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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores países do mundo, por isso sua diversidade em aspectos 
socioculturais, econômicos, climatológicos, demográficos o tornam um país singular. 
É dividido em 5 regiões e 27 estados e cada um com uma cultura peculiar e única. 
Mesmo sendo um país de muitas colonizações e influências, foi-se criando sua própria 
cultura sendo bastante marcada em suas regiões e conhecidas por todo o mundo. 
Sua gastronomia é notável e sua importância a tem tornado parte do turismo cultural, 
o que incentiva as viagens realizadas com o intuito de conhecer a culinária local, e 
consequentemente, valorizando a cultura local. Com este grande desenvolvimento 
atual da gastronomia, a procura por sua versão mais sofisticada tem sido comum. Em 
hotéis 5 estrelas é o lugar mais propício a encontrar este tipo de serviço, devido a 
exigências de órgãos reguladores nacionais ou internacionais. A pesquisa com o 
intuito de unificar a hotelaria com a gastronomia regional brasileira, buscou identificar 
se os hotéis 5 estrelas, mais especificamente da Avenida Atlântica em 
Copacabana/RJ – Brasil, oferecem este tipo de culinária, por conseguinte detectar 
como ocorre esta demanda e se há valorização da identidade e da cultura brasileira, 
sob a ótica dos gestores e chefs dos restaurantes em pesquisa. Para a obtenção dos 
resultados durante a investigação foi aplicado um questionário e realizou-se também 
uma análise dos cardápios dos três restaurantes do Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3. Como 
resultado, em dois dos três hotéis foi identificado a disponibilidade da gastronomia 
regional brasileira e o incentivo por parte dos gestores para expor a cultura brasileira 
aos seus clientes brasileiros e estrangeiros. 
 
Palavras-chave: Hotéis. Gastronomia regional. Restaurantes. Cardápios. Cultura. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is one of the biggest countries in the world, because of this, it is diversity in socio-
cultural, economic, climatic, demographic make it a singular country. It’s divided in 5 
regions and 27 states and each one of them with a peculiar and unique culture. Even 
if it is a country of many colonizations and influences, it was creating your own culture 
being quite marked in your regions and known by the whole world. Your gastronomy 
is remarkable and it is importance have became part of the cultural tourism, which 
encourages travels with the objective to known the local culinary, and consequently, 
valuing it is culture. With this large current development of gastronomy, the demand of 
it is version more sophisticated has been common. In 5 stars hotel is the most favored 
place to find this kind of service and due to requirements of national or international 
regulatory agencies. The research with the purpose of unify the hospitality with the 
Brazilian regional cuisine, seeks to identify if the 5 stars hotels, more specifically in 
Atlântica Avenue, in Copacabana/RJ – Brazil, offers this kind of culinary, pursuant to 
detect how this demand occurs and if there is appreciation of the identity and Brazilian 
culture, however, from the perspective by managers and chefs of the restaurants in 
research. From this, to obtain the results during the investigation was accomplished 
an application of a questionnaire and also carried out an analysis of menus in the three 
restaurants of Hotel 1, Hotel 2 and Hotel 3. As a result, in two of the three hotels was 
identified the availability of the Brazilian regional cuisine and the incentive by managers 
to expose the Brazilian culture to their Brazilian and foreign customers.  
 

Key-words: Hotels. Regional cuisine. Restaurants. Menus. Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gastronomia brasileira pode ser definida como uma mistura de influências, 

devido a sua imensa extensão, cultura, clima, solos1. Nesse sentido, Botelho (2008, 

pág. 62) afirma que “uma das marcas da culinária brasileira é a sua diversidade, que 

se expressa, geograficamente, por meio de ‘pratos típicos’ regionais”. Desde o início 

de sua estruturação, a gastronomia brasileira apresentou-se de maneira dinâmica, 

relacionando-se pelas influências de distintas sociedades, lugares geográficos, sendo 

tais premissas observadas até os dias de hoje.  

Percebe-se que a culinária é conhecida por diversos países como sendo parte 

essencial da cultura brasileira, graças às influências cedidas pelos indígenas, 

portuguesas, espanholas e africanas, entre outras tantas nacionalidades, a 

gastronomia se tornou especial em cada estado e região deste país. 

Entretanto, é certo afirmar que essa cultura foi unificada transformando-se 

particularmente diferente de outros países devido “à manifestação sociocultural, que 

faz parte de um processo dinâmico que expressa às transformações por que passa 

uma sociedade”. (BOTELHO, 2008, pág. 62) 

A exemplo disso tem-se na região sul do Brasil uma culinária com um toque 

dos imigrantes alemães, italianos, espanhóis e ucranianos, resultando-se em pratos 

com tipos de carne, como por exemplo, o famoso churrasco. Já na região sudeste, 

especificamente entre o litoral e o interior, há a possibilidade de se degustar pratos à 

base de peixes e frutos do mar, como também uns mais pesados à base de carne, 

como por exemplo, a feijoada. Assim como a Região Sudeste, a Região Nordeste 

também se divide entre litoral e interior, acrescentando ingredientes provenientes da 

mandioca e frutas regionais. A culinária da Região Centro-Oeste possui uma mistura 

de Minas Gerais e do Paraguai, com pratos mais exóticos como o sarrabulho 

pantaneiro (feito com miúdos de boi). E finalmente, a Região Norte, rica em frutas e 

também na utiliza da mandioca de diversas maneiras, tornando a farinha 

                                                 
1 O feijão, por exemplo, é um alimento que se encontra em todas as regiões da gastronomia, porém de 
forma diferente. No Rio de Janeiro, tem-se a feijoada, prato inspirado pelos escravos e portugueses. 
No Pará tem-se a maniçoba (chamada também de a feijoada do Pará), que inclui outros ingredientes 
típicos do estado, como a maniva (folha da mandioca triturada). Em Minas Gerais encontra-se o feijão 
tropeiro com cheiro-verde e ovos cozidos ou tutu de feijão que é a simples junção do feijão e a farinha 
de mandioca. Em Fortaleza, o baião de dois, que possui a mistura do feijão, com arroz, queijo coalho 
e carnes. Em apenas um alimento pode-se perceber a dimensão que esses aspectos têm na culinária, 
sendo o feijão um alimento base no cardápio brasileiro. 
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indispensável como guarnição em praticamente todos os pratos, onde se pode notar 

uma forte influência indígena no prato pato no tucupi, por exemplo. (RAPOSO, 

CAPELLA E SANTOS, 2004) 

