Cronbach para cada construto do questionário. Nota-se
que o construto “Quanto ao prato, de maneira geral” apresentou um alto grau de
consistência interna. Enquanto que “Quanto ao preço do prato” foi o de menor grau
de consistência, embora pode-se perceber que todos os quesitos são significativos e,
portanto, contribuíram para o grau de confiabilidade da pesquisa.
5.1.5 Análise de Correlação e Regressão Linear
Segundo Bruni (2011, p.204), a técnica de regressão linear “fornece uma função
matemática que descreve a relação entre duas ou mais variáveis”, enquanto que a
correlação “determina um número que expressa uma medida numérica do grau da
relação encontrada”. A semelhança de ambas é que ajudam na comprovação
numérica sobre a existência de relação entre as variáveis estudadas.
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Para obter dados mais concentrados nos cinco sentidos, foco deste trabalho,
trabalhou-se com a regressão dos construtos: “Apresentação visual do prato”,
“Paladar (Gosto e Sabor)”, “Tato (Consistência/Textura)”, “Olfato (Cheiro/Aroma) do
Prato” e “Audição”.
De forma a obter as equações matemáticas de cada construto, procurou-se
determinar seus coeficientes no SPSS 19®, através do cálculo das médias das notas
de cada afirmativa do questionário e, chegou-se aos dados expostos na tabela que se
segue.
Também

será

apresentada,

uma

análise

das

variáveis

que

explicam

significativamente a variável dependente correspondente a cada construto, qual
apresenta maior poder da explicação da variável dependente, o valor do coeficiente
de determinação (R²), o qual possibilita demonstrar o quanto as variáveis
independentes conseguem explicar em média a variável dependente.
O erro padrão residual também será observado, para que se verifique a adequação
da equação matemática encontrada e, por fim, ter-se-á a análise da correlação das
variáveis, a qual poderá ser classificada seguindo os critérios de Callegari-Jacques
(2004), medido através do coeficiente de correlação de Pearson representado por:
[|r|], o qual assume valores entre 1 e -1, sendo que 1 representa uma correlação
perfeita positiva entre duas variáveis, -1, correlação perfeita negativa, a qual atesta
que se uma variável aumenta, a outra sempre diminui e 0, mostra que não há
correlação entre as duas variáveis analisadas, mas, de qualquer forma, o coeficiente
de correlação de Pearson, segundo a autora, é uma medida que demonstra o grau de
relação linear entre duas variáveis quantitativas e segue à regra de classificação:
Se |r| = 0 – Classifica-se a correlação como nula
Se 0 < |r| < 0,3 – Representa uma correlação fraca
Se 0,3 < |r| < 0,6 – Classifica uma correlação regular
Se 0,6 < |r|<0,9 – Representa uma correlação forte
Se 0,9< |r| < 1 – Classifica uma correlação muito forte
Se |r| = 1 – Representa uma correlação plena ou perfeita
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A seguir, serão apresentadas as regressões lineares obtidas a partir de dados de cada
construto analisado.
Construto 1 – APRESENTAÇÃO VISUAL DO PRATO
Tabela 37 - Coeficientes – Variável dependente – “apresentação”
Coefficientsa
Model

1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

,395

,241

Paladar

,439

,061

Tato

,309

Olfato
Audição

Beta

t

Sig.

1,640

,102

,375

7,159

,000

,061

,285

5,051

,000

,113

,037

,129

3,080

,002

,071

,039

,082

1,800

,073

a. Dependent Variable: Apresentação
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Expressão matemática
Apresentação = 0,395+ (0,439 x paladar) + (0,309 x tato) + (0,113 x olfato) + (0,71 x
audição)
Variáveis que explicam significativamente a variável dependente apresentação:
Se for considerada a coluna de significância [Sig.], obtém-se quais variáveis explicam
a dependente, sendo que, para tanto, segundo Callegari-Jacques (2004), precisam
apresentar valor de Sig. < ou = (menor ou igual) a 0,05.
Portanto, as variáveis que explicam a apresentação seriam paladar, tato e olfato.
Sendo que, a variável de maior expressão é o paladar, pois tem maior valor da
estatística “t” = 7,159 e também maior Beta padronizado – “B” = 0,375.
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Tabela 38 - [R²] – Demonstração do coeficiente de determinação obtido e interpretado
do quesito “apresentação”
Model Summary
Model

R
dimension0

1

Change Statistics

Std. Error
R

Adjusted

of the

R Square

F

Square

R Square

Estimate

Change

Change

,601

,598

,775a

,65769

,601 159,149

Sig. F
df1

df2
4

422

Change
,000

a. Predictors: (Constant), Audição, Olfato, Paladar, Tato

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como trata-se de uma regressão múltipla, o valor do r² é o R² ajustado representado
na tabela, portanto, corresponde a “0,598” x 100 = 59,8%, o que significa que as
variáveis independentes conseguem explicar em média 59,8% da variação da variável
dependente apresentação. Para obter o erro padrão residual em porcentagem e
interpretar o resultado, além da tabela anterior, conta-se com a média da variável
dependente:
Tabela 39 - Médias e desvio padrão de cada construto
Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Apresentação

6,3733

1,03676

427

Paladar

6,4501

,88568

427

Tato

6,4974

,95851

427

Olfato

6,2731

1,18666

427

Audição
6,1424
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

1,19504

427

Para tanto, utiliza-se a fórmula, em que o erro padrão residual [EPR] em porcentagem
corresponde ao erro padrão residual dividido pela média da variável dependente,
multiplicados por 100:
EPR% =

𝐸𝑃𝑅
x 100
𝑌̅

EPR% = 0,65769/6,3733x100=10,31945 aproximadamente 10,32%
Os valores observados variam, em média, 10,32% em torno dos valores previstos pela
fórmula. Para Callegari-Jacques (2004) se o erro padrão fosse de 30%,
corresponderia a um alto valor e a equação não poderia ser considerada adequada,
ainda mais se o coeficiente de adequação for baixo, por exemplo, menos que 45,4%,
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Neste caso, há, portanto, uma adequação da fórmula, visto menor erro percentual e
59,8% de coeficiente de adequação para aplicação do modelo.
Tabela 40 - Correlação, a partir da variável “Apresentação visual do prato”
Correlations
Apresentação
Apresentação

Pearson

Paladar
1

Tato

Olfato

Audição

,717

,710

,571

,586

,000

,000

,000

,000

Correlation
Sig. (2-tailed)

Paladar

N

442

438

438

441

436

Pearson

,717

1

,798

,626

,610

,000

,000

,000

Correlation

Tato

Sig. (2-tailed)

,000

N

438

444

440

443

438

Pearson

,710

,798

1

,623

,697

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

438

440

444

443

438

Pearson

,571

,626

,623

1

,590

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

441

443

443

447

441

Pearson

,586

,610

,697

,590

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

436

438

438

441

Correlation

Olfato

Correlation

Audição

,000

Correlation

442

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A análise deverá ser feita com a tabela anterior, em que se nota uma correlação linear
positiva, visto sinal positivo do coeficiente de correlação de Pearson.
Seguindo à classificação de Callegari-Jacques, S. M. (2004), pode-se notar que o
primeiro número acima de uma reta imaginária que se pode traçar através da diagonal
formada pelos números “1” é no valor de 0,717, portanto, é uma correlação positiva
forte e, como possui valor de significância menor ou igual a 0,05, então é uma
correlação estatisticamente significativa entre as variáveis, principalmente entre
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apresentação e paladar, como pode-se constatar com os dados classificados e a
figura a seguir, que representa os resíduos gerados desta distribuição.
Apresentação e Paladar – correlação forte (0,717) e significativa (0,000)
Apresentação e Tato – correlação forte (0,710) e significativa (0,000)
Apresentação e Olfato – correlação regular (0,571) e significativa (0,000)
Apresentação e Audição – correlação regular (0,586) e significativa (0,000)

Figura 89. Gráfico de dispersão – Apresentação e Paladar
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O gráfico de resíduos anterior, realizado a partir de dados da variável dependente
“Apresentação” e independente “Paladar”, colabora para demonstrar a distribuição
mais uniforme no que tange às notas mais altas, em torno da reta de regressão
delineada.
Construto 2 – PALADAR (GOSTO E SABOR)
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Tabela 41 - Coeficientes – Variável dependente – “paladar”
Coefficientsa
Model

Standardized
Unstandardized Coefficients
B

1

(Constant)

Coefficients

Std. Error
1,221

,171

Tato

,453

,042

Apresentação

,247

Olfato
Audição

Beta

t

Sig.

7,128

,000

,490

10,843

,000

,034

,289

7,159

,000

,092

,027

,123

3,365

,001

,022

,030

,030

,757

,449

a. Dependent Variable: Paladar
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Expressão matemática
Paladar = 1,221 + (0,453 x tato) + (0,247 x apresentação) + (0,92 x olfato) + (0,22 x
audição)
Variáveis que explicam significativamente a variável dependente paladar:
As variáveis que explicam a apresentação seriam tato, apresentação e olfato. Sendo
que, a variável de maior expressão é o tato, pois tem maior valor da estatística “t” =
10,843 e também maior Beta padronizado – “B” = 0,490.
Tabela 42 - [R²] – Demonstração do coeficiente de determinação obtido e interpretado
do quesito “paladar”
Model Summary
Model

R
dimension0

1

Change Statistics

Std. Error

,832a

R

Adjusted

of the

R Square

F

Square

R Square

Estimate

Change

Change

,693

,690

,49321

,693 237,933

Sig. F
df1

df2
4

422

Change
,000

a. Predictors: (Constant), Audição, Apresentação, Olfato, Tato

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como trata-se de uma regressão múltipla, o valor do r² é o R² ajustado representado
na tabela, portanto, corresponde a “0,690” x 100 = 69%, o que significa que as
variáveis independentes conseguem explicar em média 69% da variação da variável
dependente apresentação. Para obter o erro padrão residual em porcentagem e
interpretar o resultado, além da tabela 42, recorre-se à tabela 39, a qual conta com a
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média

da

variável

dependente,

assim,

EPR%

=

0,49321/6,4501x100=

aproximadamente 7,65%. Portanto, os valores observados estão variando em média,
7,65% em torno dos valores previstos pela fórmula, portanto, a equação é adequada,
o que é confirmada também como valor do erro percentual e o modelo pode ser
aplicado na prática, visto 69% de coeficiente de aplicação.
Tabela 43 - Correlação, a partir da variável “paladar”
Correlations
Paladar
Paladar

Pearson Correlation

Tato

Apresentação

Olfato

Audição

Pearson Correlation

Apresentação

Olfato

Audição

,798**

,717**

,626**

,610**

,000

,000

,000

,000

444

440

438

443

438

,798**

1

,710**

,623**

,697**

,000

,000

,000

438

443

438

1

,571**

,586**

,000

,000

1

Sig. (2-tailed)
N

Tato

Sig. (2-tailed)

,000

N

440

444

,717**

,710**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

438

438

442

441

436

,626**

,623**

,571**

1

,590**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

443

443

441

447

441

,610**

,697**

,586**

,590**

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

438

438

436

441

Pearson Correlation

Pearson Correlation

Pearson Correlation

,000

442

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A análise deverá ser feita com a tabela anterior é que se nota uma correlação linear
positiva, visto sinal positivo do coeficiente de correlação de Pearson.
Seguindo à classificação de Callegari-Jacques, S. M. (2004), pode-se notar que o
primeiro número acima de uma reta imaginária que se pode traçar através da diagonal
formada pelos números “1” é no valor de 0,798, portanto, é uma correlação positiva
forte e, como possui valor de significância menor ou igual a 0,05, então é uma
correlação estatisticamente significativa entre as variáveis paladar e tato.
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Pode-se notar que, de maneira geral, paladar e tato possui uma correlação mais forte
e significativa, como pode-se constatar com os dados classificados e a figura a seguir,
que representa os resíduos gerados desta distribuição.
Paladar e Tato – correlação forte (0,798) e significativa (0,000)
Paladar e Apresentação – correlação forte (0,717) e significativa (0,000)
Paladar e Olfato – correlação forte (0,626) e significativa (0,000)
Paladar e Audição – correlação forte (0,610) e significativa (0,000)

Figura 90. Gráfico de dispersão – Paladar e Tato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O gráfico de resíduos anterior, realizado a partir de dados da variável dependente
“Paladar” e independente “Tato”, colabora para demonstrar a distribuição mais
uniforme no que tange às notas mais altas, em torno da reta de regressão delineada,
conforme também se constatou quanto aos quesitos “Apresentações” e “Paladar”.
Construto 3 – TATO (CONSISTÊNCIA E TEXTURA)
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Tabela 44 - Coeficientes – Variável dependente – “tato”
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

1 (Constant)

,586

,185

Paladar

,481

,044

Audição

,218

Apresentação
Olfato

Beta

t

Sig.

3,169

,002

,445

10,843

,000

,029

,271

7,587

,000

,185

,037

,200

5,051

,000

,047

,028

,058

1,635

,103

a. Dependent Variable: Tato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Expressão matemática
Tato = 0,586 + (0,481 x paladar) + (0,218 x audição) + (0,185 x apresentação) + (0,47
x olfato)
Variáveis que explicam significativamente a variável dependente tato:
As variáveis que explicam a apresentação seriam paladar, audição e apresentação.
Sendo que, a variável de maior expressão é o paladar, pois tem maior valor da
estatística “t” = 10,843 e também maior Beta padronizado – “B” = 0,445.
Tabela 45 - [R²] – Demonstração do coeficiente de determinação obtido e
interpretado do quesito “tato”
Model Summary
Model
R
dimension

Change Statistics

Std. Error

1 ,849

R

Adjusted

of the

R Square

F

Square

R Square

Estimate

Change

Change

,721

,718

,50866

,721

272,678

Sig. F
df1 df2
4 422

Change
,000

a

a. Predictors: (Constant), Olfato, Apresentação, Audição, Paladar

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como trata-se de uma regressão múltipla, o valor do r² é o R² ajustado representado
na tabela, portanto, corresponde a 0,718x100= 71,8%. Quer dizer que as variáveis
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independentes conseguem explicar em média, 71,8% da variação da variável
dependente Tato. Para obter o erro padrão residual em porcentagem e interpretar o
resultado, além da tabela 45, recorre-se à tabela 39, a qual conta com a média da
variável dependente, assim, EPR% = 0,50866/6,4974x100= aproximadamente 7,83%.
Portanto, os valores observados estão variando em média, 7,83% em torno dos
valores previstos pela fórmula, portanto, a equação é adequada, o que é confirmada
também como valor do erro percentual e o modelo pode ser aplicado na prática, visto
71,8% de coeficiente de aplicação.
A análise a seguir deverá demonstra que há correlação linear positiva, visto sinal
positivo do coeficiente de correlação de Pearson, correspondente às correlações
apresentadas, em função da variável “tato”. Posteriormente, serão apresentados,
resultados referentes aos sentidos “olfato” e audição. Segue tabela 46, com a
apresentação da correlação encontrada a partir do sentido “tato”.
Tabela 46 - Correlação, a partir da variável “tato”
Correlations
Tato
Tato

Pearson

Paladar Apresentação
1

Correlation
Sig.
(2-tailed)
N
Paladar

Apresentação

Audição

Olfato

Pearson

444
,798**

Audição

Olfato

,798**

,710**

,697**

,623**

,000

,000

,000

,000

440

438

438

443

1

,717**

,610**

,626**

,000

,000

,000

Correlation
Sig.
(2-tailed)

,000

N

440

444

438

438

443

,710**

,717**

1

,586**

,571**

Correlation
Sig.
(2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

438

438

442

436

441

,697**

,610**

,586**

1

,590**

Correlation
Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

438

438

436

442

441

,623**

,626**

,571**

,590**

1

Correlation
Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

443

443

441

441

Pearson

Pearson

Pearson

,000

447

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Seguindo à classificação de Callegari-Jacques, S. M. (2004), pode-se notar que o
primeiro número acima de uma reta imaginária que se pode traçar através da diagonal
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formada pelos números “1” é no valor de 0,798, portanto, é uma correlação positiva
forte e, como possui valor de significância menor que 0,05, então é uma correlação
estatisticamente significativa entre as variáveis. Pode-se notar que, de maneira geral,
paladar e apresentação possui uma correlação mais forte e significativa, como podese constatar com os dados classificados e a figura a seguir, que representa os
resíduos gerados desta distribuição.
Tato e paladar – correlação forte (0,798) e significativa (0,000)
Tato e Apresentação – correlação forte (0,710) e significativa (0,000)
Tato e Audição – correlação forte (0,697) e significativa (0,000)
Tato e Olfato – correlação forte (0,623) e significativa (0,000)

Figura 91. Gráfico de dispersão – Tato e Paladar
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O gráfico de resíduos anterior, realizado a partir de dados da variável dependente
“Tato” e independente “Paladar”, colabora para demonstrar a distribuição mais
uniforme no que tange às notas mais altas, em torno da reta de regressão delineada,
como também houve quando a variável dependente era “Paladar”.
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Construto 4 – OLFATO (CHEIRO/AROMA) DO PRATO
Tabela 47 - Coeficientes – Variável dependente – “Olfato”
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
1

Std. Error

(Constant)

,514

,318

Audição

,294

,050

Paladar

,284

Apresentação
Tato

Beta

t

Sig.

