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RESUMO 

 

A gastronomia surge quando o ato de comer assume uma conotação diferente da de saciar as 

necessidades biológicas. Os clientes querem mais do que uma comida de qualidade, querem 

um bom atendimento e um espaço agradável, tornando a refeição um momento de lazer. O 

turismo assume um papel importante quando tratamos deste assunto, já que os turistas, em 

especial, procuram ambientes e experiências diferenciadas na hora de se alimentar. Espaços 

com uma ambientação agradável, que respeitem os grupos com mobilidade especial, que 

tenham uma boa iluminação natural e ventilação apropriada, acabam se destacando no 

universo gastronômico e atraindo um maior numero de clientes. O próprio marketing sensorial 

atua como elemento direto na conquista do consumidor, visto que existe toda uma busca por 

bem-estar, que muitas vezes é fator decisivo na hora de escolher um restaurante.  

 

Palavras-chave: Restaurante. Ambientação. Iluminação. Ventilação. Marketing Sensorial. 

 

 

ARCHITECTONICS ASPECTS AS A GASTRONOMIC TOURISM INCENTIVES 

 

ABSTRACT 

 

The gastronomy comes up when the act of eating takes on a different connotation other than 

fulfill biologic needs. Customers wants more than a quality food, they seek for good services 

and a pleasant room, making the meal a leisure time. Tourism have a important role in this 

subject, since the tourists are always looking for great experiences when they are searching 

for a place to eat. Places that have a nice ambience, respect for those with special mobility, 

good natural lighting and appropriate airing, end up standing out in the gastronomic universe, 

attracting more customers. Sensory marketing itself act as a direct element in the consumer 

attraction, because there's a search for well-being, that has a decisive factor on choosing a 

restaurant. 

 

Keywords: Restaurant. Ambience. Lighting. Airing. Sensory Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O setor de turismo tem ocupado um importante papel na economia mundial como uma 

das atividades mais promissoras da atualidade. Entretanto, seu sucesso depende de vários 

setores de serviços, como transportes (aéreo, rodoviário, marítimo etc.), hospedagem e, em 

especial, restaurantes. 

Com a globalização, a participação da gastronomia no ramo turístico e a sua 

importância como componente da atratividade de destinos, vem sendo discutida em todo o 

mundo, conforme atesta Schlüter (2003). O desenvolvimento de tal atrativo gera muitos 

benefícios – econômicos, sociais e culturais – tanto para os órgãos públicos gestores quanto 

para iniciativa privada e comunidades receptoras. O fato é que os turistas buscam na 

gastronomia o encontro de experiências capazes de ultrapassar o simples fato de alimentar-se. 

Procuram, acima de tudo, por trocas sociais, culturais e de entretenimento.  

A gastronomia é uma das manifestações culturais mais específicas, agrega e socializa 

os indivíduos. O conceito de alimentação evoca uma série de motivações, além da satisfação 

das necessidades humanas: prazer, cultura, estética, tradição, lazer e todo o cerimonial que 

cerca o preparo dos alimentos. Em sua essência, a gastronomia deve ser conservada e 

cultivada como um alimento cultural que, como produto turístico, transcende as barreiras 

geográficas. 

Economicamente falando, no Brasil, o setor de bares e restaurantes absorve 26% do 

total de gastos com alimentação do brasileiro e, no turismo, a atividade é responsável por 40% 

do PIB e por 53% da mão de obra empregada. Por isso, é cada vez mais frequente a busca por 

cursos profissionalizantes nesta área. Após a conclusão do ensino médio ou equivalente, o 

sistema educacional oferece algumas opções para a continuidade dos estudos superiores, 

dentre elas os cursos de formação tecnológica, com dois ou três anos de duração. 

Desta forma, a avaliação da qualidade dos serviços realizados em restaurantes tem 

sido objeto de interesse de diversos estudos. Dentre outros objetivos, tais análises procuram 

identificar fatores que influenciam o desempenho dos serviços e analisar como o ambiente 

físico dos restaurantes influencia a satisfação do consumidor (SILVA; MEDEIROS; COSTA, 

2009).  

O desenvolvimento da pesquisa, a seguir, está embasado em um conceito crucial: a 

nutrição, não ela propriamente dita, mas o modo como o processo de se alimentar acontece, o 

ambiente do qual se faz uso, as pessoas que escolhe para partilhar uma refeição e como essa 
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experiência se expande até se encontrar com a cultura, ponto onde a arte da culinária 

encontra-se com as outras artes, inclusive, a arquitetura.  

Portanto, o intuito deste artigo é relacionar o turismo e a gastronomia com a 

arquitetura, de forma a justificar a percepção do cliente explicitando, por exemplo, que a 

experiência que um restaurante é capaz de proporcionar por meio da ambientação, é quase ou 

tão importante quanto os pratos oferecidos. 

 

 

2 A GASTRONOMIA ENQUANTO ATRATIVO TURÍSTICO  

 

Nos primórdios da humanidade, o ato de alimentar-se consistia apenas em satisfazer 

uma necessidade biológica e garantir a sobrevivência. Em seguida, a comida passou a ter seu 

significado atrelado a elementos, como opulência, religiosidade e festejos. Determinados 

alimentos eram consumidos por classes sociais diferenciadas e, em outros casos, como forma 

de oferenda em rituais religiosos. Logo, o ato de alimentar-se passou a ter conotação de 

prazer. É a convergência desses fatores que interessa para o estudo das relações entre turismo 

e alimentação. 