A temática abordando a gastronomia e o turismo parece ser ainda atual, mas 

de acordo com as recentes pesquisas acadêmicas, como por exemplo, as que são 

veiculadas pela Rosa dos Ventos2, que, diga-se de passagem, possui um projeto 

chamado “Gastronomia e Turismo: Abordagens Acadêmicas” que engloba artigos que 

envolvem a gastronomia dividindo-a em três blocos: “como a gastronomia é tratada 

em diferentes publicações e iniciativas de pesquisa; às práticas gastronômicas 

tradicionais, tratadas com diferentes perspectivas; a gastronomia como experiência, 

trazendo abordagens que buscam a construção de modelos de análise”3. Logo, pelo 

interesse em comum na área, é fundamental acrescentar dados e pesquisas que 

possam contribuir futuramente a novos profissionais da área de alimentos e bebidas.  

A procura pelas comidas típicas do Brasil faz com que seja valorizada parte da 

identidade do país, por isso, a pesquisa engloba-se em hotéis 5 estrelas que buscam 

esse tipo de público – turistas brasileiros e estrangeiros – e desejam também pessoas 

(como estrangeiros) que não estão habituadas a experimentarem a gastronomia 

brasileira, seja pelo cardápio ou também incluindo restaurantes com gastronomia 

voltada para pratos típicos brasileiros em seu próprio hotel. 

O estudo baseado na gastronomia brasileira teve o intuito de analisar, em 

alguns restaurantes de hotéis 5 estrelas, a procura dos pratos típicos das regiões do 

Brasil que são oferecidos para hóspedes brasileiros e estrangeiros, cujo, último citado, 

fazem grande parte desse público.  

Essa pesquisa teve como propósito apresentar um leque de informações que 

fosse capaz de evidenciar a diversidade cultural brasileira no que tange a esfera 

gastronômica. Logo, além desse projeto desenvolver estudos para a área acadêmica, 

deve-se igualmente aproximar a população da sua cultura e aos profissionais da área, 

acrescentando novos conhecimentos e estudos que facilitarão o atendimento aos 

clientes, de acordo com o que estes desejam e procuram. Nesse contexto, vale 

destacar que pelo fato da gastronomia brasileira obter parte de seus “frutos” de outros 

                                                 
2 Revista do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Turismo, da Universidade de Caxias do 
Sul/RS. Iniciou seu projeto em 2009, que abrangem aspectos relacionados ao Turismo, com foco na 
Hospitalidade, na Gestão, na Cultura, no Meio Ambiente, na Educação e na Epistemologia. 
3 Gimenes-Minasse e Peccini. Gastronomia e Turismo: Abordagens Acadêmicas. Revista Rosa dos 
Ventos. Caxias do Sul, p. 1-17, jul./set. 2012. 
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tipos de cultura, é importante discutir se a maneira como esta é vista enquanto atrativo 

turístico no Brasil, estando, portanto, acessível as classes sociais que usufruem da 

cadeia produtiva turística local. Contudo, há de se enfatizar que, o trabalho em 

questão por meio de suas ações, busca contemplar a necessidade de se preservar a 

cultura, a identidade e a memória local, através de uma faceta específica e única 

brasileira: sua culinária. Assim, ressaltasse que: 

“A nação, enquanto coleção de indivíduos, o indivíduo coletivo, através da 
posse de seu patrimônio cultural ou de sua cultura define a sua identidade. 
Nesse contexto, a cultura é pensada como coisa a ser possuída, preservada, 
restaurada, etc. Assim, do mesmo modo que uma pessoa pode ter a sua 
identidade definida pela posse de determinados bens, a nação se define a partir 
da posse de seus bens culturais” (GOLDENBERG, 2001, pág. 21)   

 

A pesquisa sinalizou como objetivo geral investigar a oferta de pratos da 

gastronomia regional brasileira em restaurantes de hotéis 5 estrelas na Avenida 

Atlântica, bairro Copacabana da cidade do Rio de Janeiro. E como objetivo específico, 

analisar a valorização e a identidade da gastronomia brasileira, vista pelos gestores 

de alimentos e bebidas, e chefs de cozinha. 
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2. O TURISMO CULTURAL E A GASTRONOMIA 

 

 

2.1 Gastronomia e sua evolução 

 

O homem tem como dever saciar suas necessidades fisiológicas e há milhares 

de anos atrás ele jamais poderia imaginar o que a culinária se tornou. Evoluiu-se da 

prática de somente caçar e coletar alimentos, para uma cultura de cultivo e 

domesticação de animais. E por mais que o homem nos dias atuais também precise 

caçar, pescar e cultivar, a evolução e a modernidade puderam nos trazer a 

oportunidade de criar. 

O ser humano consegue modificar a natureza e adquirir dela seus próprios 

alimentos, pela agricultura e pecuária, por exemplo. A partir disso, o ser humano 

conseguiu ir além: modificar o seu alimento cozinhando. O fogo pôde também ajudar 

para que a ideia de que o alimento pudesse ter uma finalidade diferente do comum, 

fez com que outras ideias surgissem diversificando os pratos elaborados. 