1,620

,106

,296

5,860

,000

,084

,212

3,365

,001

,195

,063

,171

3,080

,002

,135

,083

,109

1,635

,103

a. Dependent Variable: Olfato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Expressão matemática
Olfato = 0,514 + (0,294 x audição) + (0,284 x paladar) + (0,195 x apresentação) +
(0,135 x tato)
Variáveis que explicam significativamente a variável dependente olfato:
As variáveis que explicam o olfato seriam apresentação, paladar e audição. Sendo
que, a variável de maior expressão é a audição, pois tem maior valor da estatística “t”
= 5,860 e também maior Beta padronizado – “B” = 0,296.
Tabela 48 - [R²] – Demonstração do coeficiente de determinação obtido e interpretado
do quesito “olfato”
Model Summary
Model

Change Statistics

Std. Error

1

R

Adjusted

of the

R Square

F

Sig. F

R

Square

R Square

Estimate

Change

Change

df1

df2

Change

,687a

,472

,467

,86643

,472

94,272

4

422

,000

dimension0

Predictors: (Constant), Tato, Audição, Apresentação, Paladar

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Como trata-se de uma regressão múltipla, o valor do r² é o R² ajustado representado
na tabela, portanto, corresponde a 0,467x100=46,7%. Quer dizer que as variáveis
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independentes conseguem explicar em média 46,7% da variação da variável
dependente olfato.
Para obter o erro padrão residual em porcentagem e interpretar o resultado, além da
tabela 48, recorre-se à tabela 39, a qual conta com a média da variável dependente,
assim, EPR% = 0,86643/6,2731x100 = aproximadamente 13,81%. Portanto, os
valores observados estão variando em média, 13,81% em torno dos valores previstos
pela fórmula, portanto, a equação é adequada, o que é confirmada também como
valor do erro percentual e o modelo pode ser aplicado na prática, visto 46,7% de
coeficiente de aplicação.
Tabela 49 - Correlação, a partir da variável “olfato”
Correlations
Olfato
Olfato

Pearson

Paladar

Tato

Audição

Apresentação

,626**

,623**

,590**

,571**

,000

,000

,000

,000

447

443

443

441

441

,626**

1

,798**

,610**

,717**

,000

,000

,000

1

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Paladar

Pearson
Correlation

Tato

Sig. (2-tailed)

,000

N

443

444

440

438

438

,623**

,798**

1

,697**

,710**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

443

440

444

438

438

,590**

,610**

,697**

1

,586**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

441

438

438

442

436

,571**

,717**

,710**

,586**

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

441

438

438

436

Pearson
Correlation

Audição

Pearson
Correlation

Apresentação

Pearson

,000

Correlation

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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A análise deverá ser feita com a tabela anterior é que se nota uma correlação linear
positiva, visto sinal positivo do coeficiente de correlação de Pearson.
Seguindo à classificação de Callegari-Jacques, S. M. (2004), pode-se notar que o
primeiro número acima de uma reta imaginária que se pode traçar através da diagonal
formada pelos números “1” é no valor de 0,626, portanto, é uma correlação positiva
forte e, como possui valor de significância menor ou igual a 0,05, então é uma
correlação estatisticamente significativa entre as variáveis paladar e tato.
Pode-se notar que, de maneira geral, olfato e paladar possui uma correlação mais
forte e significativa, como pode-se constatar com os dados classificados e a figura a
seguir, que representa os resíduos gerados desta distribuição.
Olfato e paladar – correlação forte (0,626) e significativa (0,000)
Olfato e tato – correlação forte (0,623) e significativa (0,000)
Olfato e audição – correlação regular (0,590) e significativa (0,000)
Olfato e apresentação – correlação regular (0,571) e significativa (0,000)

Figura 92. Gráfico de dispersão – Olfato e Paladar
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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O gráfico de resíduos anterior, realizado a partir de dados da variável dependente
“Olfato” e independente “Paladar”, colabora para demonstrar a distribuição mais
uniforme no que tange às notas mais altas.
Construto 5 – AUDIÇÃO
Tabela 50 - Coeficientes – Variável dependente – “Audição”
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients

Model

B
1 (Constant)
-,122
Tato
,551
Olfato
,256
Apresentação
,107
Paladar
,060
a. Dependent Variable: Audição

Std. Error
,298
,073
,044
,060
,080

Beta
,442
,254
,093
,045

t
-,411
7,587
5,860
1,800
,757

Sig.
,681
,000
,000
,073
,449

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Expressão matemática
Audição = -0,122 + (0,551 x tato) + (0,256 x olfato) + (0,107 x apresentação) + (0,060
x paladar)
Variáveis que explicam significativamente a variável dependente audição:
As variáveis que explicam a audição seriam “tato” e “olfato”. Sendo que, a variável de
maior expressão é o “tato”, pois tem maior valor da estatística “t” = 7,587 e também
maior Beta padronizado – “B” = 0,442.
Tabela 51 - [R²] – Demonstração do coeficiente de determinação obtido e interpretado
do quesito “audição”
Model Summary

Model

Std.

Change Statistics

Error of
R
Dimension 0 1

,739a

R

Adjusted

the

R Square

F

df

Square

R Square

Estimate

Change

Change

1

,541

,80945

126,633

4

,546

Predictors: (Constant), Tato, Audição, Apresentação, Paladar

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

,546

Sig. F
df2
422

Change
,000

202

Como trata-se de uma regressão múltipla, o valor do r² é o R² ajustado representado
na tabela, portanto, corresponde a 0,541x100=54,1%. Quer dizer que as variáveis
independentes conseguem explicar em média 54,1% da variação da variável
dependente audição. Para obter o erro padrão residual em porcentagem e interpretar
o resultado, além da tabela 51, recorre-se à tabela 39, a qual conta com a média da
variável dependente, assim, EPR% = 0,80945/6,1424x100 = aproximadamente
13,18%.
Portanto, os valores observados estão variando em média, 13,18% em torno dos
valores previstos pela fórmula, portanto, a equação é adequada, o que é confirmada
também como valor do erro percentual e o modelo pode ser aplicado na prática, visto
54,1% de coeficiente de aplicação.
Tabela 52 - Correlação, a partir da variável “audição”
Correlations
Audição
Audição

Pearson

Tato

Paladar

Olfato

Apresentação

,697**

,610**

,590**

,586**

,000

,000

,000

,000

442

438

438

441

436

,697**

1

,798**

,623**

,710**

,000

,000

,000

1

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Tato

Pearson
Correlation

Paladar

Sig. (2-tailed)

,000

N

438

444

440

443

438

,610**

,798**

1

,626**

,717**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

438

440

444

443

438

,590**

,623**

,626**

1

,571**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

441

443

443

447

441

,586**

,710**

,717**

,571**

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

,000

N

436

438

438

441

Pearson
Correlation

Olfato

Pearson
Correlation

Apresentação

Pearson

,000

Correlation

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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A análise deverá ser feita com a tabela anterior é que se nota uma correlação linear
positiva, visto sinal positivo do coeficiente de correlação de Pearson. Seguindo à
classificação de Callegari-Jacques, S. M. (2004), pode-se notar que o primeiro número
acima de uma reta imaginária que se pode traçar através da diagonal formada pelos
números “1” é no valor de 0,697, portanto, é uma correlação positiva forte e, como
possui valor de significância menor ou igual a 0,05, então é uma correlação
estatisticamente significativa entre as variáveis “audição” e “tato”. Pode-se notar que,
de maneira geral, tato e paladar possui uma correlação mais forte e significativa, como
pode-se constatar com os dados classificados e a figura a seguir, que representa os
resíduos gerados desta distribuição.
Audição e tato – correlação forte (0,697) e significativa (0,000)
Audição e paladar – correlação forte (0,610) e significativa (0,000)
Audição e olfato – correlação regular (0,590) e significativa (0,000)
Audição e apresentação – correlação regular (0,586) e significativa (0,000)

Figura 93. Gráfico de dispersão – Audição e Tato
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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O gráfico de resíduos anterior, realizado a partir de dados da variável dependente
“Audição” e independente “Tato”, colabora para demonstrar também a distribuição
mais uniforme no que tange às notas mais altas correspondentes aos construtos.
5.1.6 Modelagem de equações estruturais e Redes neurais artificiais
Seguem equações estruturais realizadas através do software AMOS (IBM®SPSS®),
de forma a oferecer modelagens que visem apresentar estimativas com técnicas
estatísticas

multivariadas

e

utilizando-se

como

dimensões

as

estimativas

padronizadas e não-padronizadas, de forma a conduzir à validação de modelos.
Segundo Custódio (2013, p.117), “nas estimativas padronizadas o coeficiente de
correção sempre será menor do que 1. Quando padroniza o modelo, o valor máximo
corresponde ao coeficiente máximo da correlação, portanto igual a 1.”. No modelo,
haverá indicação das variáveis latentes ou não-observáveis envoltas de um círculo
e/ou elipse e as que estão no retângulo, são variáveis observáveis.
Estimativas padronizadas
Nas extremidades das setas à esquerda têm-se como parâmetros os valores das
variâncias de variáveis não-observáveis, com estimativas do erro para cada variável,
chamadas de “e1”, “e2”, “e3”, “e4” e “e5” e à direita, as estimativas padronizadas, com
o peso das regressões relacionadas à variável latente. As variáveis apresentadas e
ordenadas de 01 a 05, com a inicial de cada construto, exemplo: variável
correspondente ao construto Apresentação – “VA_01”, ao Paladar – “VP_01” e assim
sucessivamente, correspondem a cada afirmativa que compõe cada construto.
As de maior valor, correspondem a: no construto “Apresentação Visual” – “De modo
geral, a apresentação deste prato me agradou.”, no “Paladar” – “Eu gostei do sabor
(conjunto de sensações) deste prato.”, no “Tato” – “Eu

me identifico com a

consistência/textura deste prato.”, no “Olfato” – “Eu gosto do cheiro/aroma deste
prato.” E no “Audição” – “Ouvi bons comentários sobre este prato/restaurante.”
Conforme será possível perceber também, através das estimativas a seguir, há
maiores variações nos escores das estimativas de “Paladar” e menor variação em
“Tato”.
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Figura 94. Estimativas padronizadas do quesito “Apresentação”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 95. Estimativas padronizadas do quesito “Paladar”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 96. Estimativas padronizadas do quesito “Tato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 97. Estimativas padronizadas do quesito “Olfato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 98. Estimativas padronizadas do quesito “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Conforme segue, quando colocadas as estimativas de todos os construtos relativos
aos cinco sentidos, observam-se maiores covariâncias entre: apresentação-paladar,
paladar-tato, tato-paladar, olfato-paladar e audição-tato.
As redes neurais artificiais que se seguem, através de modelagem estrutural,
permitem confirmar os resultados anteriormente encontrados quanto às correlações
mais fortes, as quais correspondem as maiores covariâncias encontradas.
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Qui-quadrado - 1401,220 Graus de liberdade – 265 RMR - 0,099 GFI - 0,793 AGFI - 0,746 CFI - 0,875
RMSEA - 0,098 IFI (Delta 2) - 0,875

Figura 99. Redes neurais artificiais – Construtos dos cinco sentidos
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Com relação às estimativas não-padronizadas, pode-se inferir que há maiores
variações nos escores das estimativas de “Apresentação” e menor variação em
“Audição”.
As afirmativas de maior valoração coincidiram com estimativas padronizadas, exceto
para o quesito apresentação, a qual passa a ser representada pelo componente: “O
formato do(s) alimento (s) veio (vieram) como o esperado.”.
Estimativas não-padronizadas
Quanto às estimativas não-padronizadas, ao contrário das padronizadas, podem
assumir valores iguais, maiores ou menores do que 1.
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Figura 100. Estimativas não-padronizadas do quesito “Apresentação”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 101. Estimativas não-padronizadas do quesito “Paladar”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 102. Estimativas não-padronizadas “Tato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

209

Figura 103. Estimativas não-padronizadas “Olfato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 104. Estimativas não-padronizadas “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Quando colocadas as estimativas não-padronizadas de todos os construtos relativos
aos cinco sentidos, observam-se maiores covariações entre: apresentação-tato,
paladar-tato, conforme apresentado também quanto às estimativas padronizadas,
tato-audição, olfato-tato e audição-tato.
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Qui-quadrado - 1401,220 Graus de liberdade – 265 RMR - 0,099 GFI - 0,793 AGFI - 0,746 CFI - 0,875
RMSEA - 0,098 IFI (Delta 2) - 0,875

Figura 105. Redes neurais artificiais – Dados não-padronizados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Tanto para as estimativas padronizadas quanto para as não-padronizadas, há as
seguintes saídas representadas através do Amos.

Figura 106. Relatório (saída) – Estimativas de “Apresentação”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Na saída das regressões e variâncias relativas à “Apresentação” constata-se que ela
é uma variável significativa para todos os dados analisados, já que apresenta relações
de significância menores que 0,05, aqui representada pela letra “P”.

Figura 107. Relatório (saída) – Estimativas de “Paladar”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Na saída das regressões e variâncias relativas ao “Paladar” também se constata que
ela é uma variável significativa para todos os dados analisados, já que apresenta
relações de significância menores que 0,05, aqui representada pela letra “P”.

Figura 108. Relatório (saída) – Estimativas de “Tato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Na saída das regressões e variâncias relativas ao “Tato” constata-se que ela é uma
variável significativa para todos os dados analisados, já que apresenta relações de
significância menores que 0,05, aqui representada pela letra “P”.

Figura 109. Relatório (saída) – Estimativas de “Olfato”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Na saída das regressões e variâncias relativas ao “olfato” constata-se que ela é uma
variável significativa para todos os dados analisados, já que apresenta relações de
significância menores que 0,05, aqui representada pela letra “P”.

Figura 110. Relatório (saída) – Estimativas de “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Na saída das regressões e variâncias relativas à “audição” constata-se que ela é uma
variável significativa para todos os dados analisados, já que apresenta relações de
significância menores que 0,05, aqui representada pela letra “P”. Desta forma,
observa-se que todas as variáveis se mostraram significantes, não sendo necessária
a remoção de alguma delas para tornar o modelo adequado, o que traz um resultado
positivo para a dissertação, cujo teste efetuado mostrou-se funcional.
Para continuar a análise através dos resultados da aplicação de covariâncias entre os
construtos, à priori o modelo mostrou-se ideal, visto que os significantes foram
menores do que 0,05, conforme pode-se observar nas figuras a seguir, com valores
representados por “P”, tanto nas regressões, covariâncias e variâncias.

Figura 111. Relatório (saída) – Estimativas de regressões dos construtos
“Apresentação”, “Paladar”, “Tato”, “Olfato” e “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 112. Relatório (saída) – Estimativas de covariâncias dos construtos
“Apresentação”, “Paladar”, “Tato”, “Olfato” e “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

214

Figura 113. Relatório (saída) – Estimativas de variâncias dos
construtos “Apresentação”, “Paladar”, “Tato”, “Olfato” e “Audição”
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Porém, no relatório posteriormente gerado, para viabilidade do modelo, observaramse alguns dados os quais indicavam possível inadequação. Como valor do QuiQuadrado, obteve-se: “1401,220”.
Este indicador normalmente relaciona-se à possível inadequação dos dados ao
modelo, que quando dividido pelos graus de liberdade encontrados - 265, corresponde
ao número de categorias independentes em um teste, cujo valor encontrado foi de
aproximadamente 5,288, valor que corresponde ao ajuste do modelo para que se
torne menos sensível ao tamanho da amostra.
Segundo Costa (2012), o ideal é que a relação Qui-Quadrado/graus de liberdade seja
considerada aceitável até o valor 5. A RMR (Raiz quadrada média residual - valor
absoluto médio dos resíduos das covariâncias), apresentou o valor de 0,099, o RMR
padronizado = 0,0586, o GFI, Goodness-of-fit index, igual a 0,793, correspondente ao
índice de qualidade do ajuste, AGFI, GFI ajustado para os graus de liberdade com o
valor de 0,746, CFI (índice de ajuste comparativo) = 0,875, RMSEA, raiz da média dos

215

quadrados dos erros de aproximação, o qual representa o quanto que um modelo se
ajusta à população e, portanto, não apenas à amostra utilizada para a estimativa,
correspondente a 0,098 e IFI(Delta 2), índice de ajuste gradual = 0,875. Como a
relação Qui-Quadrado/graus de liberdade foi superior ao valor 5, o RMR e RMSA
maiores do que o ideal, que é 0,05, GFI e AGFI abaixo do ideal que é ao menos 0,90
e CFI e Delta 2 abaixo de 0,95, valores base apresentados por Costa (2012), pode-se
afirmar que o modelo apresentou inadequações.
Porém, preocupou-se neste trabalho, tornar o modelo possível e adequado, já que
todos os testes anteriormente citados foram bastante válidos. Para tanto, observouse os índices de modificações apontados no programa Amos, quanto às covariâncias,
através dos quais identificaram-se os maiores valores e, desde que relativos aos
mesmos construtos, foi feita ligação de covariância, até chegar ao modelo ideal
representados pelas figuras a seguir, referentes a estimativas padronizadas e nãopadronizadas.