Na antiguidade grega, por exemplo, a alta sociedade oferecia grandes banquetes, que 

mostram como o ato de comer, naquele momento, se associava ao status e ao prazer do povo. 

Conforme afirma Fagliari (2005, p. 2): 

 

Foi a mudança no significado simbólico da alimentação, de simples 

necessidade para prazer, que levou ao aparecimento de termos como 

“gastronomia” e “culinária”. Para compreender o surgimento destes, é 

necessário conhecer a diferença entre seus termos percussores: “fome” e 

“apetite”. “Fome” pode ser definida como “ [...] a carência biológica de 

alimento que se manifesta em ciclos regulares”. “Apetite”, por sua vez, “[...] 

é fundamentalmente um estado mental, uma sensação que tem muito mais de 

psicológico do que de fisiológico”. 

 

Portanto, ambos os termos passaram a existir pelo simples fato de que a satisfação em 

comer motivava o homem a se alimentar, e não especificamente só a fome. A palavra 

“gastronomia” advém dos vocábulos gregos: “gaster” que significa “estômago” e “nome” que 

significa “lei”, o que pode ser traduzido como o estudo das leis do estômago. Mais tarde, os 

franceses criaram sua versão do vocábulo, “gastronomie” evoluindo o conceito original para 

“preceitos de comer e beber bem, além da arte de preparar os alimentos para deles obter o 

máximo de satisfação” (FRANCO, 2001). 
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Assim, comer e beber bem são dois atos que se relacionam fortemente com o prazer e 

a socialização na sociedade moderna. As refeições se tornaram um momento de descanso e 

lazer, por isso, as pessoas “em muitos casos procuram, por exemplo, um restaurante que alie 

algum elemento de entretenimento ao seu serviço, de modo a servir como local de lazer e 

alimentação, simultaneamente” (FAGLIARI, 2005, p. 8). 

O ato de alimentar-se tomou uma importância maior na sociedade contemporânea 

quando o assunto é viagem. Tamanha importância lhe foi atribuída que é comum relacionar o 

sucesso ou fracasso de um passeio ao que lhe foi degustado. Comer, tomou uma conotação 

completamente diferente da que lhe era dada. É essa agregação de valor que, durante as 

viagens, levam a possibilidade de trabalhar com a gastronomia como um tipo de atrativo, 

juntamente com o segmento de turismo. 

Os turistas buscam antes de tudo experiência diferente das que vivem em sua rotina, 

seja em relação ao ambiente, atividade e alimentação cotidianos. Handszuh (1991) afirma que 

o aproveitamento da viagem de um turista, sua saúde física e psicológica e sua adaptação ao 

destino dependem, em parte, do que e de como ele se alimenta. 

Assim, é notável que a alimentação tem diferentes papéis para os turistas durante as 

viagens. Para alguns, a função dela continua sendo meramente funcional e os atrativos ligados 

a ela são meras ofertas técnicas. Para outras pessoas, no entanto, a alimentação passa a ter 

uma função experimental quando é parte de uma viagem, devido a uma série de atrativos 

envolvidos na degustação do prato. 

O tipo de local escolhido pelo turista para tornar essa experiência prazerosa depende, 

entre outros, do perfil do cliente e de suas condições socioeconômicas. Por isso, para trabalhar 

com elementos gastronômicos, é necessário conhecer o perfil não só do turista, mas também 

do público-alvo em potencial da localidade. 

 O próprio modo como os alimentos e bebidas são preparados e apresentados é 

fundamental para alcançar o sucesso de um atrativo turístico de cunho gastronômico. A 

satisfação ou não nas experiências gastronômicas criam indiretamente impressões favoráveis 

ou não a cerca de uma viagem. 

A alimentação pode ser vista ainda como elemento cultural, já que faz parte da 

identidade regional. Os turistas, na sua maioria, optam por experimentar a gastronomia local, 

afim de tornar a experiência parte relevante da memória que levarão da viagem. 

 
Em geral, os elementos gastronômicos utilizados pelo turismo fazem parte 

do cotidiano da população. São pratos tradicionais do local e/ ou da 

população que ali reside ou algum produto ou ingrediente produzido na 
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localidade. Isso facilita o desenvolvimento de atrativos, pois já há mão-de-

obra qualificada e conhecimento do elemento cultural que se pretende tornar 

atrativo por parte da comunidade local (FAGLIARI, 2005, p. 13). 

 

A gastronomia sob o enfoque de patrimônio cultural e como instrumento de análise do 

costume dos povos, assume-se também como um importante disseminador da cultura popular, 

ao mesmo tempo em que possibilita uma percepção da forma como vivem os habitantes de 

determinada localidade. 

Para autores como Barreto (2000) e Schlüter (2003), o significado da gastronomia 

enquanto patrimônio intangível ou patrimônio cultural, se consolida como um importante 

atrativo turístico, devido a sua amplitude cultural e social, despertando com isso a curiosidade 

dos turistas. A gastronomia evidenciada por meio dos atrativos turísticos passa a servir como 

elemento integrador entre o turista e a comunidade local, segundo Fagliari (2005, p. 15): 

 
Ao consumir um produto do turismo gastronômico, o viajante estará 

inevitavelmente entrando em contato com a cultura local e o modo de vida 

da população. Assim, a gastronomia é um dos modos mais fáceis de fazer 

com que os turistas não apenas observem a cultura, mas também interajam e 

se sintam parte da comunidade, se colocando no lugar do anfitrião. 