 A agricultura, pesca e caça foram os grandes pilares para a formação de 

sociedades, pois os grupos precisavam um dos outros, atividades eram organizadas 

para que cada grupo fizesse a sua parte em comum de todos, aprimorando suas 

habilidades e provendo da melhor forma a sociedade. Para Montanari (2008, pág. 62): 

“As diferentes formas de se transformar o alimento são há muito objetos de 
reflexão para sociólogos. Para esses estudiosos, apenas sociedades 
complexas e fortemente hierarquizadas foram capazes de produzir uma 
culinária profissional, diferente da praticada no âmbito doméstico. E somente 
países com tradição escrita puderam registrar seus saberes culinários, ato que 
‘torna possível o desenvolvimento cumulativo dos conhecimentos, que 
concretiza um saber constituído’”.  

 

Atualmente é possível encontrar registros do início da culinária, muito do que 

foi base para que a culinária profissional se tornasse um chamariz na sociedade, 

diferenciando entre o comer para satisfazer uma necessidade biológica e o comer 

como forma de prazer, e também como parte da cultura para os autóctones e turistas 

interessados em descobrir e fazer parte deste símbolo4. 

 

                                                 
4 Símbolo é a expressão da cultura de um povo, conserva os valores básicos e atribuem significados 

em um contexto cultural. 
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Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2013, pág. 2) o 

alimento é:  

“Toda substância ou mistura no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer 
outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os 
nutrientes necessários para sua formação, manutenção e desenvolvimento, e 
satisfazer as necessidades sensoriais e socioculturais do indivíduo”. 

 

Por essa discussão observa-se que a comida faz parte de uma necessidade e 

consumo do prazer. De forma sucinta, através de um jargão popular, poder-se-ia 

afirmar que “se come para se sentir bem”, principalmente quando “se está mal, 

estressado, ansioso” – outro mal contemporâneo5 –, entre outros sentimentos que 

estimula em nossa mente e corpo a indispensabilidade de comer. Contudo, o que não 

se pode negar é que: 

“O alimento permite a regulação e a manutenção das funções do metabolismo. 
Sem alimentos, os seres vivos não podem gozar de boa saúde, correndo, aliás, 
o risco de morrer. Os alimentos, por outro lado, atuam a nível psicológico para 
dar satisfação. Nestes casos, o alimento não preenche tanto a função nutritiva. 
Proporciona antes prazer (como é o caso de um hambúrguer ou de um 
chocolate)”.6  

 

Para Luís da Câmara Cascudo, “comer é um ato orgânico que a inteligência 

tornou social” (2004, pág. 37). A comida passa a ser compreendida muito além de 

uma necessidade de inserção na cultura, podendo ser apreciada não somente por 

nativos, porém os mesmos dando valor a sua gastronomia e expondo-a para a 

sociedade experimentá-la e fazer dela parte do cotidiano, pois para a sociedade a 

alimentação é comum no dia-a-dia às vezes se tornando imperceptível sua 

importância como cultura. 

A comida se introduz na sociedade como parte da mesma, cada experimento 

afeta sentimentos que deixam claro que o consumo não é feito somente de forma 

racional. A representação da comida em um grupo de sociedade age de maneira que 

“envolve a construção social da sensação de saciedade como um estado de espirito 

que se constrói na experiência do sujeito na vida” (PRADO, FREITAS, FERREIRA ET 

ALL, 2013, pág. 23). A alimentação tem a capacidade de proporcionar vários tipos de 

                                                 
5 A ansiedade é um sentimento, que de certa forma, demonstra medo, mas que nos deixa alerta em 

situações de perigo. Porém, com o desenvolvimento da sociedade urbana, com problemas familiares, 
no trabalho, pessoais, que se acumulam e precisam ser resolvidos até um prazo, encadeiam essa 
ansiedade na contemporaneidade. A busca para obter seus desejos e felicidades no mundo atual tem 
se tornado mais frustrante para a humanidade. 
6 Disponível em: http://conceito.de/alimento. Acesso em: 09.set.2013. 

http://conceito.de/alimento
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sentimentos e sensações em nosso corpo, que podem influenciar na vida do próximo 

ou com quem vivemos em sociedade, pensando sim, em uma larga escala. 

Desta maneira, é possível notar que esse ato de expor a cultura, no caso do 

objeto em pesquisa, a comida, pode ser analisada e experimentada por meio do 

turismo. Para Flagiari (2005, pág.1), “o alimento é um dos elementos essenciais da 

experiência turística, podendo tanto satisfazer necessidades biológicas quanto ser 

visto como um atrativo pelos turistas”. A gastronomia se torna então um aspecto como 

parte do turismo, gerando benefícios econômicos, culturais e sociais, igualmente 

como pontos turísticos, agências de turismo, hotéis e etc. Entretanto, por mais que 

haja uma diferença entre comer por satisfação e necessidade, quando a gastronomia 

se conecta com o turismo cultural, possibilita que o turista tenha uma experiência única 

e diferente, independente do seu desejo inicial, porém, outros fatores que poderão 

influenciar em suas escolhas seria o custo disponível da viagem, a disponibilidade do 

cardápio encontrado, o que este turista busca, entre outros. 

O turista quando visita um lugar novo, pode presenciar momentos singulares, 

principalmente se tratando de gastronomia, pois apenas um prato típico pode lhe 

trazer momentos inesquecíveis que raramente poderá ser vivenciado novamente se 

não for pelo mesmo prato, o mesmo lugar e o mesmo cozinheiro. Pode-se exemplificar 

isto em vários pratos típicos brasileiros, como o pão de queijo que não tem igual além 

ao de Minas, ou o baião-de-dois do Ceará, ou o acarajé da Bahia, ou a maniçoba do 

Pará, ou a feijoada do Rio de Janeiro. Pratos como esses são únicos de determinadas 

regiões e dificilmente pode-se experimentar em outro lugar com o mesmo toque de 

sua região original. 

 

2.2 Turismo Cultural 

 

Para o Ministério do Turismo, o turismo cultural define-se em: 

“Compreender as atividades turísticas relacionadas a vivência do conjunto de 
elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 
culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. 
[...] Consideram-se patrimônio histórico e cultural os bens [...] que expressam 
ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades”. 