Qui-quadrado – 875,105 Graus de liberdade – 241 GFI - 0,960 AGFI - 0,909 CFI - 0,951 IFI (Delta 2) 0,951 RMR padronizado = 0,03

Figura 114. Modelagens de equações estruturais - Estimativas padronizadas –
Construtos da análise sensorial
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Qui-quadrado – 875,105 Graus de liberdade – 241 GFI - 0,960 AGFI - 0,909 CFI - 0,951 IFI (Delta 2) 0,951 RMR padronizado = 0,03

Figura 115. Modelagens de equações estruturais - Estimativas não-padronizadas –
Construtos da análise sensorial
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Após estas adequações nas covariâncias, obteve-se RMR padronizado igual à 0,03.
Relação Qui-quadrado (875,105)/Graus de liberdade (241) = 3,631, GFI 0,960, AGFI
0,909, CFI e Delta iguais a 0,951, o que está de acordo com o teste de ajuste,
considerado modelagem padrão.
5.2 Sobre as condições e relações de consumo: apresentando a pesquisa
qualitativa
De forma a conhecer melhor as perspectivas de empresários e gerentes dos
restaurantes japoneses e complementar resultados da pesquisa quantitativa, foco
deste trabalho, foram realizadas entrevistas em profundidade, a qual seguiu ao roteiro
exposto no Apêndice B, versando sobre questões como comportamento do
consumidor, utilização dos cinco sentidos para atratividade do cliente e aceitação da
gastronomia japonesa no mercado varginhense. Segue maior detalhamento deste
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conteúdo através da pesquisa qualitativa realizada com os representantes de cada
restaurante.
Pergunta 1: “Qual o percentual que você estima de orientais que são
consumidores do seu restaurante? Qual é o perfil do seu consumidor? São
realizadas pesquisas com eles para identificar suas preferências culinárias?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “30% orientais e 70% não orientais. Observo
que a maioria dos orientais, não sei por qual motivo, preferem pedir os pratos para
entrega em domicílio. Atendo à classe A e B. Nunca fizemos uma pesquisa com o
consumidor.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “20% orientais e 80% não orientais. O
perfil é mais jovem, de classes variadas. Nunca foi feita pesquisa com o consumidor.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “10% orientais e 90% não orientais, perfil
diversificado, várias classes sociais. Nunca foi feita pesquisa com o consumidor.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “10% orientais e 90% não orientais.
Classe A, entre 18 e 40 anos, maioria homens. Nunca fizemos pesquisa.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “5% oriental e 95% não oriental. Famílias,
casais com filhos, senhores e aposentados. Nunca fizemos pesquisa.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “10% oriental e 90% não oriental. 20 a
40 anos, classe média alta. Não fizemos pesquisa.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “20% orientais e 80% não orientais. Perfil
diversificado, casais, jovens, alunos de escolas, de todos os sexos e idades, tenho
cliente de 13 e 92 anos também, por exemplo. Ainda não fizemos nenhuma pesquisa,
a sua é a primeira.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “5% oriental e 95% não oriental. Bem
diversificado, entre 5 anos a 80. Apesar de que percebo que vem mais casal e família.
Temos uma enquete em nosso site que busca identificar estas preferências
culinárias.”.
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Através do questionário aplicado nos restaurantes, constatou-se que no Restaurante
“A”, 96% do público não se considera oriental e 4% deixou em branco a questão. No
“B”, 83% não se considera, 9% não respondeu e 8% afirma ser de origem oriental. No
“C”, 80% não possui origem oriental, 10% deixou em branco e 10% afirma ter origem
oriental. No “D”, 90% representa os não orientais, 7% não respondeu e 3% se
considera oriental. No “E”, 86% diz não ser oriental, 8% deixou em branco e 6% afirma
ser. No “F”, 80% diz não ser oriental, 13% deixou em branco e 7% se considera
oriental. No “G”, 93% afirma não possuir origem oriental, 1% não respondeu e 6%
afirma possuir tal origem. No “H”, 89% afirma não ter origem oriental, 7% deixou em
branco e 4% afirma ser oriental. De modo geral, 87% afirma não ser oriental, 7% não
respondeu e 6% afirma ter origem oriental.
Quanto ao gênero, no Restaurante “A”, constatou-se, no período analisado, que se
compôs de 52% gênero feminino, 44% masculino e 4% não respondeu. No “B”, 73%
feminino, 27% masculino. No “C”, 43% feminino, 54% masculino, 3% deixou em
branco. No “D”, 52% feminino, 48% masculino. No “E”, 61% feminino, 35% masculino,
4% em branco. No “F”, 49% feminino, 49% masculino, 2% em branco. No “G”, 40%
feminino, 53% masculino, 7% em branco. No “H”, 44% feminino, 56% masculino. No
geral, 55% correspondeu ao gênero feminino, 42% masculino e 3% não respondeu.
Quanto ao Estado Civil, no restaurante “A”, 52% respondeu ser solteiro(a), 37%
casado(a) ou ter relação estável, 9% deixou em branco e 2% afirmou ser divorciado(a)
ou separado(a). No “B”, 55% solteiro(a), 38% casado(a) ou ter relação estável, 4%
deixou em branco e 3% afirmou ser divorciado(a) ou separado(a). No “C”, 30%
solteiro(a), 67% casado(a) ou ter relação estável e 3% afirmou ser divorciado(a) ou
separado(a). No “D”, 41% solteiro(a), 55% casado(a) ou ter relação estável e 4%
deixou em branco. No “E”, 51% solteiro(a), 43% casado(a) ou ter relação estável, 2%
deixou em branco e 4% afirmou ser divorciado(a) ou separado(a). No “F”, 56%
solteiro(a), 33% casado(a) ou ter relação estável, 9% deixou em branco e 2% afirmou
ser divorciado(a) ou separado(a). No “G”, 61% solteiro(a), 32% casado(a) ou ter
relação estável, 3% deixou em branco e 4% afirmou ser divorciado(a) ou separado(a).
No “H”, 48% solteiro(a), 44% casado(a) ou ter relação estável, 4% deixou em branco
e 4% afirmou ser divorciado(a) ou separado(a). De maneira geral, 52% disseram ser
solteiros, 41% casados ou com relação estável, 4% não respondeu e 3% afirmaram
ser divorciados ou separados.
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Quanto à idade, no Restaurante “A”, 48% possui entre 35 a 64 anos, 41% de 20 a 35
anos, 9% de 12 a 19 anos e 2% 65 ou mais. No “B”, 26% possui entre 35 a 64 anos,
70% de 20 a 35 anos e 4% de 12 a 19 anos. No “C”, 38% possui entre 35 a 64 anos,
59% de 20 a 35 anos e 3% de 12 a 19 anos. No “D”, 38% possui entre 35 a 64 anos,
59% de 20 a 35 anos e 3% 65 ou mais. No “E”, 29% possui entre 35 a 64 anos, 55%
de 20 a 35 anos e 16% de 12 a 19 anos. No “F”, 27% possui entre 35 a 64 anos, 59%
de 20 a 35 anos e 14% de 12 a 19 anos. No “G”, 24% possui entre 35 a 64 anos, 59%
de 20 a 35 anos e 17% de 12 a 19 anos. No “H”, 41% possui entre 35 a 64 anos, 55%
de 20 a 35 anos e 4% 65 ou mais. De maneira geral, 57% possui 20 a 35 anos, 31%
entre 35 a 64 anos, 10% de 12 a 19%, 1% 65 ou mais e 1% deixou em branco a
alternativa.
Quanto ao fator acompanhantes, no Restaurante “A”, 49% diz estar em companhia de
seu companheiro(a), 25% familiar, 15% amigos(as) e 11% sozinho(a). No “B”, 20%
companheiro(a), 17% familiar, 21% amigos, 39% sozinho(a) e 3% deixou em branco.
No “C”, 55% companheiro(a), 21% familiar, 15% amigos e 9% sozinho(a). No “D”, 35%
companheiro(a), 3% familiar, 31% amigos e 31% sozinho(a). No “E”, 37%
companheiro(a), 32% familiar, 30% amigos e 1% sozinho(a). No “F”, 32%
companheiro(a), 22% familiar, 38% amigos, 6% sozinho(a) e 2% deixou em branco.
No “G”, 41% companheiro(a), 22% familiar, 28% amigos e 9% sozinho(a). No “H”, 59%
companheiro(a), 19% familiar, 15% amigos e 7% sozinho(a). De maneira geral, 38%
diz estar acompanhado de seu ou sua companheiro(a), 23% familiar, 26% amigos(as),
12% sozinho(a) e 1% deixou em branco.
A seguir, serão expostos dados complementares, com representações gráficas para
melhor visualização, sobre a cidade de origem e renda familiar dos entrevistados.
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CIDADE ONDE RESIDE

Figura 116. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 117. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 118. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 119. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 120. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 121. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 122. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 123. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no
Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 124. Porcentagem de pessoas provenientes de determinada cidade no que se
refiram a dados de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

RENDA FAMILIAR

Figura 125. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 126. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 127. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 128. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 129. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 130. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 131.Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 132. Porcentagem da renda familiar dos consumidores do Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 133. Porcentagem da renda familiar dos consumidores no que se refiram a
dados de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Conforme pode-se observar, a maioria dos consumidores, 84% são provenientes de
Varginha. Os restaurantes que mais recebem pessoas de fora da cidade são o “E” e
o “G”. Quanto à renda, há uma distribuição clara, com maior porcentual
correspondente à renda familiar de R$4.006 a R$8.011.
Se forem comparadas as respostas dos donos e gerentes com os dados obtidos via
questionário com frequentadores dos restaurantes japoneses, ter-se-ia uma média de
que 12,88% corresponderia à clientes de origem oriental e 87,12% a não orientais.
Através do questionário aplicado com 449 consumidores, foi possível identificar uma
aproximação à esta média, já que foi constatado que 87% do público correspondeu à
não orientais, 6% orientais e 7% deixaram em branco a resposta, acredita-se que este
fato pode ter se dado por esquecimento ou não entendimento da pergunta.
Individualmente, os restaurantes tiveram como menor percentual de não orientais
correspondente a 80% e maior percentual igual a 96%.
Esta pergunta foi feita, a fim de fazer a verificação se haveria uma influência
significativa de descendentes sobre o consumo de produtos relativos. Porém, através
destes percentuais apresentados pode-se inferir que o maior público é composto por
não descendentes, demonstrando uma aceitabilidade, portanto, de forma geral e não
proporcional apenas a um nicho de base cultural japonesa, que se mostrou pouco
significativa.
Quando se perguntou aos gerentes e donos sobre o seu público-alvo, nota-se em
suas respostas que a maioria categoriza o público-alvo como diversificado, tanto em
classes sociais quanto idade, dois restaurantes elegem o público masculino como
majoritário.
Como acompanhantes foram citados nas entrevistas companheiros, familiares e
amigos. Embora não tenha havia referência à cidade de origem, foi levada em
consideração e, pôde-se observar pessoas de 24 cidades diferentes, sendo que os
restaurantes que mais recebem gente de fora são o “E” e o “G”. Nota-se que 84% são
de Varginha, 14% de outras cidades e 2% não respondeu.
Curiosamente, o restaurante “G” chamou a atenção por ter o menor percentual
proveniente de Varginha, com 57%. Sendo que as cidades próximas Três Corações,
Elói Mendes e Campanha representaram, respectivamente 17%, 15% e 7% de seus
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consumidores. Uma possibilidade desta procura pode ser a sua localização, em uma
avenida principal, de fácil e acesso e referência. No que se refere ao estado civil, de
maneira

geral,

tem-se

uma

relação

equilibrada

entre

solteiros

(52%)

e

casados/relação estável (41%), 3% são divorciados/separados e 4% não
responderam, o que foi constatado também através das entrevistas, em que os
representantes dos restaurantes elencaram a frequência de jovens e casais. O
restaurante “G” possui o maior percentual de solteiros (61%) e o “C” de clientes que
se consideram casados/relação estável (67%).
Quanto ao gênero, a maioria é do gênero feminino (55%), mas é uma relação bem
distribuída, já que 42% correspondem ao gênero masculino e 3% deixaram em branco
a resposta. Até no restaurante “D”, em que o entrevistado disse que a maioria eram
homens também se notou maior percentual de mulheres, correspondente a 52%.
Chama-se a atenção para os restaurantes “B” e “E”, os quais obtiveram os maiores
percentuais de frequentadoras mulheres, respectivamente correspondente à 73% e
61% dos entrevistados.
No que tange à idade, 57% tem de 20 a 35 anos, o que está de acordo com a opinião
da maioria dos entrevistados, 31% de 35 a 64 anos, 10% de 12 a 19 anos, 1% 65 ou
mais, 1% deixou em branco. No restaurante “A” observa-se maior concentração em
um público mais maduro, tendo 48% de pessoas com idade entre 35 a 64 anos e o
“B” possui o maior percentual de todos os restaurantes no que se refere à idade, tendo
70% de clientes de 20 a 35 anos.
O IBGE (2015), define cinco faixas de renda ou classes sociais. Assim, renda familiar
acima de 20 salários mínimos, R$15.760,01 ou mais corresponde à Classe A. De 10
a 20 salários mínimos, de R$7.880,01 a R$15.760,00, à Classe B. De 4 a 10, entre
R$3.152,01 a R$7.880,00, à Classe C. De 2 a 4, de R$1.576,01 a R$3.152,00, à
Classe D e até 2 salários mínimos, até R$1.576,00, à Classe E.
Conforme apontado pelos entrevistados, há uma distribuição de classes, porém, nos
restaurantes “A”, “B”, “C”, “E”, “F” e “G”, nota-se que há uma maior parcela dos
respondentes, respectivamente 35%, 53%, 64%, 30%, 33%, 49%, correspondente às
faixas de Classe B-C. No restaurante “D”, 28% pertencem às Classes D-E. No “H”,
30% possui renda familiar de Classes A-B.
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De maneira geral, 38% do consumidor de gastronomia japonesa pertence às Classes
B-C, somando-se as faixas de “R$2.004 a R$4.005” e “R$881 a 2.003”, tem-se que
32% do público relaciona-se às Classes D-E, 11% não possui renda, 8% não
respondeu à pergunta, 7% correspondem às classes A-B, 2% exclusivamente Classe
E e 2% Classe A.
Quanto aos acompanhantes, a maioria dos donos e gerentes dos restaurantes
observam a companhia de casais e seus familiares, o que foi confirmado na pesquisa
in loco, pois, de maneira geral, 38% estava com seu/sua companheiro(a), 26% com
amigos(as), 23% com familiares, 12% sozinhos(as) e 1% não respondeu à pergunta.
Nos restaurantes “A”, “C”, “D”, “E”, “G” e “H”, a maior parte vai com o(a)
companheiro(a), respectivamente 49%, 55%, 35%, 37%, 41% e 59% dos
respondentes. No restaurante “B”, 39% vai sozinho(a) e no “F” com amigos.
Portanto, o perfil do consumidor de gastronomia japonesa, encontrado no período em
que foi realizada a pesquisa, corresponde à maioria de não orientais, provenientes,
de Varginha, solteiros, idade entre 20 a 35 anos, classes sociais B-C, gênero feminino
e costumam frequentar os restaurantes com seus companheiros.
Na entrevista, foi observado também, que dos 8 restaurantes, apenas 1 afirmou fazer
pesquisa com o consumidor, através de uma enquete disponível no site. Os demais
nunca fizeram tal ação, mais uma vez esta pesquisa irá contribuir para que reflitam e
implementem ações em seus negócios, precisam ter um direcionamento melhor e a
pesquisa deveria ser constante, como autoavaliação e gerenciamento de produtos e
serviços.
Pergunta 2: “Quais ações são feitas para fidelizar seus clientes? Há clientes
fiéis? Quais são os dias e horários de maior movimento?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Todos os dias temos alguma promoção do
restaurante, principalmente às terças-feiras em que temos Uramaki, Hot Roll e
Hossomaki de salmão à R$9,90 a porção com 8 unidades. Sim, temos clientes fiéis,
que vêm toda semana e fazemos questão de dar algo de cortesia, como uma dose de
saquê, por exemplo. Os dias de maior movimento são 3ª e domingo. Das 21 às 23
horas”.
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Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Atender da melhor forma e há a
promoção das 15 às 18 horas em que o temaki é R$9,90. Há clientes que vêm quase
todo dia. Não há um dia de maior movimento, todos os dias tem bastante gente.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Não há ações de fidelização com o cliente.
Há clientes fiéis, que voltam de 10 em 10 dias. Os dias de maior movimento são
quarta, quinta e sexta, das 20 às 22 horas.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Não há. Sim, há clientes que vêm todos
os dias. Os dias de maior movimento são quinta, sexta e sábado. Horário de maior
movimento no almoço.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Promoções, bom custo-benefício, bom
atendimento, comida e preço. A maioria é fiel, vem 3 vezes por semana. Terças e
quartas-feiras, das 20 às 22 horas.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Não há publicidade. Temos clientes fiéis,
que ao menos 2 vezes por semana se encontram aqui. Há movimento todos os dias
entre 20 às 22 horas principalmente.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Bom atendimento, cortesias. Sim, ao
menos uma vez por semana. Sexta e domingo, qualquer horário.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Promoções e feedback através do telefone.
Quando vejo que faz tempo que o cliente não vem ou faz pedido costumo ligar para
saber o que houve. Pelo facebook e whatsapp também busco oferecer um
atendimento diferenciado.
O que fazemos que acho legal também é fazer barcas de sushi personalizadas, com
os sushis escolhidos por eles e que ganha o nome ou apelido do cliente para caso
queiram pedi-la novamente e não precisar ficar repetindo o que vai nela, assim, por
exemplo, tenho a “Barca do Léo”. Sim, ao menos uma vez por semana. Tenho
movimentos todos os dias e horários.”.
De forma a facilitar à comparação e análise de respostas dos restaurantes, foi
elaborado o quadro que se segue.
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Tabela 53 - Fidelização de clientes e movimentação nos restaurantes japoneses
Restaurante

Ações de fidelização

A

Promoção e oferecimento

Regularidade dos

Dias e horários de maior

clientes fiéis

movimento

Toda semana.