 

Ao fazer uso da culinária tradicional local, o turismo gastronômico funciona para o 

visitante, como uma forma de conhecimento de novas culturas e hábitos. Já para a região que 

o recebe e é detentora da produção gastronômica, pode constituir uma maneira de 

reapropriação ou levar ao ressurgimento de hábitos e elementos culturais já esquecidos. 

Portanto, essa interação funciona como um elemento indireto de valorização cultural. 

O turismo utiliza a gastronomia como um diferencial complementar e acaba 

funcionando como uma prática revitalizadora de elementos culturais. São poucas as 

localidades que possuem uma gastronomia tão bem definida e organizada, além de um 

público potencial específico para terem potencialidade e serem vistas como um destino 

turístico exclusivamente gastronômico.  

Fagliari (2005) afirma ainda que turismo e alimentação são dois assuntos que devem 

caminhar lado a lado. O aproveitamento das características ímpares da gastronomia de 

diferentes localidades turísticas beneficia todos os envolvidos: turistas, gestores planejadores 

e comunidade. Ao mesmo tempo em que se disponibilizam atrativos diferenciados para 

turistas e frequentadores do espaço, gera-se uma oferta maior de empregos. 
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3 A GASTRONOMIA E A NECESSIDADE DE PROFISSIONALIZAÇÃO  

 

O desejo de satisfazer o público que frequenta os restaurantes e tornar a experiência 

ímpar nessa visita, fez com que surgissem opções de profissionalização para os interessados 

em atuar no ramo gastronômico.  

O sistema educacional brasileiro oferece algumas opções de ensino superior, além dos 

cursos de formação tecnológica, com dois ou três anos de duração. Diferente do Brasil, em 

que o curso de gastronomia tem se desenvolvido profissionalmente a cerca de quinze anos, em 

outros países como França, Espanha e Estados Unidos, esses cursos, se consolidaram há anos, 

principalmente ao que se refere aos laboratórios de gastronomia (MONTEIRO, 2009). 

A partir dos 1990, uma série de valores europeus foram assimilados ao modo de viver 

do brasileiro, que passaram a prezar por qualidade e bons serviços em restaurantes. Outra 

contribuição para o desenvolvimento do ramo gastronômico foi a entrada de redes hoteleiras 

internacionais que atraíram um grande número de turistas para o país. Monteiro (2009, p. 24) 

afirma que: 

 
A profissão de chefe chegou ao Brasil com a abertura econômica mundial. O 

SENAC, uma instituição de educação profissional aberta a toda a sociedade, 

foi a primeira a instalar um curso de primeira linha no Brasil. Na época, o 

curso incentivado por órgãos internacionais era de nível técnico. Esse foi o 

embrião dos cursos brasileiros de gastronomia. 

 

Serviços de qualidade são decisivos na hora do turista escolher o seu destino, portanto, 

a gastronomia é uma área em expansão totalmente atrelada ao turismo. Restaurantes do Brasil 

já estão atentos a essas exigências, o que resulta na procura cada vez maior de profissionais de 

qualificados em gastronomia para fazer parte de sua equipe. 

Rosa Moraes, responsável pela direção do Centro de Gastronomia da Universidade 

Anhembi Morumbi, afirma em entrevista a Wagner Sturion (2007): “a procura pelo curso 

superior de gastronomia tem aumentado muito, não apenas por causa do modismo, mas, 

também, porque essa é de fato uma boa profissão, com um mercado bastante promissor”. 

Os objetivos dos cursos de gastronomia vão além da formação de chefe, querem acima 

de tudo formar um profissional da gastronomia. Os alunos aprendem mais do que cozinhar, 

agregarão conhecimentos sobre gestão, custos, higiene, projetos, aspectos ligados ao dia a dia 

de um serviço profissional de alimentação, além da análise de sensorial, assunto abordado em 

breve neste artigo. 
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4 MOBILIDADE EM RESTAURANTES 

 

O setor gastronômico, segundo a Abrasel, representa atualmente 2,7% do PIB 

brasileiro, além disso, o hábito de alimentar-se fora de casa é cada vez mais crescente e 

corresponde a 31,1% dos gastos dos brasileiros com alimentos (POF IBGE 2008-2009). Esse 

campo econômico possui grande potencial na geração de trabalho, principalmente no que se 

refere a oportunidades de emprego, absorção de mão de obra e melhoria da qualificação 

profissional (ABRASEL, 2012). 

 
Frequentados por comodidade ou por prazer, para almoçar durante a semana 

ou para relaxar nos momentos de lazer, restaurantes, bares e similares já 

foram incorporados ao cotidiano dos indivíduos e à própria paisagem urbana. 

Este crescimento exige, por parte dos empresários, um acompanhamento 

constante das tendências de mercado, buscando identificar as demandas e as 

melhores formas de atendê-las. Neste contexto, muito se tem discutido sobre 

o marketing de estabelecimentos de alimentação e as estratégias de atrair e 

fidelizar o cliente, mas a necessidade eminente de tornar cada 

empreendimento acessível a clientes com necessidades especiais ainda causa 

pouca repercussão (NERI; GIMENES, 2012, p. 2). 

 

O grupo de Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR) vem crescendo em todo o 

mundo. Segundo dados do IBGE (2012), 23,9% dos brasileiros tem ao menos uma 

deficiência, seja esta psicológica ou física. Estes também fazem parte do contingente de 

consumidores de espaços voltados a gastronomia, embora, muitas vezes, não encontrem 

condições adequadas para frequentar tais estabelecimentos. 