 
Complementando, Silberberg (In: KÖHLER; DURAND, 2007, pág. 188) 

descreve turismo cultural como: “[...] visitação por pessoas de fora da comunidade 

receptora motivada no todo ou em parte por interesse em aspectos históricos, 
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artísticos, científicos ou de estilo de vida e de herança oferecidos por uma 

comunidade, região, grupo ou instituição”  

O turismo cultural pode ser percebido, nos bens patrimoniais materiais e 

imateriais, em uma cidade pelos museus, eventos tradicionais, gastronomia local, 

mercados culturais, centros históricos, e assim por diante. Em todos esses aspectos 

é possível encontrar um pouco do passado e o presente que faz parte dos símbolos 

de um povo. Eles são como uma oferta de erudição e compartilhamento do “diferente”, 

daquele que não temos o costume/convivência ou não temos conhecimento sobre. 

Daí o princípio da vontade de descobrir o novo, a partir disso temos uma das 

aspirações do turismo. 

Mesmo que o turismo cultural possa ser definido de forma ampla seu objetivo 

será de preservar e expor patrimônios históricos e culturais, entretanto, a visão que 

um autóctone tem sobre a cultura existente em sua comunidade é possivelmente 

distinta de um turista, mesmo que ele tenha a oportunidade de conhecer o mesmo 

lugar inúmeras vezes.  

De acordo com Oliven (In: Cruz, Menezes, Pinto, 2008, pág. 10),  

“A distinção entre bens materiais e imateriais não é pacífica. (...) uma bandeira 
é um pedaço de tecido, ao qual os habitantes de uma nação atribuem um 
significado igualmente sagrado. A comida é material, mas a culinária é 
imaterial. Como separar ambas? ”.  

 

Para a UNESCO7, Patrimônio Cultural Imaterial pode-se aplicar em:  

“Práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com 
os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 
- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural". 

 

É importante preservar as diferenças culturais com a manutenção do turismo 

cultural e de seus atrativos em uma sociedade. Desta maneira, as antigas tradições 

que estão desaparecendo, até mesmo da gastronomia, possam ser resgatadas e 

mantidas com suas características originais, preservando-as e valorizando-as 

(FAGLIARI, 2005).  

 

 

2.2.1 Turismo cultural: comida e eventos 

                                                 
7 A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – foi fundada 
em no ano de 1945 com o intuito de colaborar para a segurança e paz no mundo por meio da educação, 
ciência, cultura e comunicações. 
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A gastronomia como cultura desencadeia alimentos que são símbolo de certa 

comunidade. No Brasil, isso é encontrado de ponta a ponta em nosso território, 

alimentos como feijão, café, açúcar, mandioca, milho, entre outros, são base da 

gastronomia brasileira. E o mais interessante é que devido à imensidão territorial do 

Brasil, cada região possui suas vantagens para cultivar tais alimentos.  

 Na diversidade brasileira é possível encontrar alimentos com características 

particulares para certas ocasiões. Um dos países onde se pode encontrar eventos, 

rituais e celebrações de grande porte que manifeste um pouco de cada aspecto 

cultural, com certeza é o Brasil. E que envolva inclusive a gastronomia.  

A cultura brasileira tem como costume expor suas tradições, mostrar sua 

identidade deixando claro que suas raízes africanas, portuguesas e indígenas, 

construíram uma personalidade peculiar de todas no mundo. Desta forma “a 

sociedade homenageia, honra ou rememora personagens, símbolos ou 

acontecimentos com os quais ela se identifica” (TRIGUEIRO, In: Cruz, Menezes, 

Pinto, 2008, pág. 15). 

É por meio dessas experiências e observações que se pode conhecer de 

verdade a identidade de uma comunidade, nessas manifestações o homem se permite 

expor sua verdadeira cultura através da sua expressão e da arte em geral, como 

música, dança, vestimenta, gastronomia e etc, sociabilizando e harmonizando entre 

si e interagindo com o diferente. 

O folclore8 é um símbolo forte entre os brasileiros, sendo o país berço de muitas 

tradições. Podemos ver isso nas festas mais populares brasileiras como Cavalhada, 

Festa Junina, Festa de Parintins, o famoso Carnaval, – algumas religiosas – como 

Festa do Divino, Folia de Reis, Círio de Nazaré, entre outras. É uma bela junção de 

histórias, fantasias, desfiles, diversão e principalmente gastronomia. O Natal e o 

Réveillon – onde muitos homenageiam suas crenças e realizam simpatias – também 

são festas internacionais, mas que no Brasil encontra-se uma maneira diferente de 

comemoração.  

                                                 
8 É o conjunto de mitos, crenças, histórias populares, lendas, tradições e costumes que são transmitidos 
de geração em geração, que faz parte da cultura popular. Disponível em: 
http://www.brasilcultura.com.br/antropologia/folclore-definicao/. Acesso em: 21.jan.2015. 

http://www.brasilcultura.com.br/antropologia/folclore-definicao/
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 Por isso é notório que festas e celebrações possuem seus alimentos típicos, 

como por exemplo, o panetone e a rabanada do Natal – inseridos pelos portugueses 

–, na Páscoa o ovo de chocolate – surgiu na França –, entre outros.  

A festa de São João – festa católica que homenageia santos, além dele São 

Pedro, Santo Antônio e São Paulo – ficou mais conhecida nacionalmente por Festa 

Junina – trazida na época da colonização dos portugueses – e se tornou uma grande 

celebração em todas as regiões do Brasil. Ela ocorre nos meses de junho ou julho 

(atualmente até agostina está valendo), época de colheita do milho, sendo este um 

dos alimentos principais para a festa. Dele é feito grande parte das comidas típicas 

como: milho cozido, cural, pamonha, pipoca, cuscuz, canjica e muitos outros. Outros 

pratos típicos da festa junina são: cocada, pé-de-moleque, bom-bocado, broa de fubá, 

quentão, vinho quente, maçã do amor e muitas outras que deixam explicita que fazem 

parte desta época do ano. 