Terças e domingos. 20 às

de cortesias.
B

Promoção e atendê-lo

23 horas.
Quase todo dia.

melhor.
C

Não há ações de

horários.
10 em 10 dias.

fidelização.
D

E

Todos os dias, todos os

Quartas, quintas e sextas,
das 20 às 22 horas.

Não há ações de

Alguns todos os

Quintas, sextas e sábados.

fidelização.

dias.

Horário de almoço.

Promoções, bom custo-

Ao menos 3 vezes

Terças e quartas-feiras, das

benefício, bom

por semana

20 às 22 horas.

Ao menos duas

Todos os dias entre 20 às

vezes por semana.

22 horas principalmente.

Bom atendimento,

Ao menos uma vez

Sextas e domingos,

cortesias.

por semana.

qualquer horário.

Promoções e feedback

Sim, ao menos 1 vez

Todos os dias e horários.

através do telefone.

por semana.

atendimento, comida e
preço.
F

G

H

Não há publicidade.

Mensagens via Facebook
e Whatsapp, atendimento
diferenciado. Barcas de
sushi personalizadas, por
exemplo, tenho a “Barca
do Léo”.
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Portanto, a maioria dos estabelecimentos, como forma de fidelizar seus clientes,
busca oferecer promoções, bom atendimento e cortesias aos que vão com maior
regularidade.
Para conhecer melhor às expectativas dos consumidores sobre o que buscam e
porque optaram por determinado restaurante e para saber de suas opiniões sobre o
ambiente, atendimento e a frequência que costumam ter nos restaurantes estudados,
serão apresentados os gráficos a seguir e os resultados desta análise.
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No que se refira à fidelização, há maior constância referente a promoções e
atendimento, sendo que três dos oito restaurantes afirmam não promover ações de
fidelização.
Cinco destes restaurantes disseram ter clientes que o frequentam toda semana. Um
diz que todos os dias, outro quase todo dia e de 10 em 10 dias.
Buscando dias de maior movimento, nota-se que foi elencada a sexta-feira e,
posteriormente os dias: terça, quarta, quinta e domingo.
A maioria elenca como horários de maior movimento das 20 às 22 horas.
AMBIENTE

Figura 134. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 135. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 136. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 137. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 138. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 139. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 140. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

238

Figura 141. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores do
Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 142. Porcentagem relativa à avaliação do ambiente dos consumidores no que
se refiram a dados de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Quanto ao ambiente, os restaurantes com maior percentual de “Excelente”, foram,
respectivamente, “A” - 67%, “G” - 46%, “C” - 43% e “F” - 38%.
No questionário havia um espaço para comentários e obtiveram-se percepções dos
consumidores sobre o ambiente de cada restaurante.
Quanto ao Restaurante A, seguem comentários, de seus consumidores: “Melhor
restaurante de Varginha, além do ambiente, que adoro, é muito bom estar próximo ao
dono, ver o que ele está fazendo, dá mais vontade de comer. A bancada de peixe é
que poderia ser mais baixa, para vermos ele trabalhando.”, “Gostei muito do espaço,
do atendimento e da trilha sonora.”, “A combinação entre sofisticação e despojamento
tornou o ambiente jovem e leve. Boa sorte! Deus abençoe a família!”, “O ambiente é
muito escuro, poderia ser melhor iluminado.”, “Além de colocar no Facebook,
deveriam divulgar as promoções também no ambiente do restaurante, para sabermos
e não ficarmos perdidos.”, “Formigas na mesa, pratinho não estava muito limpo!”.
Restaurante G: “Não gosto de sentar na parte de cima quando está cheio, pois é muito
desconfortável.”.
Restaurante C: “O dono poderia se preocupar com o visual na mesa, o pires que vem
o shoyu, por exemplo, não vem nada embaixo, poderia ter, para agradar mais ao
cliente, ser mais apresentável.”, “Se o ambiente também fosse melhor, seria mais
agradável.”, “Não gostei de ver jogo de tênis na TV, não tem nada a ver com o
ambiente.”, “Poderia estar um pouco mais iluminado para não dar sono.”, “Prós:
ambiente bom, muito limpo e atendimento cordial. Contras: barulho, tendo em vista à
localização da loja.”.
Restaurante F: “O cheiro de gasolina é ruim.”, “Poderiam ir para outro lugar, pois tem
dia que tem cheiro de gasolina.”. Conforme pode-se contatar, o único restaurante que
obteve uma avaliação acima de 50% como excelente foi o restaurante A, embora
tenha também recebido sugestões de melhoras em seu espaço.
Quanto ao ambiente, o restaurante “D”, obteve avaliação de 38% dos consumidores
como “Muito bom” e recebeu o seguinte comentário “É interessante tomar cuidado
com a fumaça da churrasqueira, pois tenho reunião à tarde e não posso ficar o dia
inteiro cheirando ruim.”.
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O “E” recebeu como avaliação “Bom” da maioria de seus clientes, 62% e os
restaurantes “B” e “H” de 48%. Quanto à comentários sobre o ambiente do
Restaurante “E”: “Há dias em que o ambiente não é agradável.”, “Está sem música,
poderia estar tocando.”, “O ambiente precisa ser melhorado!”, “Poderiam aumentar o
espaço.”, “O ambiente, poderia ser melhor, é ruim a espera!”, “É necessário que se
preocupem com o vizinho folgado, com a moto parada no lugar da fila de espera, pois
assim, ficaremos onde? Correndo riscos no meio da rua?”, “O espaço poderia
melhorar, ampliar, é muito ruim a espera na fila, deveria, no mínimo ter senha, acho
mais justo.”, “É muito ruim esperar na fila em pé. O som é muito baixo, nem dá para
ouvir.”, “Poderia aumentar o tamanho do ambiente, pois está muito apertado.”,
“Viemos de outra cidade por sermos amigos do dono, a única sugestão é que dê um
jeito na fila, pois é muito chato ter que esperar.”, “O ambiente é um pouco quente, o
atendimento é razoável e as peças possuem muito arroz.”, “A mesa não estava limpa”,
“O garçom tem que ter o bom senso de vir limpar a mesa”, “Ar condicionado urgente!”,
“É necessário colocar ar condicionado na área interna”, “O espaço é pequeno, não
ouvi a música!”, “Poderia ter ar condicionado na área interna e som estar mais alto.”,
“Falta ar condicionado!”, “Ambiente apertado, poderia ser maior pelo movimento que
tem. O som poderia ser mais alto um pouquinho.”, “Deveriam colocar música mais
agradável, talvez japonesa, pois música caipira não combina com o ambiente! O caixa
precisa de mais espaço para pagamento, quem senta nas mesas próximas se
incomoda e quem vai pagar também.”, “Poderiam escolher outro gênero musical,
diferente de sertanejo.”, “Uma ideia é que se faça lá fora, um passeio mais plano para
colocar mesas de espera e servir chopp.”.
Quanto ao Restaurante B: “Poderiam ter ar condicionado!”, “É muito pequeno, escuro,
gostaria que fosse mais claro, iria parecer mais limpo, não gosto da cara da moça do
caixa, apesar de que faz tempo que não a vejo.”, “Poderia ter os canais da Sky ou
colocarem música ao invés de TV, pois é muito chato. O lugar do caixa não é bom,
poderia ser mais lógico. Se eu quiser sair sem pagar nem vão ver.”.
Quanto ao Restaurante H: “O ambiente poderia ser temático, a única coisa que lembra
restaurante japonês é o aquário, o restante é muito simples, cara de restaurante do
dia-a-dia. A distribuição em dois lados poderia ser melhor aproveitada, criando dois
ambientes diferentes. É estranho ter um armário com pratos, dá a impressão de que
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estamos em casa ou em um bar, não em um restaurante. Se o ambiente fosse melhor,
certamente teriam mais clientes.”.
De maneira geral, os ambientes foram avaliados por 39% dos consumidores como
“Excelente”, 24% “Muito bom”, 33% “Bom”, 3% “Regular” e 1% “Ruim”. Nota-se uma
distribuição de opiniões, principalmente entre “Excelente”, “Muito bom” ou “Bom”,
sendo que a maioria, 63%, avalia o ambiente como “Excelente” e “Muito bom”.
Além do ambiente, buscou-se também dados sobre o atendimento oferecido,
explicitados nos gráficos a seguir.
ATENDIMENTO

Figura 143. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 144. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 145. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

243

Figura 146. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 147. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 148. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 149. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 150. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores do
Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 151. Porcentagem relativa à avaliação do atendimento aos consumidores no
que se refiram a dados de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Dois restaurantes tiveram a avaliação da maioria como “Excelente”, Restaurante A –
67% da avaliação e Restaurante C – 57%, obtendo avaliação positiva também com
comentários – sobre o “A”, “O garçom é ótimo! Vocês estavam pecando no
atendimento, agora está top!”, “C”, “Melhor restaurante do setor em Varginha, com o
melhor atendimento!”.
O maior percentual dos restaurantes “F” e “G” também correspondeu ao “Excelente”,
respectivamente com 42% e 36%, dividiu opiniões com a avaliação “Muito bom”, 31%
e 33%, embora existam algumas observações: Restaurante “F”, “Demora no
atendimento, estrutura poderia ser melhor.”, “Demora muito para entrega do prato.”,
“Gosto muito do restaurante, ótimo atendimento!”. Restaurante “G”, “Sou cliente fiel,
pois adoro a qualidade do atendimento.”, “O atendimento é muito bom!”, “É ruim faltar
funcionários em dia de alta. Às vezes em tempo de promoções é melhor aumentar o
número de funcionários para nos atender melhor.”, “Atendimento sensacional!”.
Os demais, “B”, “D” e “E” foram classificados como “Bom” atendimento,
respectivamente por: 47%, 35% e 40% dos entrevistados. Seguem alguns
comentários.
Clientes

do

Restaurante

B

–

“Sou

sempre

muito

bem

atendida

neste

estabelecimento.”, “Depende do dia o atendimento, no meio de semana é melhor, tem
dia que é ruim.”, “O dono poderia ser mais simpático, pois nós como fregueses
estamos fazendo um favor para ele, tem uma aparência fria.”, “O dono está sempre
de cara feia e fechada. Aparenta estar estressado. Em outros restaurantes japoneses
percebo que os gerentes e donos são mais próximos e isto de certa forma me cativa
e me faz ir mais vezes do que iria.”, “Garçons fazem o seu trabalho, são rápidos, mas
quando perguntados sobre o cardápio, se vier alguém que não entende muito de
comida japonesa, não costumam dar ideias, sugestões, poderiam vender mais se
tivessem alguém melhor preparado no atendimento.”. Consumidores do Restaurante
“E”: “O garçom de cabeça branca é o melhor! Não estou puxando o saco, gosto muito
daqui!”, “O atendimento tem dias que demora muito, precisa de ao menos mais um
garçom.”, “Quando é o garçom mais velho, o atendimento é bom.”, “O atendimento
demorou.”, “O atendimento demorou muito.”, “A comida é boa, porém, poucos garçons
é o que deixa o atendimento tão ruim.”, “O atendimento dos garçons às vezes é
demorado.”, “O garçom de cabeça branca joga a comida na mesa, não gostei.”, “O
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garçom esquece o Chopp.”, “Melhorar o treinamento de garçons.”, “O atendimento
teria que melhorar, pois os garçons de verdade, como noto em outros
estabelecimentos, são mais dinâmicos, educados e ágeis. Precisam de um
treinamento para se tornarem profissionais.”.
Não houve comentário sobre o atendimento do Restaurante D. De maneira geral, a
avaliação quanto ao atendimento foi de 38% “Excelente”, 31% “Bom”, 25% “Muito
bom”, 5% “Regular”, 1% “Péssimo”. Há também uma distribuição de opiniões, embora
63%, a maioria considere-o como “Excelente” ou “Muito bom”. Não houve comentários
sobre o atendimento no Restaurante H.
A seguir há a apresentação de fatores os quais permitem avaliar o que esperam os
consumidores dos restaurantes abordados quando buscam a um restaurante japonês
e porque razão optaram por eles nos dias de análise.
BUSCO EM UM RESTAURANTE JAPONÊS

Figura 152. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 153. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 154. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 155. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 156. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 157. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 158. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 159. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores do Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 160. Porcentagem relativa ao principal motivo da procura de um restaurante
japonês, por consumidores de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Sobre o quesito apresentado acima, houve apenas um comentário de consumidor do
Restaurante “E”, “Busco a qualidade neste estabelecimento porque já passei mal com
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salmão cru em Ubatuba.”. Antes de refletir sobre estes dados, serão apresentados
fatores que fizeram os respondentes optarem por determinados restaurantes.
MOTIVO PARA TER OPTADO POR DETERMINADO RESTAURANTE

Figura 161. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado por
vir ao Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 162. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 163. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 164. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 165. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 166. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 167. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 168. Porcentagem relativa ao principal motivo do consumidor de ter optado
por vir ao Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 169. Porcentagem relativa ao principal motivo dos consumidores optarem por
determinados restaurantes, com dados de todos os restaurantes analisados
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Em todos os restaurantes pode-se notar que a maioria dos clientes buscam por
qualidade quando procuram a um restaurante japonês, o que confirma também
questões abordadas no referencial teórico, como o fato de haver maior exigência por
parte dos consumidores. Em contrapartida, as respostas dadas quanto ao motivo de
terem optado por determinado restaurante demonstra uma perda de perspectiva, mais
uma razão de considerar características neurocientíficas envolvidas. Para facilitar a
análise, segue tabela com o percentual da “Qualidade esperada” x o da “Qualidade
percebida”.
Tabela 54 - Expectativa dos consumidores de gastronomia japonesa x percepção da
qualidade
Restaurante
A
B
C
D
E
F
G
H
TODOS

% Qualidade esperada
63%
58%
62%
88%
55%
62%
52%
66%
59%

Fonte: dados da pesquisa, até fevereiro, 2016.