A acessibilidade é entendida como ato de facilitar o acesso de todas as pessoas a todos 

os lugares, de maneira segura e autônoma. Segundo o Decreto 5.296/2004, Art. 8, 

acessibilidade pode ser compreendida como: 

 
Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 

de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

(NERI; GIMENES, 2012 apud BRASIL, 2004, p. 5). 

 

A maior dificuldade encontrada pelos donos de restaurantes em se ajustar a esse 

público ocorre porque essas pessoas não constituem um público homogêneo, cada indivíduo 

possui barreiras diferentes e de origens diferente.  
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Ao se analisar as especificidades desse grupo, fica evidente que, para sua efetiva 

inclusão social, medidas de acessibilidade física e arquitetônica são necessárias, assim como 

uma atenção diferenciada por parte dos profissionais que trabalham nos restaurantes e bares. 

Os portadores de alguma deficiência sofrem com a falta de informação da sociedade 

sobre o assunto. Mais do que adaptar o espaço físicos, é preciso que os restaurantes também 

estejam atentos às adaptações de conduta entre seus funcionários no que se refere ao melhor 

atendimento a esse público. 

 
Neste sentido, para uma compreensão mais adequada das adaptações 

necessárias para o público PMR é preciso compreender também esse 

universo, identificando também aspectos concernentes ao seu 

comportamento como consumidor de estabelecimentos de alimentação[...]já 

que a garantia de conforto, segurança, autonomia e prazer durante as 

refeições ao público PMR pode se constituir em uma importante ferramenta 

de fidelização dessa clientela (NERI; GIMENES, 2012, p. 13). 

 

 

5 CONFORTO SUSTENTÁVEL EM RESTAURANTES 

 

Conforme afirma Bragatto (2013, p. 2), “[...]tão importante quanto conquistar novos 

clientes é conseguir mantê-los fiéis. Uma vez satisfeitas as necessidades dos consumidores, as 

empresas conquistam a fidelidade dos mesmos, obtendo retorno através de um sistema de 

trocas”. Pensando em suprir as necessidades dos clientes e tornar o ambiente agradável, a 

arquitetura entra em cena, propondo espaços com uma ambientação prazerosa e que cative os 

usuários. 

 

5.1 VENTILAÇÃO 

 

Em restaurantes, a ventilação natural é essencial, principalmente nos setores de 

serviços, como na cozinha e em áreas de armazenamento. Ela ocorre pela movimentação do ar 

no interior das edificações sem a indução de nenhum sistema mecânico, apenas por diferença 

de pressão do ar, que pode acontecer por ação dos ventos ou diferença de densidade do ar, 

devido à diferença de temperatura. Em ambos os processos é necessária a existência de 

aberturas para que o ar possa dissipar-se pela edificação (TOLEDO 1999). 

Tal diferença de pressão em decorrência da temperatura resulta no efeito “chaminé”, 

fenômeno ocasionado pela diferença de temperatura em alturas de massas de ar que promove 
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a desigualdade de densidade do ar entre seus níveis, fazendo com que o ar quente suba e o ar 

frio resfriado desça. 

A ventilação natural é responsável pela renovação do ar em um ambiente e a 

velocidade dele no salão principal de um restaurante, por exemplo, é fundamental para o 

alcance do conforto térmico pelos clientes. Para Frota e Schiffer (2003), em países de clima 

quente e úmido, como no Brasil, a ventilação natural é a estratégia mais simples para 

promover a sensação de bem-estar quando a temperatura interna se torna elevada. O 

movimento de ar sobre a pele dos ocupantes dá a sensação de resfriamento, principalmente 

em temperaturas acima de 30ºC.  

Alguns estudos afirmam que para promover um ambiente agradável é essencial um 

entendimento das reações do corpo humano ao movimento de ar, já que a ventilação também 

pode ser responsável pelo desconforto, por meio de um resfriamento indesejado, devido à 

ventilação exagerada. Esse desconforto ocorre em ambientes com ar condicionado, como 

meios de transporte e ambientes públicos, por exemplo, o shopping center. Essa sensação 

muitas vezes faz com que as pessoas aumentem a temperatura nos equipamentos de 

resfriamento de ar ou até desligue-os, o que resolve o problema momentaneamente e não 

melhora as condições de conforto a longo prazo (ANDREASI, VERSAGE, 2007 apud 

FANGER et al., 1987). 

A arquitetura possibilita a criação de ambientes nos quais a ventilação natural age 

como reguladora da temperatura, minimizando o uso de condicionantes de ar e deixando o 

ambiente agradável para os usuários. É necessário, portanto, que sejam traçadas estratégias de 

ventilação por meio da orientação e posicionamento das aberturas.  

 

 

5.2 ILUMINAÇÃO 

 

Segundo Brondani (2006), a luz é um elemento básico da visão, ela dá forma e cor aos 

objetos e estabelece uma relação entre os espaços. Em sua tese de doutorado, Brondani afirma 

que tecnicamente a luz é a parcela da radiação eletromagnética compreendida entre os 

comprimentos de onda de 380 a 780 nm, sendo a faixa do espectro que o olho humano 

consegue perceber. Ou seja, a cor da luz percebida pelo olho humano, depende do 

comprimento de onda. 