Há referências que as primeiras festas juninas no Brasil ocorreram em 1603, e 

mais tarde inserindo as festas de Santo Antônio e São Pedro.  Nos dias atuais a Festa 

Junina move grande parte da população em decorações na rua, escolas, espaços com 

grandes fogueiras e quadrilhas9, antigamente balões enormes no céu (foram proibidos 

devido à alto risco de incêndios), e um cheiro peculiar entre as casas durante o 

preparo de suas comidas típicas. É uma época do ano com muitas festividades, e por 

mais que seja uma festa típica portuguesa se tornou típica brasileira ao seu jeito. 

Na Bahia, todo dia 04 de dezembro acontece a festa de Santa Bárbara no Largo 

do Pelourinho. Nela é oferecido o caruru (comida típica no estado proveniente dos 

africanos) como uma obrigação religiosa, respeitando toda a simbologia que este 

alimento representa, desde o seu preparo ao momento de oferecimento. No dia dos 

gêmeos São Cosme e Damião o cururu também tem sua representatividade. 

Entretanto, mesmo que os santos sejam católicos, a oferenda é de feita de forma 

africana. 

 

2.3 Gastronomia atual: moderna ou prática? 

                                                 
9 Este grande simbolismo da fogueira nas festas juninas veio de um trato feito entre as primas Isabel e 
Maria (mãe de Jesus). Quando Isabel concedeu João Batista, acendeu uma fogueira para que Maria 
fosse avisada para auxilia-la após o parto, e a fogueira costuma ser acesa às 18h, hora de Ave Maria. 
A quadrilha veio de uma dança europeia, quadrille, muito presente no século 19, sendo adaptada aqui 
no Brasil e tendo maior público pelos camponeses, daí as vestimentas típicas do evento. 
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Para Trigueiro (In: Cruz, Menezes, Pinto, 2008, pág. 20):  

“São essas práticas do passado que chegam ao presente, com as suas 
diversidades regionais, nacionais e locais, de significados, de referências e de 
desdobramentos em processos culturais de apropriações e incorporações de 
novos valores simbólicos que vão construindo outras identidades”. 

 

Essas práticas antigas são ingredientes que misturados com novas tendências, 

modas e gostos, nos trazem a nossa culinária atual. Entre tradições e modernização, 

houve uma transição onde “o estilo de vida nas áreas urbanas também gerou uma 

nova função para a alimentação” (FAGLIARI, pág. 07). Essa transformação deu-se ao 

grande consumo por fast-foods, trazendo uma culinária moderna, ou melhor, uma 

culinária escape. 

O cotidiano brasileiro e a vida urbana intensa fazem com que alimentos 

industrializados e pré-prontos tomem conta da alimentação do dia-a-dia, deixando de 

lado até o famoso “arroz com feijão”. Segundo IBGE, os dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF 2008–09), publicados em agosto de 2010, indicam que 

o peso dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos. (STECK, 2013). E é 

provável que a tendência piore, onde caso é bastante visto em crianças, o que torna 

esse problema mais difícil de lidar, acarretando doenças desde jovem que podem ser 

levadas por longos anos da vida.  

Os novos hábitos alimentares estão se aderindo as novas necessidades do 

cotidiano urbano devido ao dia corrido, onde só há tempo para ir ao trabalho e voltar 

para casa e descansar depois de um dia, às vezes, estressante depois de passar 

horas em um trânsito. Esse hábito de se alimentar com o que “mata a fome” e 

alimentos vendidos por fast-foods (pratos elaborados rapidamente para não perder 

tempo), faz com que o setor de alimentos industriais se aproveite desse momento. 

Porém, por mais que os fast-foods sejam parte de procura da maioria da 

população, também não significa que a culinária brasileira seja completamente 

saudável, nela inclui-se bastante carne, sal e especiarias (sendo esses ingredientes 

alimentos que não devem ser adquiridos todos os dias). Deve haver um equilíbrio e 

procurar opções saudáveis como, citado anteriormente, o “arroz e feijão”, frutas e 

vegetais ricos em vitaminas, mesmo que seja uma pequena porção, mas que possa 

ser incluído no dia-a-dia. Entretanto, devemos ter sempre em mente aquele velho 

ditado de que tudo em excesso faz mal.  
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É importante priorizar uma alimentação saudável, por isso o Ministério da 

Saúde disponibiliza um guia alimentar onde faz recomendações para seguir uma 

alimentação saudável, prevenindo-se de doenças, priorizando a segurança alimentar 

e nutricional. O Ministério da Saúde (2008, pág. 32) afirma que este guia alimentar é 

um: 

“Instrumento informativo que define as diretrizes do País sobre alimentação 
saudável visando à promoção da saúde. Nota: elaborado com base no cenário 
epidemiológico-nutricional e no contexto socioeconômico e cultural do País, 
apresenta um conjunto de recomendações destinadas à população em geral e 
traduz os conhecimentos científicos sobre alimentação e nutrição em 
mensagens práticas, facilitando a seleção dos alimentos e orientando sobre a 
forma e a quantidade em que devem ser consumidos”. 

 

“A mudança em nossa alimentação e em nossa culinária são parte de 

transformações sociais, econômicas e culturais mais amplas, que constituem um 

processo dinâmico” (BOTELHO, 2008, pág. 69). Por isso, a culinária brasileira pode 

ser alterada, de acordo com as necessidades e às vezes opções da sociedade, talvez 

mais rápido do que se imagina. Daí é onde deve surgir a consideração com 

gastronomia típica brasileira, para que ela não se perca nos dias atuais, 

principalmente pelos próprios nativos. 