% Qualidade percebida
56%
41%
55%
34%
40%
66%
32%
62%
45%
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De maneira geral, a expectativa de qualidade é esperada por 59% dos consumidores,
sendo que é atendida em 45% dos casos analisados. De acordo com os dados
representados, pode-se inferir que há apenas um restaurante, o “F”, em que a
expectativa em relação à qualidade foi superada em 4%.
A maior discrepância foi notada no Restaurante “D”, cuja a qualidade percebida é
aproximadamente de 2,6 vezes menor do que a qualidade esperada. Conforme visto
no referencial teórico, os consumidores, cada vez mais exigentes, esperam qualidade,
o que foi constatado pela pesquisa, mas ao optarem por determinado restaurante há
uma quebra entre expectativa e o que se encontra no mercado, fato que poderá ser
um dado importante para que os empresários possam refletir e tomar decisões
importantes. Quanto aos menores percentuais de qualidade percebida, Restaurante
“D” e “G”.
Nestes casos, houveram dois fatores que contribuíram para a opção dos
consumidores por estes restaurantes, respectivamente, 21% “Variedade do Cardápio”
e 26% “Rodízio”.
FREQUÊNCIA

Figura 170. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 171. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 172. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 173. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 174. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 175. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 176. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 177. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores do Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 178. Porcentagem relativa à frequência dos consumidores dos restaurantes,
de maneira geral
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Com relação à frequência, a maioria dos representantes dos restaurantes
entrevistados disseram ter clientes fiéis, que vão ao menos uma vez por semana, toda
semana ou todos os dias.
Com a amostra abordada, no que se referem aos Restaurantes “A” e “C” a maioria,
respectivamente 54% e 53%, diz ir “mais de uma vez por mês”. Nos demais, tem-se
como resultados referentes à “mais de uma vez por mês”: Restaurante “B” – 42%,
Restaurante “D” – 45%, Restaurante “E” – 46%, Restaurante “F” – 48%.
Os percentuais que mais divergiram a estes resultados foram nos Restaurantes “G”,
em que 46% afirma que costuma ir “Uma vez ao mês e no ”“H”, em que 41% afirma
que vai “menos de uma vez por mês.”. De maneira geral, 43% diz ir “mais de uma vez
por mês”, 33% ao menos “uma vez por mês”, 21% “menos de uma vez por mês” e 3%
não respondeu à pergunta.
O fato é que 76% costuma ir “mais de uma vez por mês” ou ao menos “uma vez por
mês”, se forem somados seus percentuais, o que demonstra uma boa frequência dos
públicos na maioria dos restaurantes. Durante o período das entrevistas, a mesma
cliente do Restaurante “F”, do dia 25/01, foi encontrada no dia 28/01, no restaurante
“B”. Somente no restaurante “B” é que reencontrei 5 consumidores do mesmo
restaurante, no dia 04-02, 4 mulheres e 1 homem, com faixa etária de mais ou menos
30 anos.
Pergunta 3: “Qual é o seu diferencial competitivo?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “A qualidade, com uso de produtos somente
de primeira linha, tanto em matéria de alimentos quanto bebidas.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Agradar aos clientes, oferecer coisas
diferentes.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “O sabor dos pratos oferecidos.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Ambiente, conforto e qualidade.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Oferecer preço justo e ter rapidez nos
pratos realizados, 3as feiras temos pratos a R$10,00 como Hot Philadelphia, Temaki
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de Salmão, Uramaki de Salmão e Hossomaki de Salmão. Nas quartas-feiras quem
toma 2 chopps ganha mais 1 e o Hot Philadelphia também é a R$10,00.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – Qualidade e padrão do produto,
fidelidade com o fornecedor também.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Rodízio.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Atendimento diferenciado, personalizado,
qualidade dos produtos, inclusive utilizando Cream Cheese Philadelphia.”.
Metade das respostas diz respeito à qualidade e as demais à atendimento, sabor,
ambiente e rodízio.
No referencial teórico, foram feitos apontamentos para criação de vantagem
competitiva, segundo Kotler e Armstrong (2007) e, comparando-se com as respostas
dadas, no quesito “Importância”, eles visam oferecer diferenças para entregar os
benefícios aos compradores-alvo, mas não se percebe tanta “Distinguibilidade”,
exceto quanto ao oferecimento de “rodízio”, pelo Restaurante “G” e “Dias
promocionais de pratos japoneses” de “E”.
Os demais, de uma maneira ou outra visam oferecer o atendimento diferenciado, a
qualidade dos pratos e produtos, bem como bom ambiente, características que
costumam ser inerentes a estabelecimentos comercias.
Quanto à “Superioridade”, se voltarmos à Tabela 53, poder-se-á perceber que para os
compradores, a qualidade foi bastante percebida no Restaurante “F”. Um fator que
não se nota e poderia ser trabalhado nos estabelecimentos é o da “Antecipação”, quer
dizer, não há produtos ou serviços diferenciados, que sejam difíceis de copiar e sejam
lançados antes de qualquer outro restaurante ter a ideia.
Pergunta 4: “Qual é a sua especialidade e o prato mais vendido? Qual é a sua
percepção sensorial deste prato?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Sushis em geral, principalmente o Hot
Philadelphia, é o único restaurante de Varginha que possui um Sushiman com título
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reconhecido pelo Japão. Tenho a percepção sensorial de que todos os pratos com
sushi despertam os cinco sentidos completamente.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Temaki. É um prato que me parece
bom.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Yakisoba e sushi. Percebo principalmente
a crocância das verduras e o tempero do sushi.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Sushis. Acredito que despertem bem
aos 5 sentidos.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Hot Philadelphia. Percepção sensorial de
que é agradável, possui sabor mais doce, foi adaptado ao gosto brasileiro, cheiro bom,
crocante e com opção de dois tamanhos, um maior e outro menor devido a
observações da clientela.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Hot Philadelphia e Sushi Crispy.
Estimulamos todos os sentidos com estes pratos.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “O que mais vende é o Hot Philadelphia,
mas a especialidade é o Temaki e o Ebi Roll. Todos os sentidos são bons.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Hot Philadelphia e Joe Especial com
camarão e geleia de abacaxi. Pratos muito bons, bem trabalhados os 5 sentidos.”.
Reunindo-se as respostas, as especialidades e produtos de maior venda de quase
todos os entrevistados correspondem a sushis, principalmente no que tange ao Hot
Roll, o que, na prática, de fato foi constatado.
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ESPECIALIDADE

Figura 179. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante A
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 180. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante B
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 181. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante C
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 182. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante D
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 183. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante E
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 184. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante F
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 185. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante G
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Figura 186. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores
do Restaurante H
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Figura 187. Porcentagem relativa à especialidade experimentada por consumidores,
de maneira geral
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Se somarmos as especialidades de acordo com a categoria que ocupam, seguindo o
exposto no referencial teórico, teremos como análise que das especialidades
apresentadas 76% correspondem a sushis (somatória de “Sushi”, “Sushi Crispy”,
“Temaki”, “Uramaki”, “Hot Roll”, “Joe Sushi” e “Hot Roll”), 6% “Sashimi de salmão”, 4%
“Rodízio”, através do qual observou-se que foram experimentados variados pratos,
porém, a maioria deles correspondeu também a sushis e pode ser que tenham vários
subgrupos, como “Uramaki”, “Hot Roll” e etc. Alguns não responderam à esta
pergunta, correspondendo à 4%. Quanto à “Teppanyaki de Salmão”, houve como
consumo, 1%, 2% de “Shimeji”, 1% “Tempurá”, 1% “Sunomono”, 1% “Yakisoba”, 1%
“Harumaki”, 1% “Guioza” e não se mostraram significativas 2% das seguintes
especialidades: “Frango Xadrez”, “Temaki Hot”, “Missoshiro”, “Hot Roll com Doritos”,
“Ebi Roll”, “Sashimi de polvo” e “Niguiri”.
No Restaurante “A”, conforme apontado em entrevista com a dona do
estabelecimento, a maior parte das vendas são sushis, englobando sushis em geral:
Joe, Temakis, Sushi Crispy e Hot Rolls – 90% dos pratos. Só de Hot Roll houve uma
parcela de 20% das especialidades consumidas. No “B”, 92% são sushis, sendo que

270

o Temaki apontado pela gerente é reponsável por apenas por 3% das especialidades
escolhidas para avaliação, 7% corresponde à Shimeji e 1% à Teppanyake. No
Restaurante “C”, 49% corresponde à categoria sushi, conforme exposto no
Referencial Teórico, 21% à Yakisoba, 12% sashimi, 9% tempurá, 3% shimeji, 3%
sunomono, 3% “em branco”. No “D” e “H”, tem-se 100% de sushis servidos. No “E”,
83% são sushis, 1% Frango Xadrez, 1%Ttempura, 4% Teppanyaki de salmão, 1%
Harumaki, 2% Guioza, 1% Missoshiro, 1% Shimeji e 6% Sashimi. No “F”, 84% sushis,
2% Sunomono, 9% Sashimi, 5% “Em branco”. No “G”, 58% sushis, 23% rodízio, sendo
que grande parte foi observado que também se tratava de sushi, “Em branco” – 9%,
Shimeji – 3%, Ebi Roll – 1%, 4% – Sashimi e 2% – Sunomono.
Seguem alguns comentários sobre as especialidades experimentadas: Restaurante
“B”, “O Hot não é crocante, poderia ser melhor.”, “Uma vez comi aqui e não estava
fresco o salmão, sempre que volto tenho receio de que isto ocorra novamente.”, “O
Hot não é crocante, poderia ser melhor.”, “Os sushis poderiam ser menores.”, “O visual
é muito bom, mas o sabor do sushi não correspondeu ao que esperava, poderia ser
melhor.”, “O sushi de polvo tinha um cheiro não muito bom.”, “O sushi de pepino é
bonito, mas o gosto é estranho.”, “O shimeji é feio, mas é muito saboroso.”, “O salmão
flambado parece que está seco, mas ao colocá-lo na boca é agradável.”, O “Hot não
é crocante e veio quadrado.”, “O arroz poderia ser um pouco menos doce.”, “O
tamanho do sushi é muito grande.”, “Tive a impressão de que misturam sushi novo
com velho, pois a aparência do cream cheese está diferente, em um sushi está
amarelo, em outro bem branco e agradável.”, “O arroz é grudento, parece uma massa
única, não dá para ver os grãos.”, “O shimeji tem uma acidez que não agrada.”, “Os
sushis poderiam ser menores.”, “O cream cheese está amarelado, de um tempo para
cá está perdendo qualidade.”, “O sushi poderia ser menor, principalmente o Joe.”, “O
shimeji está a cada dia menor, o arroz é uma massa única.”.
No Restaurante “C”: “O dono poderia se preocupar com o visual na mesa, o pires
que vem o shoyu, por exemplo, não vem nada embaixo, poderia ter, para agradar
mais ao cliente, ser mais apresentável.”, “A vasilha do shoyu não é legal.”.
Restaurante “D”: “A cor da cenoura do sushi estava feia.”, “Achei o tamanho do sushi
pequeno e o arroz parece uma massa única, não dá para ver o grão de arroz, o que
faz parecer que não está fresco, que foi para a geladeira e voltou a ser servido.”,
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“Gostei da temperatura do sushi, é ideal.”, “O sushi de leite condensado é maravilhoso,
vai além da expectativa!”, “O arroz do sushi não me agrada, o sabor é bom, mas o
visual não.”, “Fui despertado para comer churrasco, ao entrar, senti o cheiro, mas ao
ir escolher as carnes vi que não tinha quase opção, ainda bem que tinha comida
japonesa.”.
No Restaurante “E”: “O temaki às vezes vem frio, outrora quente, deveria haver um
padrão. Particularmente, gosto dele mais quente.”, “O salmão poderia vir mais
picadinho como era antes, era mais gostoso e visualmente mais bonito.”, “O Hot Roll
poderia ser maior, saudade do especial a R$13,90. No delivery não vem legal, talvez
mais motoboys resolva, demora muito na entrega e às vezes vem fora dos padrões.”,
“O temaki poderia ser maior, mas é suficiente. De vez em quando, quando entregam
em casa, o salmão cai, vem todo bagunçado para comer, tenho vontade de devolver
e ligar no estabelecimento.”, “O tamanho do Hot Roll poderia ser maior.”, “O Hot e o
Temaki poderiam ser menores. Precisaria vir mais cream cheese no temaki.”, “Antes
o Hot era maior. Antes eu achava que o peixe não era fresco. Com a abertura do
restaurante esta ideia melhorou.”, “O Hot poderia ter vindo mais e deveria vir mais
quente.”, “O sushi está menor!”, “O Hot é muito pequeno.”, “Achei que o Harumaki
fosse maior!”, “O visual do prato não está bonito, antigamente era bem melhor, tinha
mais cream cheese também.”. “Atualmente o Hot perdeu a qualidade, padrão, pois
vem com os pedaços muito grandes de salmão. Parece preguiça do Sushiman. O
outro prato não é tão saboroso. O Salmão não parece estar tão fresco. Tem um gosto
e cheiro diferente, não digo passado, mas diferente.”.
No Restaurante “F”: “O sushi crispy poderia ser maior, tamanho tradicional.”.
No Restaurante “G”: “Da última vez que vim passei mal, tomei soro porque o sashimi
não estava fresco.”, “Acho que a quantidade de arroz oferecido nos pratos deveria ser
menor. Além disso, algumas vezes o cream cheese é substituído por requeijão, o que
altera o gosto do prato.”, “Diminuir a quantidade de arroz.”, “Melhorar o cream cheese,
pois é notável o uso de requeijão. Caso não melhore, há risco de perda de clientes.”,
“O niguiri com salmão flambado é seco, o tamanho poderia ser menos, ideal para por
na boca.”, “O shimeji estava mais duro do que o normal, deveria deixar um pouco mais
na frigideira.”, “Não dá para substituir o cream cheese pelo catupiry. O cliente pagar
por cream cheese e comer requeijão, isso é enganar o cliente, fazer pagar por algo
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que não é oferecido no cardápio!”, “Os sushis estavam bons, o temaki não comi, achei
horrível o de salmão com requeijão. Não gostei!”.
No Restaurante “H” – “O sushi vem muito pequeno, poderia ser maior!”.
Se forem analisados os dados quantitativos apresentados anteriormente sobre
quesitos de maior destaque em cada restaurante, junto aos dados qualitativos
mediante entrevista, embora a maioria dos respondentes afirmem que o prato atende
aos cinco sentidos completamente, nota-se que alguns se destacam como os mais
estimulados pelas especialidades experimentadas. O estímulo “Audição” não teve
destaque em nenhum restaurante. Nos restaurantes “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “H”,
quando se busca um ponto comum, tiveram maior expressão de notas médias quanto
a “Paladar”. O dono do Restaurante “C” havia destacado “o sabor dos pratos
oferecidos.” como seu diferencial e elencou como percepção sensorial “a crocância
das verduras e o tempero do sushi.”. De fato houve boa percepção sobre o paladar,
porém, observa-se que a maioria dos restaurantes oferecem boas experiências neste
quesito. Apenas o “G” possui como maiores médias o prato, de maneira geral,
referente à afirmativa sobre satisfação plena e a questão olfativa.
Pergunta 5: “Possui alguma preparação própria dos alimentos e/ou inovação?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “De inovação temos um niguiri de abacaxi
com hortelã e camarão, o qual compõe um combinado que ganhou 2º lugar em um
festival Gourmet que participamos. Quanto à preparação, o salmão cru é colocado em
um preparado de açúcar e sal, para retirada de impurezas e para que a pele saia mais
facilmente. Feito isto, é secado com saquinho de pipoca e é embrulhado em papel
filme para que não haja contaminação e/ou contato desnecessário com o ambiente.
As algas ficam longe da umidade também, dentro de uma lata tampada. O cheiro dos
alimentos também passam por processo de maturação, a fritadeira é à água e óleo,
para que além de crocante, não deixe aquele cheiro de fritura no que será servido. O
arroz é preparado todos os dias. Toda a sobra vai para o lixo.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Fazemos questão de preparar a nossa
receita de vinagre, molho tarê, conserva de gengibre e temos uma fritadeira só para o
Hot. Não possuímos produtos inovadores.”.
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Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Gosto de preparar os pratos tudo na hora
de ser servido, principalmente pelo fato do peixe se danificar caso fique muito tempo
já preparado. O que compromete apresentação visual e o tato. Não tenho produto
inovador.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “O vinagre tem fabricação própria. Não
temos produto inovador ou diferenciado.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Não.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Sim, fizemos curso para preparar cada
alimento. De inovação temos o Ebi Roll, com camarão.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Não e não.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Sim, colocar a alga em lata para conservar
a sua crocância, tempero do arroz, molhos e um produto diferente é um enrolado
especial, com folha de arroz por fora, mais light.”.
Dos oito estabelecimentos apenas 3 disseram ter inovações, as quais são relativas ao
produto, tem-se o Niguiri de abacaxi com hortelã e camarão, sushi especial com folha
de arroz e o Ebi Roll, que foi encontrado em outros concorrentes também, mas que
não o relataram como inovação. Enquanto preparação, tem-se o fato de alguns
colocarem a alga em latas, para não pegar umidade, utilização de fritadeiras só para
o Hot Roll e preparações próprias do vinagre, molhos e conserva de gengibre
utilizadas. No Restaurante “D” houve como comentário: “Poderiam ter mais
variedades de sushi, do que não tem na cidade. Exemplo: Sushi quadrado ou de
abacate.”. No Restaurante “A”: “Os drinks criados com saquê são lindos e bem
diferentes, mas muito ruins! Falta surpreender de verdade, ter inovações, novos
pratos, algo diferente que não se tem em outros restaurantes, porém, que seja bom.”.
No Restaurante “B” – “Poderiam oferecer mais variedade ainda, como era no
começo.”. No Restaurante “F” – “Deveriam manter a carta de vinhos atualizada e
trazer novidades, pois é sempre bom!”. Observa-se, portanto, a necessidade de
oferecer mais novidades aos clientes.
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Pergunta 6: “A empresa se preocupa em oferecer experiências sensoriais para
seus clientes, despertando os 5 sentidos (visão, audição, olfato, paladar e
tato/textura)? Como?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Sim, há esta preocupação, no quesito
visual a própria iluminação foi pensada para que se visualize o prato de uma maneira
agradável. O olfato de maneira negativa é evitado através do uso de alimentos frescos,
a audição e o paladar são incentivados com frituras crocantes e saborosas. O tato
compõe-se, por exemplo, na composição do arroz de um niguiri, buscando oferecer
um arroz macio.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Sim, há a disposição da comida para
ver melhor, despertar o paladar.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Sim, principalmente no que se refere ao
sushi, preocupo-me bastante com o visual, pois 50% é comido pelos olhos.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Não há essa preocupação.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Sim, oferece. A cozinha é aberta, para
passar cheiros como por exemplo, quando fazemos flambados, o que abre o apetite.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Sim, quanto ao alimento em si e
principalmente para o visual há televisões com destaque em vermelho e amarelo cada
prato da casa, de forma a despertar o consumo e em nossos cardápios há fotos
grandes dos principais produtos.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Sim, mês a mês pergunto o que estão
achando, observo bem cada sugestão relacionada aos sentidos.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Sim, trabalhando bem os produtos para
que falem por si só.”.
Apenas um gerente afirmou não se preocupar com experiências sensoriais. Os
demais elencaram, principalmente seus esforços na apresentação visual do prato,
seja através da iluminação, destaque dos produtos em televisores, fotos nos
cardápios, disposição dos alimentos na montagem do prato, ou no fato de
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proporcionar uma cozinha aberta, para que os consumidores vejam o que está sendo
feito e sintam também o aroma de algumas comidas, como as flambadas, por
exemplo. Foi elencado primordialmente também a crocância das frituras, relativo à
audição, a preocupação olfativa de que seja um cheiro bom, estimulação do paladar
através de um bom sabor e com o tato através de um arroz macio, por exemplo.
Pergunta 7: “Para você, o que significa oferecer qualidade?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Para mim é oferecer um ambiente limpo
primeiramente. Depois produtos frescos e de qualidade.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “É algo fundamental, se não o pessoal
não volta.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Utilizar bons produtos e frescos. Todos os
dias vou comprar verdura. Não ter perda, desperdício, também é importante.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Significa ter um tempero legal, tamanho
bom do sushi, tem que ter beleza, ser delicado e o salmão deve ser fresco.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Satisfação, produto e bom preço.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Manter o padrão do produto, com visual
bem parecido. Estimular bem o visual e paladar.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Oferecer aquilo que é bom, o que eu
comeria, fazer a comida como se fosse para a gente.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Trabalhar para chegar à excelência,
satisfação total, através da venda e trabalho em equipe. Além do atendimento e
padronização do produto.”.
O conceito de qualidade é amplo para eles, podendo estar relacionado a oferecer
produtos frescos, com qualidade, bom preço, ambiente limpo, sem desperdício, com
um bom tempero, cuidado visual, tamanho ideal, proporcionar trabalho em equipe,
primar pelo atendimento, manter o padrão da comida e gerar satisfação do
consumidor.
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Pergunta 8: “Quais características você considera essencial para ser
considerado um bom fornecedor para o seu estabelecimento?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Oferecer qualidade, por isso buscamos os
produtos em São Paulo, há uma seleção no Ceasa do que iremos utilizar e não
ficamos à mercê do que o fornecedor de Varginha traz em uma caixa fechada.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Bom atendimento e pontualidade.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Qualidade do produto e prazo de entrega.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Prazo e qualidade.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Preço e qualidade, prazo de entrega
também.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Não deixar de entregar o produto, pois
por exemplo, quanto ao shimeji que vem toda semana, se o fornecedor não entregar
será difícil entregar a mesma qualidade.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Pontualidade e produto de qualidade.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Primeiro prazo de entrega, depois padrão
do produto, tamanho e por fim preço.”.
A maioria diz que espera que para ser considerado um bom fornecedor, tenham
produtos de qualidade e respeitem prazos de entrega.
Pergunta