Entretanto, a luz natural ainda é a principal fonte de iluminação, desde que o homem 

surgiu. Ela serve como referência para criação da iluminação artificial, já que é quem 
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determina os ritmos biológicos dos seres humanos. A descoberta da eletricidade tornou 

possível a invenção e o desenvolvimento da luz artificial, facilitando a execução de atividades 

em lugares onde não há luz solar, em decorrência da estrutura do espaço ou do horário. A 

iluminação artificial permite que as pessoas aproveitem esses espaços e façam suas atividades 

também no período noturno, quando não há luz do sol. 

Bragatto (2013) afirma ainda que a atmosfera criada pela luz é tão essencial quanto a 

ambientação, a sonorização ou o cardápio. Um mesmo espaço pode se configurar de diversas 

formas, de acordo com a dinâmica de um projeto luminotécnico. Por meio dos diferentes tipos 

de iluminação, conseguimos percepções distintas das formas, texturas e cores, fazendo com 

que a luz se torne importante elemento de projeto. 

 
Diferentes proporções e tons de luz são capazes de provocar sensações de 

profundidade; definir melhor as formas e os objetos; destacar uma 

hierarquia, um produto ou um ponto específico revelando sua importância; 

distinguir vários ambientes num mesmo local; sugerir uma direção, ou até 

conectar os espaços. Os contrastes de luz provocam reações diversas nas 

pessoas e apresentam a função de trazer movimento ao espaço, efeito que, 

apenas com a iluminação difusa, não é possível se alcançar (BRAGATTO, 

2013, p. 4). 

 

Em suma, um projeto luminotécnico bem elaborado deve considerar os aspectos 

existentes no local para que os diferentes tons de luz sejam combinados sutilmente, a fim de 

criar contrastes agradáveis, impedindo que existam áreas mal iluminadas e que incomodem o 

bem-estar dos clientes. 

 
A iluminação é capaz de captar clientes, promover maior conforto aos 

mesmos, melhorar o funcionamento do estabelecimento, diversificar a 

arquitetura e valorizar o ambiente como um todo. Estas características 

potencializam a ação de fidelização da clientela e possibilitam maior 

rentabilidade aos proprietários (BRAGATTO, 2013, p. 6). 

 

De maneira geral, uma iluminação de qualidade em um restaurante possibilita que os 

clientes se sintam parte do espaço e queiram, de fato, estar ali. Quanto mais agradável for a 

ambientação, mais à vontade os visitantes ficarão, o que resultará em uma experiência 

prazerosa para os clientes.  

O conforto visual é alcançado quando o observador exerce suas tarefas com facilidade 

e sem fadiga ocular. Portanto, um projeto luminotécnico deve ser pensado para todo o 

estabelecimento e não somente na área pública. Nos setores de serviço, por exemplo, devem-

se utilizar lâmpadas com um IRC (indicie de reprodução de cor) elevado, pois elas permitem a 
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percepção real do que se vê, sem distorção do visual, da aparência e das cores. (BRAGATTO, 

2013). 

Percebe-se, portanto, que a iluminação artificial é necessária, mas que se deve dar 

preferência à iluminação natural, a qual tem que ser aproveitada da melhor maneira e durante 

o maior espaço de tempo, evitando gastos desnecessários. Um bom projeto luminotécnico 

vem em decorrência de um bom projeto arquitetônico, onde se prioriza a entrada da luz do 

sol, tornando a iluminação do espaço agradável ao cliente, economicamente favorável ao 

proprietário e mais sustentável, gerando uma redução nos gastos energéticos. 

 
Conservar energia não significa reduzir o conforto, nem os benefícios que a 

mesma fornece e sim acabar com os desperdícios, induzindo a sociedade a 

uma realidade mais racional, onde a redução da necessidade de novas 

centrais de geração de energia possibilite a preservação do meio ambiente e 

o caminho para o “desenvolvimento sustentável” (BRAGATTO, 2013 apud 

AMARAL; GONÇALVES, 2002, p. 520). 

 

 

6 MARKETING SENSORIAL 

 

Em decorrência da rotina agitada e dos hábitos pouco saudáveis, a experiência que um 

restaurante é capaz de proporcionar é quase ou tão importante quanto os pratos oferecidos. 

Existe toda uma busca por bem-estar envolvida, essencial para fidelizar os clientes. Eles 

precisam se sentir confortáveis e dispostos a permanecer, ou voltar sempre que for possível. 

(DARBUS ARQUITETURA, 2015) 

O marketing sensorial é uma maneira eficaz de cativar e influenciar a percepção do 

cliente a cerca do espaço que está frequentando: 

 
[...] o Marketing Sensorial é a tática perfeita à criação de apelos sutis, mas ao 

mesmo tempo extremamente envolventes. A técnica visa estabelecer um 

vínculo emocional entre o cliente e o produto/serviço por meio da 

exploração dos 5 sentidos, ou seja, visão, audição, olfato, tato e paladar 

(DARBUS ARQUITETURA, 2015). 