Além do prazer da alimentação, sabemos que a sociabilidade se torna um dos 

grandes motivos para a importância do que a gastronomia se tornou. Ela faz parte de 

rituais desde muitos anos atrás e é uma das grandes razões que conecta a sociedade, 

seja num simples almoço com os amigos do trabalho, seja num café da manhã com 

família ou um reencontro em uma viagem. A gastronomia vem conquistando um poder 

enorme nos dias atuais, conseguindo capturar e unir diferentes estilos e costumes 

apresentados em uma sociedade. 
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3. GASTRONOMIA BRASILEIRA 

 

“Ao longo dos séculos, o homem aprendeu a manipular os ingredientes 
oferecidos pela natureza, criando pratos para garantir a sobrevivência da 
espécie. Depois descobriu que poderia trabalhar esses ingredientes, de modo 
a melhorar seu sabor e torná-los mais atraentes. Surgiu, assim, a gastronomia, 
que faz parte da história do desenvolvimento da humanidade”. SUAUDEAU (IN: 
LANDI, 2012, pág. 56). 

 

A gastronomia se define por pratos com um toque de glamour, elaborados por 

chefs com conhecimento e técnicas em alimentos, exercendo experiências com 

ingredientes típicos levando em conta sua harmonia e adequação. 

 Esses ingredientes típicos são essenciais para que a gastronomia possua um 

diferencial tornando-se um chamariz para o âmbito gastronômico e também para o 

turismo. Cada cidade ou país possui sua atração tradicional e original, aquilo que é de 

sua raiz e deve ser exaltado para que sua cultura permaneça como se apresenta. 

 De acordo com Friedman (In: Cruz, Menezes, Pinto, 2008, pág. 25), “cada 

região tem para si um modo de fazer e saber fazer”. Essas tradições, transmitidas de 

geração em geração, fortificam esse know how que geralmente só é encontrado e 

feito da melhor maneira pelos próprios autóctones, sendo difícil apresentá-lo por 

outros da mesma forma. Assim como aquelas receitas de família, que não é dada a 

ninguém, onde só eles sabem o segredo de fazer uma receita perfeita com um toque 

especial. 

 Entretanto, nesses hábitos culturais podem ocorrer alterações, o que é bem 

comum, pois gerações mudam de acordo com a evolução que seguimos em vários 

aspectos na sociedade em que vivemos. Esses hábitos podem mudar por gostos, 

interesses, necessidade, entre outros. Mas geralmente alguns são mantidos para 

preservar a cultura ou quando se vê uma vantagem na mesma. 

 A mesma ideia se confirma com Prado, Freitas, Ferreira et al (2013, pág. 23) 

“A comida comunica regras que informam o lugar de cada um e de cada grupo 
na sociedade, seja ele o ocupado, o almejado ou interditado. Entre posições 
sociais dadas e desejadas, a comida é instrumento, ao mesmo tempo, de 
transformações e de reprodução de estruturas e valores sociais coletivos e 
individuais”.  

 

Todos esses hábitos e alimentos culturais são compostos por ingredientes 

típicos. Para que seja melhor o entendimento da harmonia desses, e como podem se 

evidenciar enquanto mecanismos impares para a experiência do turista, vale citar sete 

alimentos que fazem parte da cozinha brasileira, alguns provenientes da época de 
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colonização do Brasil e outros da culinária indígena. Esses ingredientes são utilizados 

como base da alimentação praticamente em todas as regiões do país e têm facilidade 

de ser plantado na maioria dos climas e solos, sendo estes bastante diversificados 

devido à extensão do território brasileiro. 

 A mandioca é um alimento que os índios usavam derivando da mesma, beijus, 

tapiocas, goma, polvilho, farinha e o tucupi (utilizado na maioria dos pratos do Pará). 

Ela está presente em todas as regiões do Brasil, podendo ser vista nos pratos típicos 

como, vaca atolada, maniçoba, tapioca, tacacá, cuscuz, farinha d’água, pato no tucupi, 

entre outros. A mandioca pode-se encontrar na maioria das refeições como prato 

principal, guarnição e também sobremesa. 

 Outro alimento que deriva muitos tipos de pratos é o milho, consumido cozido, 

assado, como mingau e etc. Rico em vitamina A e C é o cereal mais cultivado no 

mundo. Teve seu crescimento de cultivo no Brasil por causa dos portugueses, que 

inseriram o milho em muitos pratos doces, que eram bastante apreciados em Portugal. 

 O feijão, rico em ferro, é o alimento base dos pratos brasileiros, inserido no país 

pelos portugueses, alterando somente, entre os estados, a sua cor e tipo de grão. A 

feijoada se tornou um ícone brasileiro, junto com o tutu, acarajé, baião de dois, feijão 

tropeiro, entre outros. 

 Usado como acompanhamento nos pratos, o arroz só ficou valorizado no Brasil 

quando os portugueses o trouxeram. Une-se ao feijão se tornando um prato típico do 

dia-a-dia brasileiro. Brasil é o maior produtor depois da Ásia, cultivando o arroz de 

norte a sul. (BOTELHO, 2008). 

O açúcar que foi responsável pela colonização do Brasil, e no início da 

produção da cana-de-açúcar tinha o propósito de base medicinal. A partir dele, foi 

introduzido o consumo de doces, onde da cana-de-açúcar pode ser produzido o caldo, 

cachaça, açúcar branco e marrom, rapadura, melado, entre outros. 

Assim como o açúcar, o café foi disseminado no país pela colonização, sendo 

este de origem africana, também era utilizado como uso medicinal. Este alimento faz 

parte do café-da-manhã e da tarde do brasileiro e é encontrado em qualquer boteco, 

bar, restaurante, geralmente servido no final das refeições. Devido ao seu teor de 

cafeína, pode se tornar um alimento viciante. 

E por fim, o macarrão, trazido pelos italianos refugiados que abriram lojas onde 

vendiam tipos de massas, que foram facilmente adaptadas à culinária brasileira devido 
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a sua rapidez no preparo e ao seu baixo custo. A massa geralmente é incrementada 

com algum tipo de molho e especiarias, e pode ser degustada sem acompanhamento. 