9:

“Além

da

comida,

quais

estratégias

utiliza

para

atrair

consumidores?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Promoção todos os dias e interação no
Facebook e Whatsapp.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Promoções e self-service.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Não tenho, ainda é tudo no boca-a-boca,
acredito que fidelize mais do que a propaganda de massa, é mais demorado, mas
mais eficiente.”.
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Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Oferecemos rodízio à noite, todos os
dias.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Promoção, fazemos eventos, formaturas,
buffet para casamentos.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Ofereço combinados com 10 a 15% de
desconto.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Rodízio a partir de R$39,9.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Participar de festas como formaturas.”.
Basicamente, os respondentes utilizam-se de promoções, eventos e propagandas em
redes sociais.
Pergunta 10: “Qual é a sua percepção sobre seus preços?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “É o nosso maior problema. É difícil fazer
uma comida boa e manter preços acessíveis. Sei que nossos preços costumam ser
mais altos devido à qualidade do produto, por isso temos opções acessíveis também,
embora o varginhense não valorize.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Bom preço.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Adoto o preço do mercado, pouca
variação.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Temos ótimos preços.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “São os mais baratos de Varginha, sempre
estamos por dentro dos preços de mercado.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Está entre os mais caros de Varginha,
mas é necessário para manter a qualidade.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “Bem acessível.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Preço acessível, está na média do
mercado.”.

278

A maioria considera o preço adequado ao mercado. Houve comentário a este respeito,
no Restaurante “G” – “Quanto mais custo benefício tiver melhor e sempre estarei de
volta. Obrigado.”. Embora haja controvérsias: Restaurante “B” - O preço é muito caro
em relação aos demais restaurantes. Restaurante “E” – “O preço poderia ser melhor
em dias comuns, pois somente no dia promocional é que realmente vale à pena.”.
Pergunta 11: “Para você, qual é o motivo da aceitação da gastronomia japonesa
pelo mercado consumidor?”
Resposta – Dona do Restaurante “A” – “Acredito que por conter ingredientes que
fazem parte da cultura mineira, como couve, o cream cheese e peixe frito, além de ser
uma opção de comida mais saudável.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “B” – “Puro modismo.”.
Resposta – Dono do Restaurante “C” – “Modismo, está no auge, acha bonito para
mostrar para os outros.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “D” – “Porque é bom e tem sabor diferente.”.
Resposta – Dono do Restaurante “E” – “Modismo e por ser saudável.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “F” – “Modismo e porque muitos gostam, além
de ser saudável, menos química.”.
Resposta – Gerente do Restaurante “G” – “É chique, para mostrar para os outros,
coisa nova.”.
Resposta – Dono do Restaurante “H” – “Modismo e status, comida saborosa,
novidade, bonita visualmente e saudável.”.
Observa-se que houve um consenso em relação à aceitação da gastronomia japonesa
ser modismo, embora pareça contraditório abrir um restaurante com um produto que
cairá no gosto do consumidor de maneira passageira. Alguns elencaram também o
fato de ser uma comida saudável.
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5.3 Síntese dos resultados e revisão dos objetivos da pesquisa
A pesquisa, teve como objetivo geral analisar a percepção dos consumidores sobre
as especialidades de gastronomia japonesa, servidas em restaurantes típicos da
cidade de Varginha-MG, sob o contexto da Análise Sensorial. Seguem análises dos
resultados os quais foram obtidos e apresentação dos objetivos propostos, conforme
explicitados no início da dissertação.
5.3.1 Apresentar a distribuição de frequências das avaliações perceptuais dos
construtos e variáveis da análise sensorial realizada
Embora existam valores próximos e estes não sejam conclusivos, visto que a pesquisa
foi realizada em um período de apenas um mês, janeiro/fevereiro de 2016, através da
análise descritiva dos dados dos 449 respondentes, pôde-se avaliar que, dos cinco
sentidos analisados, o quesito que aparenta maior aceitabilidade dos consumidores
de gastronomia japonesa é o “Construto 2 – Paladar (gosto e sabor), já que obteve
maior frequência absoluta 74,33% de nota máxima 7 – “Concordo totalmente”, no que
tange à avaliação: “De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram.”. Esta medição
atesta o que foi apresentado por Minim (2010) e Dutcosky (2011), que a análise
sensorial permite evocar, medir, interpretar dados referentes à percepção do ser
humano.
5.3.2 Apresentar a descrição de construtos e variáveis em torno de medidas de
tendência central
Com a maior média de notas – 6,6, menor desvio padrão – 0,96 e menor coeficiente
de variação – 14,61%, demonstrando maior homogeneidade dos dados, quando
comparados aos resultados apenas dos construtos relativos aos cinco sentidos, o
construto Paladar (gosto e sabor), através da variável “De modo geral, o gosto e o
sabor me agradaram” obteve destaque. Posteriormente tem-se, respectivamente com
as melhores avaliações gerais, o Tato, média - 6,52, o Visual - 6,47, o Olfato – 6,37 e
a Audição – 6,18.
Se for feita referência à Brandão (2014), pode-se dizer que, segundo ele, a ordem
esperada de percepção sensorial seja: 1º visão, 2º olfato, 3º tato, 4º paladar, 5º
audição. Da mesma forma, para Leitão (2007) – a visão é o primeiro estímulo, tanto
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que é o fator mais trabalhado pelo marketing sensorial. Para Morten et al. (2006),
deve-se seguir, da mesma fora que apontado para Brandão (2014): 1º aparência, 2º
odor/aroma/fragrância, 3º consistência ou textura e 4º sabor, não apontando apenas
o quesito audição.
Vasconcelos (2015) também afirma ser a visão o primeiro contato das pessoas com o
alimento a ser consumido, Flarys (2014) faz remissão à famosa frase: “primeiro se
come com os olhos”, posteriormente, ele também elenca o olfato e, ao contrário de
Brandão (2014), coloca posteriormente o paladar e não o tato. O “Construto 7 –
Quanto ao prato, de maneira geral”, permite inferir, que, para a maioria dos
consumidores, as especialidades têm correspondido às suas expectativas, já que
possui nota média 6,5.
Os maiores coeficientes de variância – 25,82% correspondem ao “Construto 6 –
quanto ao preço do prato”– 25,82%. Da mesma forma, houve o maior desvio padrão
– 1,56, a menor média de notas – 6,06 e a menor frequência relacionada à nota
máxima 7 – 56,95%. Embora a frequência diga respeito à maioria dos respondentes,
com avaliação máxima, nota-se que foi o construto com maiores variações nos
critérios avaliados.
5.3.3 Identificar a avaliação dos construtos por grupos de variáveis
Através da estatística de dispersão, pode-se depreender, que, de maneira geral, os
níveis de concordância entre os grupos de variáveis e construtos assumem valores
significativos.
No quesito “apresentação visual” a maior média de nota correspondeu à afirmativa:
“A(s) cor(es) do(s) alimento(s) é (são) adequada(as) e estimulantes.” e o menor nível
à: “O tamanho/quantidade corresponde(m) às minhas expectativas.”. Quanto ao
“paladar”, com a maior média: “De modo geral, o gosto e o sabor me agradaram”. e
maior heterogenia: “O sabor deste prato foi além das minhas expectativas.”. No
referente ao “tato”, menor média: “A forma, o peso e a textura deste prato são
agradáveis.”, maior: “A temperatura do(s) alimento(s) é (são) adequada(as).”. Quanto
ao “olfato”: maior média de nota foi: “De modo geral, o cheiro/aroma deste prato me
agradou.”. A de menor média: “O seu cheiro/aroma desperta a vontade de comer”. No
quesito audição, maior heterogenia: “Eu gosto de ouvir o som da comida japonesa
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preparada, chegando à minha mesa.”. Maior média: “Ouvi bons comentários sobre
este prato/restaurante.”.
Quando realizada a análise fatorial, constatou-se que existem boas referências de
pesos e comunalidades, com valores acima de 0,6. A melhor avaliação foi ao que se
refere à “Quanto ao prato, de maneira geral”. As afirmativas que mais explicam os
fatores “Apresentação visual”, “Paladar”, “Tato”, “Audição” são as últimas afirmativas,
referentes à percepção geral de cada sentido, com exceção ao olfato, cuja afirmativa
de maior comunalidade e peso corresponde a: “Eu gosto do cheiro/aroma deste prato.
O preço apresentou pesos negativos, o que pode estar relacionado com duas
variáveis que podem ser autoexcludentes, conforme apresentadas anteriormente e
afirmativa: “Dentro da categoria comida japonesa, este prato é uma boa escolha.”
poderia ser eliminada do construto avaliado. Para a Mintel Group (2015), o preço e o
sabor são importantes fatores de decisão para consumidores na escolha de alimentos.
5.3.4 Identificar as relações entre os diversos elementos determinantes da
percepção sensorial
De acordo com a regressão linear utilizada, através da equação matemática
encontrada no construto “Apresentação visual”, pôde-se depreender que as variáveis
que mais explicam este construto são “paladar” e “tato”.
Além disso, a fórmula é adequada e há erro residual com valor aceitável. Quando feita
a análise de correlação, mostrou-se mais fortes e significativos, principalmente o
quesito “paladar”. Quanto a este construto, a variável de maior expressão em sua
equação, a qual mostrou-se adequada, com baixo erro percentual e maior correlação
é o “tato”.
Da mesma forma, a variável que mais explica o quesito “tato” é o “paladar”, sob
equação adequada, com erro percentual dentro dos padrões o que demonstra que o
modelo é ideal para ser aplicado na prática. Na modelagem de equações estruturais
realizadas no software AMOS (IBM®SPSS®), o “tato” apresentou as menores
variações nos escores de suas estimativas padronizadas, o que também demonstra a
confiabilidade de seus resultados.
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A sua correlação mais forte e significativa também correspondeu ao “paladar”, o que
demonstra uma grande relação entre “tato” e “paladar”. O coeficiente que mais explica
o “olfato” é o quesito “audição”. A sua expressão matemática também se mostrou
adequada, com baixo valor de erro percentual. Sua correlação é mais forte entre
“olfato” e “paladar”. Apresentou regular correlação quanto à “Audição”.
A variável de maior expressão, no que se refere à equação matemática, considerada
adequada e de correlação mais forte e significativa, do construto “audição” foi o “tato”.
Da mesma forma, quando calculados os valores das estimativas padronizadas e feita
a modelagem de equações estruturais, com os cinco sentidos, obteve-se a mesma
análise, cuja correlação é maior entre os construtos: “apresentação” e “paladar”,
“paladar” e “tato”, “tato” e “paladar”, “olfato e paladar” e “audição” e “tato”.
Quanto às estimativas não-padronizadas, há maiores variações nos escores das
estimativas de “Apresentação” e menor variação em “Audição”. As afirmativas de
maior valoração coincidiram com as estimativas padronizadas no construto “Paladar”
– “Eu gostei do sabor (conjunto de sensações) deste prato.”, no “Tato” – “Eu me
identifico com a consistência/textura deste prato.”, no “Olfato” – “Eu gosto do
cheiro/aroma deste prato.” e no “Audição” – “Ouvi bons comentários sobre este
prato/restaurante.”. Há exceção apenas para o quesito apresentação, a qual passa a
ser representada pelo componente: “O formato do(s) alimento (s) veio (vieram) como
o esperado.”, ao contrário da estimativa padronizada, em que é mais representativa a
variância de: “De modo geral, a apresentação deste prato me agradou.”.
Na saída das regressões e variâncias relativas aos cinco sentidos, pode-se notar que
todas as variáveis são significativas para os construtos analisados, o que remete à
adequação do modelo, sendo desnecessária a remoção de qualquer afirmativa ou
construto para validação, mostrando-se funcional, diante aplicação de teste. Porém,
no relatório de saída do programa Amos, constataram-se incongruências, as quais
foram sanadas, através das devidos inclusões no tocante às ligações de covariância.
De maneira geral, quanto às estimativas padronizadas, há covariâncias mais
evidentes entre: apresentação-tato, paladar-tato,

tato-paladar,

olfato-paladar,

audição-tato. Quanto às não-padronizadas, há maiores valores de covariâncias entre:
apresentação-tato, paladar-tato, tato-audição, olfato-tato e audição-tato. Este
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resultado, mais uma vez colaborou para constatar a forte correlação entre paladar e
tato.
5.3.5