 

Os estabelecimentos devem proporcionar uma experiência que envolva os clientes por 

meio de cenários e os convide a entrar, sentar e ficar por algum tempo (CARRACEDO, 2008 

apud PINE; GILMORE, 1999).  Os elementos físicos indicam ao cliente aquilo que irá 

encontrar no serviço e, por isso, contribuem para o veredito do valor percebido, antes do 

mesmo ser experimentado. Segundo o arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa (2005, p. 39): 
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Toda experiência comovente com a arquitectura é multissensorial; as 

características de espaço, matéria e escala são medidas igualmente pelos 

nossos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. A 

arquitectura reforça a experiência existencial, a nossa sensação de pertencer 

ao mundo, e essa é essencialmente uma experiência de reforço de identidade 

pessoal. Em vez da mera visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a 

arquitectura envolve diversas esferas da experiência sensorial que interagem 

e fundem entre si. 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano. É através dela que conseguimos 

sentir em sua totalidade. O tato é considerado a extensão da visão, visto nos permite ter acesso 

a percepções tridimensionais, nos dando informações como peso, densidade e textura. “No 

caso de um restaurante é preciso garantir que as texturas dos materiais proporcionem 

conforto, acolhimento e identidade. Sim, é possível coordenar as características táteis (e 

visuais) visando o fortalecimento do conceito único da marca”. (DARBUS ARQUITETURA, 

2015). 

É imprescindível que os clientes possam tocar nos produtos e experimentá-los, ainda 

mais se tratando de um restaurante. Todo e qualquer objeto, sejam cortinas ou o tecido das 

cadeiras, influenciarão na percepção geral do ambiente. 

As percepções de cor e luz são alcançadas pela visão. Para Platão, “a visão era a maior 

dádiva da humanidade”, enquanto Heráclito defendia que “os olhos são testemunhos mais 

confiáveis do que os ouvidos” (PALLASMAA, 2005, p. 15). Ao frequentar um restaurante, o 

cliente busca mais do que uma experiência saborosa, ele quer estar em um espaço que “lhe 

encha os olhos”. Por isso, é função da arquitetura criar um cenário comunicativo e agradável.  

O impacto do estímulo visual no comportamento do cliente não se limita a imagens ou 

logotipos. Iluminação, espaço e cores são veículos importantes na criação de um ambiente 

agradável, despertando atenção ou relaxamento. As cores podem não só influenciar um cliente 

a permanecer no espaço, como influenciam no reconhecimento do restaurante enquanto 

marca. A própria luz natural e a conexão com o exterior são imprescindíveis nesses lugares 

(DARBUS ARQUITETURA, 2015). 

Quando se trata da audição, não podemos limita-la apenas à música ambiente. A 

cozinha de um restaurante, por exemplo, produz certo barulho que muitas vezes gera 

incomodo no público. Deve-se garantir que os recursos e equipamentos sejam incorporados de 

modo discreto na ambientação, evitando esse desconforto. “Indo além, é necessário pensar 

nos ruídos externos capazes de interferir no atendimento, assim como no momento de 

relaxamento dos clientes. Logo, dependendo da região do restaurante, um bom isolamento 

acústico se faz indispensável” (DARBUS ARQUITETURA, 2015). 
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A visão isola, enquanto o som incorpora; a visão é direccional, o som é 

omnidireccional. O sentido da visão implica exterioridade, mas a audição 

cria uma experiência de interioridade. Eu observo um objecto, mas o som 

envolve-me; o olho alcança, mas o ouvido recebe. Os edifícios não reagem 

ao nosso olhar mas efectivamente retornam os sons de volta aos nossos 

ouvidos. (PALLASMAA, 2005, p. 46). 

 

Os seres humanos têm cerca de cinco milhões de células receptoras olfativas e um 

nariz humano treinado pode distinguir até cerca de dez mil odores. Embora o sentido humano 

do olfato seja muito menos desenvolvido do que nos animais, o cheiro pode provocar 

extraordinariamente intensa emoção por fazer referência a experiências do passado. 

Os restaurantes devem se atentar aos odores que transmitem aos seus clientes. Os 

pratos servidos devem ser os únicos responsáveis pelos aromas a se sentir nesses recintos. A 

arquitetura, por meio da ambientação existente, não pode influenciar no cheiro característico 

do lugar. “Ela deve impedir que tintas, madeiras e outros materiais exalem aromas 

impertinentes ou pela aplicação de produtos específicos ou pela própria escolha de produtos 

inodoros” (DARBUS ARQUITETURA, 2015). 

Segundo Juhani (2005, p.51), “um cheiro específico faz-nos reentrar de um modo 

inconsciente num espaço totalmente esquecido pela memória da retina: as narinas despertam 

uma imagem esquecida e somos convidados a sonhar acordados. O cheiro faz os olhos 

lembrarem-se”. 

Por último, e não menos importante, temos o paladar, sentido que se relaciona 

diretamente com o ato de comer e é extremamente importante para a apreciação máxima de 

uma refeição em um restaurante. Assim como os demais sentidos, ele pode ser alterado 

conforme o estado emocional do cliente. Seu estado psíquico é preponderante, mas a 

ambientação do espaço é capaz de acentuar ou amenizar esse quadro. Assim, a Arquitetura 

Comercial do restaurante deve induzir o cliente ao relaxamento para que este tenha uma 

experiência agradável durante o período de degustação do alimento e de permanência naquele 

espaço (DARBUS ARQUITETURA, 2015). 

Portanto, é muito importante que o ambiente estimule o cliente positivamente, pois 

este, quando satisfeito, absorve melhor os outros estímulos e, consequentemente, tem sua 

experiência gastronômica positiva. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises feitas acerca do valor agregado à gastronomia e como a maioria 

dos turistas buscam satisfazer necessidades experimentais por meio da culinária, foi 

identificado uma série de requisitos que interferem na percepção do cliente quando entra em 

um restaurante. 