 Como citado anteriormente, estes alimentos base da cozinha brasileira 

possuem outras influencias trazidas de outros países, entretanto, o povo brasileiro deu 

o seu “jeitinho” a cada ingrediente, mostrando assim uma identidade única de sua 

cultura. 

Mas também alguns turistas recusam certos tipos de alimentos por exatamente 

não conhecerem, por mais que para alguns o desconhecido de uma viagem seja o 

atrativo, porém a própria sociedade pode inserir esse alimento como novo. Isso varia 

de cultura para cultura, pois cada uma tem o seu costume e não se sente às vezes 

confortável com o cheiro ou aparência de certo alimento.  

Como por exemplo, o acarajé que possui origem africana, – que é feito com 

massa de feijão fradinho, azeite de dendê, podendo ser recheado com cururu, 

camarão e vatapá (sendo estes últimos ingredientes inseridos pelos brasileiros) – e 

até alguns brasileiros não se arriscam, grande parte pelo cheiro forte e atípico do 

alimento, mesmo assim o acarajé é um grande símbolo gastronômico da Bahia, tanto 

que se tornou patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), mais especificamente “o ofício das baianas do acarajé”. Para Diana 

Dianovsk, técnica da coordenação de registro do Departamento do Patrimônio 

Imaterial do IPHAN, “a Unesco define como Patrimônio Cultural Imaterial as práticas, 

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, 

objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, 

os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de se 

patrimônio cultural”. Isso demonstra a valorização e reconhecimento social e cultural 

que as originais baianas – aquelas vestidas de branco –, e sendo este um prato 

também ligado a religião dos candomblés10 enaltece um simbolismo maior ligado ao 

mesmo. 

Outros patrimônios que foram aceitos pelo IPHAN: oficio das paneleiras de 

goiabeiras em Vitória no Espírito Santo; a feira de Caruaru em Recife no Pernambuco; 

o sistema agrícola tradicional do Rio Negro na Amazônia; a produção tradicional e 

                                                 
10 Candomblé é uma religião espirita que foi trazida ao Brasil pelos africanos, na época, maioria eram 
escravos. Neste culto é comum ligações religiosas aos alimentos, por isso, existe a Iyabassê, vestida 
de branco e descalça, é responsável pelo cuidado com os alimentos. O prato é feito em cozinha de 
santo e oferecido aos orixás.  
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práticas culturais associadas à cajuína no Piauí; e o modo artesanal de fazer queijo 

minas, nas Regiões do Serro, Serra da Canastras e Salitre/Alto. O queijo minas 

inserido como patrimônio se restringe somente as regiões citadas, pois existem outros 

tipos de queijos minas, como o frescal. Entretanto, a execução e o processo de ambos 

os queijos são diferentes, o que torna os sabores bastante distintos. E claro, o queijo 

que é produzido artesanalmente também possui característica e sabor único. 

Em andamento para aprovação do patrimônio imaterial pelo IPHAN se 

encontra: o oficio de tacacazeira na Região Norte e Região doceira de Pelotas em Rio 

Grande do Sul. Pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) foram registrados 

como bens imateriais ligados a gastronomia a cachaça, cartola, bolo de rolo e o bolo 

souza leão. 

Devido à heterogeneidade e peculiaridade cultural observados no Brasil, há a 

possibilidade de se atrelar tais aspectos ao desenvolvimento e exponenciação do 

turismo nacional. É fato que tal atividade mostrasse aquém, quando se observam 

dados quantitativos que esboçam o crescimento desta atividade e se traça um paralelo 

perante as potencialidades de seu desenvolvimento11.  

Nesse sentido, principiasse aqui a possibilidade de se encontrar métodos 

qualitativos para que a mesma seja amplamente divulgada e aceita enquanto 

instrumento indutor do desenvolvimento turístico local. A exemplo disso, enquanto 

figura hipotética, muitas cidades no Brasil possuem Mercados Municipais, em que se 

podem encontrar a “tipicidade” do próprio Estado, fazendo, tais locais, marcos para o 

desenvolvimento turístico local12. E por mais que tenham outros tópicos e elementos 

inseridos no âmbito além do propósito da gastronomia em si, se tornou um espaço 

cultural. 

Em São Paulo encontra-se o Mercado Municipal, considerado um dos pontos 

onde o turista deve visitar na cidade de São Paulo. Nele se pode encontrar tudo que 

seja típico do próprio estado, incluindo comidas e ingredientes a venda e restaurantes 

com pratos típicos, que oferecem o famoso sanduíche de mortadela e o pastel de 

                                                 
11 O concurso Comida di Boteco é um projeto que começou em Belo Horizonte, inaugurado em 2000, 
com o intuito de divulgar a “cozinha de raiz” dando oportunidades de profissionalizar estabelecimentos 
que oferecem a gastronomia brasileira, sendo estes empreendimentos familiares (não pode participar 
botecos que pertençam a franquias, redes ou grandes grupos). Em cada ano, dois ingredientes são 
escolhidos e os botecos devem preparar pratos com base nas comidas típicas brasileiras. Esse projeto 
incentiva a expor a gastronomia do país como a gastronomia brasileira como atrativo turístico. 
12 CASTELLI (2003) define restaurante de turismo, pelo Decreto 84.910 de 15.7.80, em seu artigo 2º-
b, como “o estabelecimento destinado à prestação de serviços de alimentação, e que por suas 
condições de localização ou tipicidade, possa ser considerado de interesse turístico”. 
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bacalhau. Em atividade desde 1933, o mercadão, como é chamado, é ponto de 

encontro entre paulistas e um prédio de referência nacional na área de alimentos e 

bebidas.  