Identificar se os elementos sensoriais básicos (visão, paladar, tato,

audição e olfato) contribuem, em conjunto, para a sensação sensorial, ou
resposta do consumidor
Para estimar a confiabilidade do questionário e de cada construto foi feito o cálculo do
Alfa de Cronbach, que, segundo Custódio (2013) é considerável aceitável quando
apresenta valores superiores a 0,6.
Pôde-se constatar, portanto, que a pesquisa é bastante válida, visto que o valor de
Alfa de Cronbach para o questionário, de maneira geral possui valor de 0,752 e todos
os construtos avaliados também são maiores do que 0,6. O Construto “Quanto ao
prato, de maneira geral” é o com maior Alfa – 0,920. Os demais valores correspondem
à: “Olfato” – 0,826, “Tato” – 0,822, “Audição” – 0,812, “Paladar” – 0,810, “Apresentação
visual do prato” – 0,807 e “Quanto ao preço do prato” – 0,710.
Conforme se pôde perceber, através do construto “Quanto ao prato, de maneira geral”,
os cinco elementos sensoriais básicos, acrescidos do fator preço, mostraram-se
significativos e contribuem para uma avaliação positiva do consumidor, cuja maioria
dos consumidores, 66,59% consideraram-se plenamente satisfeitos e ainda,
recomendariam o prato experimentado ao seu grupo de referência, como amigos e
familiares. As escalas 6 e 7, com percentuais respectivos – 25,39% e 66,59%
demonstram força maior no último quesito, o que pode inferir que os consumidores,
através de suas percepções gerais sobre o prato, expressaram maior atividade quanto
à quesitos positivos.
5.3.6 Apresentar o perfil do consumidor de gastronomia japonesa em VarginhaMG e a sua avaliação sobre fatores que possam influir em suas decisões
De acordo com a análise qualitativa, realizada frente a resultados baseados no
questionário e entrevistas com donos e gerentes dos restaurantes, pôde-se perceber
que o perfil do consumidor, no período analisado, constitui-se de uma minoria de
origem oriental, 6%, maioria, 84%, reside em Varginha, quanto ao acompanhante,
38% estava com seu/sua companheiro(a), 26% com amigos(as) e 23% com familiares,
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no referente à estado civil, mantém-se uma aproximação entre os percentuais de
frequentadores solteiros (52%) e casados/relação estável (41%), da mesma forma,
quanto ao gênero, 55% julga-se pertencente ao gênero feminino e 42% masculino,
57% tem de 20 a 35 anos, 38% do consumidor de gastronomia japonesa são das
Classes B-C e 32% do público relaciona-se às Classes D-E. Apenas 2% refere-se à
Classe A.
Quanto ao ambiente, 39% dos consumidores o avaliam como “Excelente” e 24% como
“Muito bom, que somados, correspondem a 63% de aprovação positiva, embora
tenham havido bastantes comentários quanto ao tamanho do espaço oferecido,
necessidade de instalação de ar condicionado, iluminação, limpeza, dentre outros
fatores.
O atendimento foi avaliado por 38% dos consumidores como “Excelente” e 25% “Muito
bom”, também somando uma avaliação positiva por 63% do público, embora o
esperado é que em ambas perspectivas tenham-se ao menos metade da melhor
avaliação, já que nos construtos, de maneira geral, tenham sido observados médias
altas, o que não se observou quanto a estes quesitos.
Quando o consumidor busca a um restaurante japonês, a maioria, 59%, afirmou, na
pesquisa realizada, procurar quesito qualidade. Para gerentes e donos de
restaurantes, este conceito é atrelado ao frescor dos alimentos, trabalho em ambiente
limpo, bom tempero, cuidado visual com a comida, trabalho em equipe, oferecer bom
atendimento, manter o padrão do prato e satisfazer ao consumidor. Porém, o motivo
que levam os consumidores de gastronomia japonesa a optarem por estar em
determinados restaurantes nem sempre é relativa à qualidade, havendo uma quebra
de perspectivas entre qualidade esperada e qualidade percebida. De forma geral, é
esperado qualidade por 59% dos consumidores, porém, este fato é atendido em 45%
das circunstâncias. O ideal é que se tivessem resultados mais próximos.
O único restaurante que obteve a superação da expectativa de qualidade foi o
restaurante “F”, em 4%. Como fatores representativos pela escolha de um restaurante
específico, além de qualidade, foram apresentados o fato de o restaurante possuir
variedade de cardápio e oferecer rodízio. Os fornecedores dos estabelecimentos,
devem ter produtos de qualidade e respeitar prazos de entrega, caso queiram ter bom
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relacionamento com eles. De maneira geral, os consumidores, na maioria dos
restaurantes, se mostraram fiéis, afirmando que vão “mais de uma vez por mês” ou
ao menos “uma vez por mês” neles, cujos percentuais somam 76% das respostas. As
estratégias mais utilizadas para captação e manutenção de clientes são: promoções,
eventos e propagandas em redes sociais.
Os entrevistados consideraram que praticam preços adequados ao mercado. Alguns
comentários foram feitos sobre este quesito: Restaurante “G” – “Quanto mais custo
benefício tiver melhor e sempre estarei de volta. Obrigado.”. Restaurante “B” – O preço
é muito caro em relação aos demais restaurantes. Restaurante “E” – “O preço poderia
ser melhor em dias comuns, pois somente no dia promocional é que realmente vale à
pena.”.
Quanto ao diferencial competitivo apontado por cada estabelecimento, falta oferecer
maior distinguibilidade entre cada um, pois falaram basicamente os mesmos quesitos,
atendimento, qualidade e bom ambiente. Apenas dois restaurantes falaram sobre o
oferecimento de rodízio e dias promocionais. Uma sugestão a ser levada aos
empresários é a utilização do fator “Antecipação”. É interessante criarem produtos
e/ou serviços inovadores, que sejam difíceis de copiar e lançarem a ideia antes de
seus concorrentes. Apenas 3 dos 8 restaurantes disseram ter produtos inovadores,
embora encontrem semelhantes no mercado. A falta de inovação foi sentida pelos
consumidores, pois houve comentário sobre este fator, tanto com relação à variedade
de sushis, quanto a inserção de novos pratos e acompanhamentos, ideias de fora e
algo que surpreenda.
Quanto às especialidades e pratos vendidos, a maioria, 76% correspondem a
categoria sushi, 6% “Sashimi de salmão”, 4% “Rodízio”, 4% em branco e 10% aos
demais pratos. Vários foram os comentários sobre eles, principalmente sobre a sua
crocância, frescor, tamanho, cheiro, aparência, sabor, utilização de outros
ingredientes no lugar de cream cheese, observações sobre temperatura, padrão de
qualidade. Em relação ao oferecimento de experiências sensoriais, a maior parte das
respostas foram referidas ao quesito visual, porém, ele só obteve maior expressão
média nos restaurantes “C” e “D”. Embora a maioria dos gerentes e donos dos
estabelecimentos conferirem ao modismo a principal razão da aceitação da
gastronomia japonesa em Varginha-MG, os resultados mais expressivos desta
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pesquisa apontam para o quesito “Paladar”. Pode ser que seja só moda mesmo, que
alguns estabelecimentos fechem, mas o fato, é que diante dos resultados a que se
chegou esta pesquisa, a maior aceitação do consumidor aponta para o quesito
paladar, ao gosto/sabor experimentados.
5.3.7 Estabelecer as redes neurais explanadoras das percepções sensoriais
da comida japonesa.
Conforme exposto através das redes neurais artificiais com estimativas padronizadas
e não padronizadas, figuras 99, 105, 114 e 115, as quais demonstram maior
covariâncias entre os construtos paladar-tato e audição-tato. O modelo proposto se
mostrou ideal, com bons níveis de significância em todas as estimativas de regressões
dos construtos analisados.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1 Resumo e conclusões
Este estudo, através de arcabouços teóricos e caminhos metodológicos, com a
aplicação de 449 questionários e entrevistas com oito responsáveis de restaurantes,
forneceu bases para atender aos seus objetivos específicos, conforme anteriormente
apresentados e ao seu objetivo geral: “analisar a percepção dos consumidores sobre
as especialidades de gastronomia japonesa, servidas em restaurantes típicos da
cidade de Varginha-MG, sob o contexto da Análise Sensorial.”.
Seguindo o modelo analítico de pesquisa, que leva em consideração os cinco
sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição, bem como características individuais e
fatores ambientais, os quais incorrem nas respostas dos consumidores, mostrou-se
fundamental para apresentar, de maneira mais completa, a percepção dos
consumidores avaliados.
Através da análise quantitativa, pôde-se avaliar que o Construto de maior frequência
absoluta quanto à nota máxima 7 – “Concordo totalmente”, correspondeu ao Paladar
(gosto e sabor). Quesito que também obteve a maior média de notas – 6,6, menor
desvio padrão – 0,96 e menor coeficiente de variação – 14,61%, demonstrando maior
homogeneidade de seus dados, em relação aos demais sentidos. Posteriormente, as
melhores avaliações gerais, corresponderam ao Tato, média - 6,52, ao Visual - 6,47,
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ao Olfato – 6,37 e à Audição – 6,18. Ordem que contradiz à afirmação de Morten et
al. (2006), de que os pratos costumam ser percebidos: primeiro na aparência,
posteriormente quanto ao odor/aroma/fragrância, à consistência ou textura e ao sabor
(aroma, sensações químicas, gosto).
O fato do sentido “visão” não ter aparecido em primeiro lugar na avaliação dos
consumidores surpreendeu, visto base teórica, cujos autores como: Leitão (2007),
Coelho e Silva (2011), Vasconcelos (2015), Flarys (2014), Morten et al. (2006) e
Brandão (2014) afirmam que é o sentido primordial, aquele que estabelece o primeiro
contato com o alimento, fundamental para a aceitação ou rejeição de um determinado
alimento, além de poder despertar o indivíduo para os demais sentidos,
complementando a experiência, ainda mais na gastronomia japonesa, que para Silva,
Soares e Wolf (2011), estimula o imaginário dos consumidores, representa sua
identidade étnica. Hosking (1995), Brotherhood, Motta & Silvestre (2006) e Gusteau
(2010) também afirmam por se tratar de uma arte delicada, a gastronomia japonesa
necessita valorizar primeiramente o apelo visual, composta por suas formas e cores.
Até em entrevista com os representantes dos restaurantes, quanto ao oferecimento
de experiências sensoriais, foi interessante que a maioria deles se referiram ao
quesito visual, porém, só obteve maior expressividade quanto aos restaurantes “C” e
“D”. Através da regressão linear, foi possível depreender que a variável que mais
explica a questão visual é o “paladar”, também apresentando maior correlação com
este sentido e com o “tato”.
Conforme observaram Jomori, Proença e Calvo (2008), o aspecto visual, assim como
o modo em que são preparados os alimentos, a variedade oferecida, o paladar e o
tamanho das porções, são importantes parâmetros da aceitação de um alimento.
Para Juneck (2016), há todo um ritual simbólico, cujo estímulo da visão, olfato e
paladar, tornam-se fundamentais. Naviskas (2014) também aponta o fato de a cozinha
japonesa ser reconhecida pela beleza de seus pratos oferecidos, decorações
temáticas e métodos de preparação.
Quanto à análise fatorial houve a apresentação dos autovalores, pesos e
comunalidades, sendo que se constatou que, de maneira geral, basta um fator para
explicar a maior parte das variâncias, exceto no que se referiu ao preço, que
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apresentou dois fatores para explicação dos dados, pesos de valores negativos,
afirmativas que tiveram maior heterogenia: “Este prato me oferece mais do que ele
custa.” e “Este prato me oferece menos do que ele custa.” e o menor valor de
confiabilidade. O valor de Alfa de Cronbach, com valor 0,920 correspondeu ao
Construto “Quanto ao prato, de maneira geral”, que demonstrou o fato do questionário
aplicado garantir confiabilidade.
Da mesma forma, quando realizadas as modelagens de equações estruturais, com
estimativas padronizadas e não-padronizadas, foi constatado que todas as variáveis
são significativas para os construtos analisados, o que demonstra que o modelo, além
de confiável, é adequado para aplicação prática. Há fortes covariâncias e correlações
entre “visual” - “paladar”, “paladar” - “tato”, “tato” - “paladar”, “olfato” - “paladar” e
“audição” - “tato”.
Da análise qualitativa, pôde-se depreender, através de dados dos questionários e
entrevistas realizadas com donos e gerentes dos restaurantes, que no período
analisado, houve a identificação de um consumidor de minoria oriental - 6%, sendo
que 84% são de Varginha, a maioria estava acompanhada de seu par, amigos e
familiares, sendo que há uma distribuição semelhante entre solteiros (52%) e
casados/relação estável (41%), gênero feminino (55%) e masculino (42%).
Assim como já era esperado, visto orientação de Carneiro, Lucia e Minim (2013),
quanto a hábitos alimentares ainda não formados, a maioria, 57% possui de 20 a 35
anos, idade potencial para consumo. O gênero, segundo os autores, no tocante a
homens, costumam gastar mais com comida, enquanto mulheres optam por roupas,
acessórios e perfumes, fato observado de maneira inversa, nesta pesquisa. O estado
civil também correspondeu ao esperado, pois solteiros costumam sair mais.
Segundo dados da Aregala (2014), 85% dos frequentadores de restaurantes
japoneses são pertencentes às classes A e B e 50% buscam qualidade da comida.
De acordo com este estudo, houve uma distorção, já que os resultados obtidos
demonstram que 38% do consumidor de gastronomia japonesa pertencem às Classes
B-C e 32% do público relaciona-se às Classes D-E. Apenas 2% refere-se à Classe A.
Segundo dados da Abrasel (2015), 40% da população se alimenta em restaurantes, o
que propicia, segundo Sampaio (2009), a busca por maiores investimentos em
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qualidade, já que o consumidor se mostra mais exigente. Da mesma forma, Custódio,
Lara, Locatelli e Vasconcelos (2015) afirmam que a qualidade deve atender às
expectativas desse consumidor, para que se sinta satisfeito. Através da amostra
estudada, obteve-se que 59% dos consumidores afirmam buscar primordialmente, a
qualidade da comida, embora, este fato seja atendido em 45% dos casos. Apenas um
restaurante superou a expectativa de qualidade em relação à 4% dos respondentes.
Houve também um restaurante cuja qualidade percebida foi de aproximadamente 2,6
vezes menor do que a que era esperada.
Lewis (citado por Salazar, Lucian & Cavalcanti, 2008) aponta os cinco atributos
buscados pelo consumidor atual: qualidade da comida, variedade do cardápio, preço,
fatores de conveniência e atmosfera. Estes quesitos foram investigados na
dissertação e, 59% dos respondentes buscam qualidade, 17% atmosfera (10%
atendimento e 7% ambiente), 11% preço, 11% variedade de cardápio, fatores de
conveniência correspondeu a apenas 1% e 1% se mostrou indiferente à pergunta. O
preço obteve a menor avaliação dentre todos os construtos analisados, no valor de
56,95% de nota máxima e média 6,06. Quanto ao motivo de optarem por determinado
restaurante, 45% afirma ser devido à qualidade da comida, 15% preço,

11%

variedade do cardápio, 7% ambiente, 7% atendimento, 5% rodízio, 4% outro, 2%
fatores de conveniência, 2% indiferente, 2% prato que só tem aqui.
Conforme considerado no modelo, características ambientais também são
importantes para compor a percepção do cliente e foram consideradas na pesquisa.
Para D’Andrea (2012) a influência do ambiente é tão importante, que pode influir
positivamente ou negativamente em um indivíduo, sem nem ao menos entender
direito um comportamento, seja devido a um primeiro impacto ambiental ou de
atendimento.
Quanto ao ambiente, constatou-se que 39% dos consumidores julgam-no como
“Excelente” e 24% como “Muito bom, portanto, há uma associação positiva de 63%
dos respondentes, embora seja um percentual que possa melhorar e obteve bastantes
comentários, os quais serão passados aos proprietários de cada estabelecimento
como proposta de ação, caso julguem procedente.
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O atendimento foi avaliado por 38% dos consumidores como “Excelente” e 25% “Muito
bom”, também somando uma avaliação positiva por 63% do público. É importante
observar que à avaliação quanto aos construtos relativos aos sentidos, de uma
maneira geral, tiveram maior expressão, o que não se observou quanto a estes
quesitos.
As especialidades e pratos mais vendidos correspondem a 76% sushis, 6% “Sashimi
de salmão” e 4% “Rodízio”. Mais um dado que colabora para a expressão do
consumidor mais exigente, é que quanto ao alimento, foram vários comentários e
sugestões, os quais pediam maior preocupação com a sua crocância, utilização de
produtos mais frescos, adequação de tamanhos, melhor apresentação visual,
temperatura fora do esperado e padrão de qualidade, bem como apelo para que não
se substitua o cream cheese por outros ingredientes similares.
“Quanto ao prato, de maneira geral”, houve avaliação positiva, com o valor de 66,59%
no que se refere à satisfação plena e média de nota 6,5. A maioria dos respondentes,
65,70% também afirmaram que indicariam a especialidade experimentada para
amigos e parentes, pertencentes aos grupos de referência de Kotler e Keller (2012),
o que é primordial para que, segundo Beni (1998), haja o incentivo para que se adquira
um produto. Estes foram os principais resultados encontrados através da pesquisa
realizada, a qual também apresentará o fechamento a seguir, com proposições para
futuras investigações científicas, levantamento das principais limitações encontradas
e propostas que poderão ser úteis aos executivos dos negócios analisados.
6.2 Proposições para novas investigações científicas
Postulando-se que um problema pressupõe a aquisição de novos conhecimentos e a
intervenção de um explorador, várias foram as investigações científicas, com intensa
busca por referências sobre o tema, culminando neste estudo, que busca trazer
contribuições ao saber científico, cujos elementos essenciais se seguem e objetivam
lançar bases para novas investigações científicas:


Quanto à dimensão epistemológica, explorou-se as potencialidades: do
próprio tema, pouco explorado em eventos acadêmicos das mais
diversas áreas; da fenomenologia requerida nas abordagens plenas da
construção do conhecimento, identificando, descrevendo e analisando as
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possibilidades com enfoque no consumidor de gastronomia japonesa,
sob à luz da análise sensorial; na quantificação e análise qualitativa,
refletindo os dados a partir de um modelo analítico de pesquisa, que
considera um conjunto completo de sentidos (estímulos), percepções
sensoriais, características individuais do consumidor e os fatores
ambientais que os influenciam, trazendo para uma aplicação prática,
provenientes de estímulos reais.