Estar em um restaurante e a experiência que ele pode proporcionar é tão importante 

quanto o alimento que é servido. Uma boa ambientação é responsável por tornar o momento 

da refeição agradável e satisfatório para o cliente. Quando se frequenta um restaurante, 

espera-se mais do que uma boa comida, espera-se que a experiência ultrapasse o sentido 

fisiológico da alimentação e propicie trocas sociais, culturais e de entretenimento. Por isso, é 

necessário que o restaurante ofereça um serviço de qualidade, não só ao que se refere à boa 

culinária ou profissionais capacitados, mas também a um espaço agradável, onde tudo 

colabore para satisfação do cliente. 

É nesse aspecto que a arquitetura se insere. Um projeto arquitetônico de qualidade 

torna o espaço do restaurante acessível, requisito mínimo em tempos em que se fala tanto em 

inclusão e direitos iguais. O público pertencente ao grupo de Pessoas com Mobilidade 

Reduzida busca cada vez mais por espaços onde se sintam inclusos, desta forma, os 

restaurantes que entendam e atendam essas necessidades, se destacam nesse setor. 

Outro ponto importante para a arquitetura comercial nesses locais é o conforto 

sustentável. Tanto a iluminação quanto a ventilação natural se fazem importantes quando nos 

referimos a espaços públicos, já que o conforto causado por eles pode ser decisivo na hora de 

cativar um cliente e mantê-lo fiel ao restaurante.  

O arquiteto deve atentar-se não só a edificação, mas também a ambientação do 

entorno. Uma área verde junto ao restaurante, ou espaços a céu aberto, causam bem-estar ao 

cliente, que se sente bem em meio a áreas com iluminação e ventilação naturais. A vegetação 

tem papel fundamental na refrigeração do ar, além de tornar o ambiente esteticamente 

agradável aos olhos. 

O arquiteto Mauro Munhoz, responsável pelo projeto do restaurante Ráscal (unidade 

Itaim) teve o grande desafio de relacionar o interior de um restaurante ao exterior. O projeto, 

de volumetria simples, é extremamente bem-sucedido ao que se refere à iluminação e 

ventilação natural. O arquiteto inseriu uma série de árvores dentro do restaurante, além de 

muros verdes, que ajudam na refrigeração do ambiente. Além disso, grande parte das 

superfícies são envidraçadas, dando permeabilidade ao espaço. 
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Ademais, o restaurante Ráscal possui cobertura curva, que facilita na circulação do ar 

e os fechamentos laterais do telhado são feitos em cobogós de concreto, que filtram a luz solar 

e permitem a entrada de ar. O resultado é um restaurante extremamente charmoso, acolhedor 

e funcional. 

O marketing sensorial aplicado a esse restaurante faz um apelo sutil aos clientes. A 

exploração de materiais como concreto e madeira dão textura aos espaços e fortalecem o 

conceito da marca. O uso do vidro, o paisagismo e a própria ambientação caracterizam a área. 

A vegetação inserida funciona como “filtro” para os barulhos externos à edificação, além de 

propiciar um conforto térmico ao espaço. 

 

Figura 1: Fechamento lateral em cobogó 

 

Fonte: Arcoweb (2010, on-line)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: <https://arcoweb.com.br/projetodesign/interiores/mauro-munhoz-arquitetura-

restaurante-sao-14-04-2010>. Acesso em: 08 out. 2017. 
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Figura 2: Muro verde 

 

Fonte: Arcoweb (2010, on-line)2. 

 

Em suma, o restaurante Ráscal se configura como um projeto arquitetônico bem-

sucedido por meio da criação de um espaço agradável e de total integração entre clientes e 

funcionários. O uso de madeira trouxe aconchego e requinte ao espaço que, juntamente com a 

vegetação e os fechamentos em vidro, tornou-se extremamente arejado e bem iluminado. 

Tais aspectos citados só são possíveis de se concretizarem através de um profissional 

de arquitetura competente, que entenda o que os clientes de um restaurante esperam encontrar 

quando adentram esse recinto. O espaço gastronômico deve atentar-se, portanto, à 

acessibilidade, ao conforto térmico, à iluminação adequada, aos materiais utilizados e à 

integração entre os espaços internos e externos, por meio do paisagismo, para que estes criem 

um ambiente agradável aos usuários.  

 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

ABRASEL. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 2012. Disponível em: 

<http://www.abrasel.com.br/perfil-da-abrasel.html> Acesso em: 08 out. 2017. 

 

AMARAL, J. V.; GONÇALVES, A. C. M. Análise de Iluminação de lojas de moda: 

visando conforto e eficiência. São Paulo: NUTAU, 2002. 

                                                           
2 Disponível em: https://arcoweb.com.br/projetodesign/interiores/mauro-munhoz-arquitetura-

restaurante-sao-14-04-2010 Acesso em abril, 2017. 



19 

 

ANDREASI, W. A.; VERSAGE, R. S. A ventilação natural como estratégia visando 

proporcionar conforto térmico e eficiência energética no ambiente interno. Matogrosso 

do Sul: UFMS, 2015. 

 

BARRETO, M. Turismo e legado cultural. São Paulo: Papirus, 2000. 

 

BRAGATTO, N. C. A importância da iluminação nos bares e restaurantes e sua influência no 

comportamento dos usuários. Revista On line Especialize, [S.L.], jan. 2013. 

 

BRASIL. Governo Federal. Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as 

Leis n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário 

Oficial da União, Seção 1, dez. 2004, p. 5. 

 

BRONDANI, S. A. A Percepção da Luz Artificial no Interior de Ambientes Edificados. 

2006. 153 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Pós-graduação em Engenharia 

de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

CARRACEDO, L. R. B. O cenário e o valor percebido do restaurante: Um estudo da 

experiência Ráscal. 2008. 1010 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 

SP, 2008. 

 

DABUS ARQUITETURA. Como tornar a ambientação do restaurante mais apetitosa. 

2015. Disponível em: <http://www.dabus.com.br/blog/2015/11/como-tornar-ambientacao-

restaurante-apetitosa/>. Acesso em:  08 out. 2017. 

 

FAGLIARI, G. S. Turismo e Alimentação – Análises Introdutórias. São Paulo: Roca, 

2005. 

 

FANGER, P.O.; MELIKOV, A.K.; HANZAWA, H.; RING, J. Air Turbulence and Sansation 

of Draught. Energy and Building, [S.L], n.12, p.21-39, 1988. 

 

FRANCO, A. De caçador a Gourmet. São Paulo: SENAC, 2001. 

 

FROTA, A. B.; SCHIFFER, S. R. Manual de Conforto Térmico 6.ed. São Paulo: Studio 

Nobel, 2003. 

 

HANDSZUH, H. F. Food and the Quality of Tourism. In: Food Safety and Tourism. OMT: 

1991. 

 

MONTEIRO, R. Z. Escolas para cursos de gastronomia: espaços, técnicas e experiências. 

2009. 294 f. Tese de doutorado (Tecnologia em Arquitetura) - Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2009. 

 

NERI, L.; GIMENES, M. H. S. G. Acessibilidade em restaurantes e similares: reflexões 

introdutórias. In: VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO MERCOSUL, 2012, 

Caxias do Sul. Anais...Caxias do Sul: UCS, 2012. 

 

PALLASMAA, J. Os Olhos da Pele. Porto-Alegre: Bookman, 2005. 

 



20 

 

PINE, J.; GILMORE, J. H., The Experience Economy. Harvard Business School Press, 

1999. 

 

SCHLÜTER, R. G. Gastronomia e Turismo. São Paulo: Aleph, 2003.  

 

SILVA, L. M. T., MEDEIROS, C. A. F. e COSTA, B. K. Qualidade dos serviços turísticos no 

setor de restaurantes: uma aplicação do modelo SERVPERF. Revista Hospitalidade, [S.L], 

v. VI, n. 2, p. 115-139, 2009. 

 

STURION, W. Gastronomia: a moda que garante uma boa profissão. Revista Cozinha 

Profissional, [S.L.], n. 102, p. 10-13, ago./set. 2007. 

 

TOLEDO, E. Ventilação natural das habitações. Maceió: Edufal, 1999.



 
21 

 
 

 



IMPLANTAÇÃO

Centro Gastronômico Educacional para a cidade de Maringá

01/06Adolfo Sanitá Miranda da Silva    
Acadêmico

R.A.

1300324-2

Orientador

Cássio Tavares de Menezes Junior

TFG - Arquitetura e Urbanismo

      A proposta projetual intitulada Centro Gastronômico de Maringá, tem
como conceito a clareza e a permeabilidade, unidas ao passado
histórico da região do terreno, onde localizava-se a antiga estação
f e r r o v i á r i a  d a  c i d a d e . 
      Para que isso fosse expresso na volumetria desenvolvida, o partido
adotado utiliza-se principalmente do tijolinho e do concreto, além do
metal que estrutura toda a cobertura geométrica da praça.
      O complexo gastronômico tem a permeabilidade visual privilegiada,
a qual dá-se através das lâminas de vidro nas fachadas dos oito 
restaurantes e do restaurante escola. Além disso, todo o projeto volta-se 
para uma grande praça de convivência, onde todos os acessos entre
os blocos dos restaurantes guiam o visitante para essa praça central.
      A formatação dos blocos em ‘‘U’’, faz com que a edicação volte-se
para o lote ao lado, onde futuramente, a prefeitura municipal de Maringá
prevê a instalação de uma grande praça pública, por onde também se
d a r á  o  a c e s s o  p a r a  o s  r e s t a u r a n t e s .
      Mesmo sem a existência dessa praça, por se tratar de um terreno com
três fachadas, a proposta permite uma vasta gama de acessos, o que 
torna a praça muito eclética e receptiva, tanto pelo seu paisagismo, 
quanto pela cobertura, que acaba por despertar curiosidade em quem 
passa pela região do novo centro. Esta, é o ápice de toda a edicação,
sua formatação assimétrica, vedada com vidro e telha metálica resulta em 
um jogo de luz e sombra em toda a praça, tornando o espaço agradável.

 

ÁREA TOTAL DO TERRENO                                           6950 M²

ÁREA TOTAL DO PAV. TÉRREO                                       2888,02M²

ÁREA TOTAL DO 2º PAV.                                                239,82M²

ÁREA TOTAL DO 3º PAV.                                                239,82M²

ÁREA TOTAL DO SUBSOLO                                          4083,32 M²

TOTAL DE VAGAS                                                         108 VAGAS
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          Toda a água captada pela estrutura de
cobertura é levada por meio de canos centrais
ao subsolo, onde é armazenada  e reutilizada 
no próprio Centro Gastrômico.
          Além disso, a trama geometrizada é disposta 
em três leira, sendo a central, um pouco maior e 
mais elevada, para criar uma espécie de shed,  
onde o ar entrará por toda a praça assim como a
luminosidade, porém protegendo o espaço das
intempéries. 
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