Nos fundamentos teóricos, que seguiu à objetividade, buscando extrair
os preceitos mais robustos e preocupando-se em apresentá-los de
maneira contextualizada, com relação histórica, ordem cronológica e
extração de teorias que fundamentassem o corpo prático do trabalho.



Quanto à questão morfológica, há a descrição de modelos, apresentação
de processos, contextos socioeconômicos, resultados verificados que
poderão ser condensados para ampliação de conhecimentos e tomadas
de decisões.



No que tangem às tecnologias para produção de saberes científicos, os
novos estudos podem constituir-se de estudos de casos, estudos
comparativos, estudos sobre experimentos, que apliquem relações
sensoriais também a outros pratos típicos, produtos ou áreas. A
exploração do potencial sensorial poderá ser uma importante arma para
aumentar a capacidade perceptual do consumidor e, por conseguinte,
atuação na satisfação do consumidor, para tanto, pode-se utilizar o
neuromarketing ou a neurotecnologia, de forma a conhecer melhor o
cérebro

de

cada

comprador,

bem

como

explorar

mais

a

neuroplasticidade, a qual poderá servir de ferramenta para conhecer as
reações do sistema nervoso central frente a novos estímulos e
experiências.
Estas recomendações visam demonstrar o contínuo esforço da investigação científica,
a qual traz uma contínua busca pelo progresso, ainda que existam incertezas e
limitações.
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6.3 Limitações desta pesquisa
Em relação às limitações da pesquisa, teve-se o fato de ter sido realizada apenas na
cidade de Varginha-MG, em restaurantes físicos e aplicada no período de janeiro a
fevereiro de 2016, o que incorre em riscos no que se refira à generalizações e
conclusões sobre as percepções dos consumidores, embora o modelo aplicado tenha
se mostrado adequado, aplicável à prática e tenha trabalhado com uma amostra
significativa, com 449 respondentes. Inclusive, poderá lançar bases para aplicações
em outros segmentos e restaurantes que sirvam comidas típicas de outros países.
Além disso, segundo Schmitt (2002), cada pessoa passa por determinados
acontecimentos os quais formam a sua vivência individual, o que impacta em sua
reação a estímulos, que podem ter percepções diversas, dependendo de sua
associação emocional. Sendo assim, esta pesquisa poderia ser complementada por
estudos que abordem as neurociências, as quais levem em consideração o sistema
nervoso central na formatação de estímulos sensoriais. Dessa forma, seria possível
envolver mecanismos que não considerem apenas os aspectos físicos (aparência,
textura, cheiro, dentre outros), mas sejam relacionados às emoções e sentimentos
envolvidos. Para tanto, poderia fazer-se uso de neurotecnologias que permitissem a
verificação

de

métricas

cerebrais

como:

testes

de

traço,

através

de

eletroencefalograma e testes de imagem, como a ressonância magnética.
A questão é que, após o seu processamento, várias sensações vêm à tona e podem
ser memorizadas de maneira agradável ou não tão agradável assim. De qualquer
forma, os cinco órgãos dos sentidos são primordiais para permitir com que as
informações cheguem aos canais de captação e assimilação, de forma a desencadear
lembranças, que, conforme apresentando por Olivares (2015), basta um evento
emocionalmente positivo, para ser lembrado durante a vida toda.
6.4 Proposições para os executivos do negócio
Tendo em vista que, segundo Duarte (2008), o consumidor não busca produtos
somente devido à sua funcionalidade, mas por terem um significado e ligação afetiva
com ele, foi observado que, de modo geral, os donos dos restaurantes poderiam
investir mais no visual de seus pratos, preocupando-se com uma montagem mais
elaborada, desde o uso de utensílios que não sejam de plástico, até a sua composição
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inspirada na natureza e na cultura japonesa, a qual, para Afonso (2007) é rica em
rituais, desde o modo de preparação dos alimentos pelos sushimen, até às suas
vestimentas, representações e símbolos, propiciando um ambiente de refúgio lúdico
aos clientes.
O quesito com maior avaliação dos clientes foi o paladar (gosto e sabor), que nos
testes efetuados mostrou-se com valores significativos e sua maior correlação é com
o tato (textura e consistência), mais um sentido relativo ao contato direto com o
alimento, este resultado pode fazer supor que, ao contrário do que a maioria dos
representantes dos restaurantes apontaram, a ampla aceitação da gastronomia
japonesa na cidade não parece ser somente por modismo, outra questão que colabora
para esta suposição é que 76% dos entrevistados afirmaram irem “mais de uma vez
por mês” ou ao menos “uma vez por mês” aos restaurantes de gastronomia japonesa.
Caso realmente o público fosse somente por modismo, não faria tanto sentido haver
tamanha assiduidade. Portanto, novos sabores e pratos podem ser introduzidos para
continuar estimulando o paladar de seus clientes e ações de marketing
implementadas para fidelizar e “fandelizar” os consumidores.
A maioria dos consumidores buscam qualidade, mas a minoria percebe a qualidade
nos restaurantes em que frequentaram. Este fator também pode ser melhor
trabalhado, para atender às expectativas do consumidor. Da mesma forma, várias
foram as observações sobre as especialidades servidas, o atendimento e o ambiente,
o que será repassado a cada estabelecimento, através de relatórios com dicas dos
próprios consumidores. Preço e variedade de cardápio também foram elencados e,
de fato, notou-se que os restaurantes de maior movimentação, correspondendo a até
três vezes mais movimento, foram estabelecimentos que oferecem rodízio e dias
promocionais.
De acordo com os representantes dos restaurantes, as estratégias mais utilizadas
para captarem e manterem seus clientes são: promoções, eventos e propagandas em
redes sociais. Quanto ao diferencial competitivo, nota-se que há uma aproximação
entre o que cada um oferece de melhor e que se resume em bom atendimento,
qualidade e preocupação com o ambiente. São características, na realidade, básicas
de qualquer segmento. Portanto, poderiam investir mais na criação de produtos e/ou
serviços inovadores, que sejam difíceis de ser copiados e que surpreendam o
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consumidor, estimulando os seus sentidos. O marketing sensorial é fundamental para
tirar o melhor proveito deles, já que, como explicitado por Lindstrom (2009), ele
contribui para à fixação de uma marca ou produto na mente do consumidor,
estimulando sensações que formam vínculos emocionais.
A partir das premissas expostas, os empresários poderão utilizar os dados e, contratar
serviço especializado, de forma a trabalhar ações complementares à análise
sensorial, primordial para tornar mais tangível o marketing experimental, de forma a
conhecer as reais motivações de consumo, o processo tanto perceptível fisicamente
quanto mais subjetivo, levando em consideração questões das neurociências, que,
segundo Herculano-Houzel (2008) contribui para entender comportamentos e gerar
decisões sobre determinados produtos. O Neuromarketing, também ajuda neste
entendimento do comportamento do consumidor, sua relação com o mercado e o
trabalho desempenhado para criar verdadeiros fãs dos produtos.
De uma forma ou de outra, conforme apontado por Pine e James (1999) o consumidor
atual não está interessado mais interessado só no produto em si, mas quer
experiências, que quanto mais sensorial, mais memorável será, já que permitem à
produção de endorfina e acetilcolina, neurotransmissor capaz de guardar a molécula
de informação, conduzir à memória afetiva, até chegar à memória processual ou de
longo prazo.
Assim, esta pesquisa poderá lançar bases para que haja maior exploração sobre o
assunto, fazer com que proprietários passem a investir mais em pesquisas como esta,
contratando corpo especializado, reflitam e implementem ações em seus negócios.
Afinal, conforme observa Schmitt (2002), quando a empresa oferece experiências
únicas que o consumidor pode ver, ouvir, tocar e sentir, agrega-se valor e também
pode-se cobrar por ele.
Koehl, citado por Hott (2016, p.19), diz que “os consumidores deixam-se levar por
impulsos e emoções quando estão em ambientes cujas características sensoriais são
evidenciadas”. Desta forma, conforme explicitado por Lemoine e Rieunier, citado por
Hott (2016), há o oferecimento de grandes diferenciais, o que poderão ser
preponderantes quanto às decisões de compra pelos consumidores, que, conforme
observado por Pine e James (1999), pressupõe a geração de emoção, se não o
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produto não será vendido, pois o consumidor atual não está interessado só nele, mas
nas experiências que serão despertadas e que, associadas ao marketing sensorial,
como observa Schmitt (2002), não faz milagres por si só, mas associado a um bom
produto torna-se uma estratégia indispensável.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – ANÁLISE SENSORIAL
Restaurante:
Estado Civil: (
(

Alimento experimentado:
) Solteiro(a) (
) Casado(a)/Relação Estável
) Divorciado(a)/Separado(a)

Cidade onde mora:
Sexo: ( ) M

( )F

Data:

Idade: (

) 12 a 19 anos (
) 20 a 35 anos (
) 35 a 64 anos
Origem oriental: ( ) Sim ( ) Não
(
) 65 ou mais
Renda mensal familiar: (
) Não possuo (
) até R$880 (
) de R$881 a R$2.003
(
) de R$2.004 a R$4.005 (
) de R$4.006 a R$8.011 (
) de R$8.012 a R$24.000
(
) acima de R$24.000
Frequência de consumo neste restaurante: (
) Menos de uma vez por mês
(
) Uma vez por mês (
) Mais de uma vez por mês
Está acompanhado de seu(s): (
) Companheiro(a) (
) Familiar (
) Amigos(as)
(
) Sozinho(a) Outro:
Ambiente: (
) Péssimo (
) Ruim (
) Regular (
) Bom (
) Muito bom (
) Excelente
Atendimento: (
) Péssimo (
) Ruim (
) Regular (
) Bom (
) Muito bom (
) Excelente
Busco principalmente em um restaurante japonês: (
) Qualidade da comida (
) Variedade do cardápio (
) Preço
(
) Rodízio (
) Fatores de conveniência (
) Atendimento (
) Ambiente (
) Prato que só tem a qui (
)
Indiferente Outro:
Optei por vir a este restaurante por: (
) Qualidade da comida (
) Variedade do cardápio (
) Preço (
) Fatores de conveniência (
) Atendimento (
) Ambiente (
) Prato que só tem aqui
(
) Indiferente

) Rodízio (
Outro:

ORIENTAÇÕES: Por favor, nas afirmações a seguir, assinale com um "X" a opção que melhor corresponde à sua percepção
em relação ao prato experimentado, conforme os critérios de avaliação propostos.
12345671 – APRESENTAÇÃO
Discordo
Discordo
Discordo
Indiferente
Concordo
Concordo
Concordo
VISUAL DO PRATO
totalmente
bastante
pouco
pouco
bastante
totalmente
Senti vontade de comer só
de olhar para este prato.
A(s)
cor(es)
do(s)
alimento(s)
é
(são)
adequada(as)
e
estimulantes.
O
tamanho/quantidade
corresponde(m) às minhas
expectativas.
O formato do(s) alimento
(s) veio (vieram) como o
esperado.
De
modo
geral,
a
apresentação deste prato
me agradou.

2 – PALADAR (GOSTO
E SABOR)
Este prato tem o gosto
esperado (salgado, doce,
azedo, umami…).
Eu
gostei
do
sabor
(conjunto de sensações)
deste prato.
O sabor deste prato foi
além
das
minhas
expectativas.
O sabor me dá à impressão
de que o alimento está
fresco e é saudável.
De modo geral, o gosto e o
sabor me agradaram.

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente
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3 – TATO
(CONSISTÊNCIA/
TEXTURA)

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente

A forma, o peso e a textura
deste prato são agradáveis.
A
temperatura
do(s)
alimento(s)
é
(são)
adequada(as).
A consistência deste prato
corresponde às minhas
expectativas.
Eu me identifico com a
consistência/textura deste
prato.
De modo geral, o tato
percebido me agradou.

4 – OLFATO
(CHEIRO/AROMA) DO
PRATO
O
seu
cheiro/aroma
desperta a vontade de
comer.
Eu gosto do cheiro/aroma
deste prato.
O cheiro do prato está
adequado ao esperado.
O cheiro demonstra que o
alimento
é
fresco
e
saudável.
De
modo
geral,
o
cheiro/aroma deste prato
me agradou.

5 – AUDIÇÃO
O som ao morder/mastigar
o alimento é agradável.
Ouvi bons comentários
sobre
este
prato/restaurante.
O som do ambiente me
possibilita comer o prato
tranquilo(a),
conforme
cultura japonesa.
Eu gosto de ouvir o som da
comida
japonesa
preparada, chegando à
minha mesa.
De modo geral, o que se
referiu à audição sobre a
comida e o ambiente me
agradaram.

6 – QUANTO AO
PREÇO DO PRATO
Este prato oferece boa
relação custo/benefício.
Este prato me oferece mais
do que ele custa.
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Este prato me oferece
menos do que ele custa.
Dentro da categoria comida
japonesa, este prato é uma
boa escolha.
De modo geral, gosto do
preço deste prato.

7 – QUANTO AO
PRATO, DE MANEIRA
GERAL
Este prato me
plenamente.

satisfez

Recomendo este prato,
neste restaurante, para
amigos e parentes.

Comentários:

1Discordo
totalmente

2Discordo
bastante

3Discordo
pouco

4Indiferente

5Concordo
pouco

6Concordo
bastante

7Concordo
totalmente
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM DONOS DE
RESTAURANTES DE GASTRONOMIA JAPONESA DE VARGINHA-MG

ROTEIRO DA ENTREVISTA
Nome completo:
Dono: ( ) Sim ( ) Não Cargo/Função:
Nome do restaurante:
Origem oriental: ( ) Sim ( ) Não

Idade:
Bairro:

Questão Qual o percentual que você estima de orientais que são consumidores do seu
01
restaurante? Qual é o perfil do seu consumidor? São realizadas pesquisas com
eles para identificar suas preferências culinárias?
Questão Quais ações são feitas para fidelizar seus clientes? Há clientes fiéis? Quais são os
02
dias e horários de maior movimento?
Questão
03
Qual é o seu diferencial competitivo?
Questão Qual é a sua especialidade e o prato mais vendido? Qual é a sua percepção
04
sensorial deste prato?
Questão Possui alguma preparação própria dos alimentos e/ou inovação? (Molho, forma de
05
servir...)
Questão A empresa se preocupa em oferecer experiências sensoriais para seus clientes,
06
despertando os 5 sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato/textura)? Como?
Questão
07
Para você, o que significa oferecer qualidade?
Questão Quais características você considera essencial para ser considerado um bom
08
fornecedor para o seu estabelecimento?
Questão Além da comida, quais estratégias utiliza para atrair consumidores? (Promoção,
09
Eventos, Rodízio, etc.)
Questão Qual é a sua percepção sobre seus preços?
10
Questão
11

Para você, qual é o motivo da aceitação da gastronomia japonesa pelo mercado
consumidor?
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–

C

TERMO

DE

AUTORIZAÇÃO

DA

PESQUISA

NOS

ESTABELECIMENTOS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
Eu,
_____________________________________________________________[nome],
______________________________________________________________[cargo]
do

Restaurante

_________________________________________[nome

do

restaurante], RG Nº___________________________, AUTORIZO a pesquisadora
Gisele Cristina Nishiyama, RG 11911258, aluna da Fundação Pedro Leopoldo, a
realizar uma pesquisa de análise sensorial, neste estabelecimento, através da
aplicação de questionário e entrevista com o dono ou responsável, a qual poderá ter
o seu áudio gravado, para a realização da sua dissertação de mestrado, que tem como
principal objetivo analisar a percepção dos consumidores sobre as especialidades de
gastronomia japonesa, servidas em restaurantes típicos da cidade de Varginha-MG.
Sendo assim, a pesquisadora se compromete a assegurar a privacidade das pessoas
citadas nos documentos institucionais e/ou contatadas diretamente, de modo a
proteger suas imagens, bem como garantir que não utilizarão as informações
coletadas em prejuízo dessas pessoas e/ou da instituição, respeitando deste modo as
Diretrizes Éticas da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, nos termos estabelecidos
na Resolução CNS Nº 466/2012, e obedecendo as disposições legais estabelecidas
na Constituição Federal Brasileira, artigo 5º, incisos X e XIV e no Novo Código Civil,
artigo 20.

Varginha, ______ de_______________ de 2016.
____________________________________________
Assinatura do responsável ou dono do restaurante
____________________________________________
Gisele Cristina Nishiyama (Pesquisadora)