No Rio de Janeiro encontramos a Feira de São Cristóvão, sendo este um 

espaço onde os nordestinos podem expor e oferecer um pouco da sua identidade e 

cultura, através de comidas típicas, músicas e shows de sua própria região, e também 

artesanatos e objetos utilizados no dia-a-dia nordestino. A questão interessante da 

Feira de São Cristóvão é a inserção de uma cultura que faz parte do nosso país, 

entretanto com costumes diferentes dos mesmos da região sudeste, fazendo com que 

seja possível uma conexão e conhecimento de ambas as regiões na verdade. Desta 

forma, além de estrangeiros que venham visitar nossas cidades, os próprios 

brasileiros também podem ter a oportunidade de compartilhar e conviver com outra 

cultura que faz parte do Brasil. Essa miscigenação que envolve a cultura brasileira, 

diversas cidades e regiões que agem, pensam, comem e bebem de forma diferente, 

moldando-a de forma peculiar. 

No Pará temos o evento Ver-o-peso, que traz o nome do maior mercado do 

estado, que possui arquitetura francesa art noveau da belle époque, foi inaugurado 

em 1901, época em que grandes construções no Brasil foram influenciadas pelos 

franceses. Neste mercado, nos dias atuais, encontram-se alimentos típicos do estado 

e da região Amazônica, sendo ele o maior mercado ao ar livre da América Latina. Foi 

no mercado onde o evento teve sua primeira edição, grandes chefes convidados pelo 

chef Paulo Martins, criador do evento, tinham como objetivo escolher alimentos do 

mercado e elaborar um prato com ingredientes da gastronomia local. Hoje em dia o 

evento é um dos maiores da região Norte, oferecendo oficinas, aulas, circuitos 

gastronômicos, e proporcionando aos paraenses um desenvolvimento cultural, social, 

econômico e de turismo. Em 2014 o tema do Ver-o-peso foi a mandioca, sendo este 

um dos alimentos mais utilizados na região Norte. Segundo a diretora do festival 

Joanna Martins, “o objetivo é difundir o conhecimento histórico, científico, empírico e 

antropológico por meio de todos os sub-produtos da mandioca, como o tucupi, maniva, 

farinha d’água, goma, farinha de tapioca, manipueira, crueira, biju e carimã”. 

Temos no Brasil também eventos que ocorrem de acordo com a sazonalidade 

do alimento típico da região. E como já foi citado anteriormente, devido ao vasto solo 

brasileiro muitos alimentos são peculiares e possuem grande atenção na região que 

é produzida. 
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Em Paty dos Alferes, começou com uma simples plantação de tomate, onde 

anualmente era realizado um encontro de semana técnica entre agricultores da região, 

para discutir melhorias e técnicas novas de plantio. Posteriormente, o nome do 

encontro foi alterado para Festa do Tomate e administrada pelo município, tomando 

rumo muito maior do que se imaginava. Atualmente, depois de uma parceria com o 

secretário de turismo, se tornou um megaevento da região com parque específico para 

o evento. Logo, não somente o tomate se tornou uma fonte econômica para a cidade, 

mas o evento deu uma guinada para que a cidade possa ser reconhecida. 

Um evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel) conseguiu associar e atingir todos os estados do Brasil, com o objetivo de 

expor restaurantes de cidades do estado com pratos típicos, eles devem oferecer um 

prato do lugar e com ingredientes provenientes desta mesma região, valorizando a 

gastronomia e também a cidade. É um evento que ocorre anualmente, que nas 

edições anteriores eram escolhidos restaurantes da cidade e eles apresentavam sua 

representação típica. Na última edição deste ano foi diferente, foram listados os 

restaurantes e não feito um evento físico em si e nem pratos exclusivos para o evento, 

entretanto, durante um período os clientes poderiam experimentar os pratos listados 

com desconto. Para Paulo Amaral, presidente da Abrasel/PB, “o festival divulga a 

cultura e os valores paraibanos por meio de gastronomia, que é um dos maiores 

atrativos para o turismo numa região. Ao mesmo tempo, estimula o público a 

frequentar e conhecer bares e restaurantes, fortalecendo um setor fundamental da 

nossa economia”. 

É difícil imaginar como uma cultura, basicamente influenciada por três 

nacionalidades – indígenas, africanas e portuguesas –, que deram importância ao 

nosso país de forma social, estrutural, e também gastronômico, pudesse se tornar tão 

rica. No Brasil, não temos apenas regiões que se diferenciam de acordo com a 

vegetação, clima, solo, mas cada um dos nossos 26 estados emana singularidade. 

Por isso, mesmo que as divisões por regiões sejam importantes, não devemos 

esquecer que cada estado de nosso país possui uma cultura diferente, seja seu 

sotaque, costumes, vestimentas, e com certeza, seus pratos típicos que quando citado 

nos remete especialmente àquele lugar de origem. 

 

3.1 Região Norte 
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Na Região Norte encontramos 7 estados, são eles: Amazonas, Pará, Rondônia, 

Acre, Tocantins, Roraima e Amapá. Sua marca e grande influência, em todos estes 

estados, é da cultura indígena.  

Esta região é rica em rios que oferecem grande parte de sua alimentação. 

Possui também estados com litorais e uma mata extensa: a amazônica, sendo está 

considerada o pulmão do mundo e faz parte de 80% da Região Norte. Nela 

encontramos vasta variedade de frutas, plantas, raízes e sementes. 

Alimento como a mandioca é trivial no dia-a-dia dos nortistas. E talvez seja esse 

um dos alimentos mais diversificado na alimentação brasileira. Com ele pode-se fazer 

vários tipos farinha, bolo, sopa, angu, biju, tapioca, tucupi, entre outros alimentos. Seu 

nome tem originalidade do tupi, mas normalmente é chamada de mandioca – existindo 

ainda outros tipos de mandioca, como brava, mansa e doce – porém dependendo da 

região do Brasil pode ser nomeada por aipim, macaxeira, maniva. De origem 

brasileira, a mandioca durante a colonização do Brasil foi disseminada em outros 

países, sendo agora mais de 80 que cultivam a mandioca no mundo. 

O Acre possui uma mistura mais próxima de culturas indígenas e nordestinas, 

porém com ingredientes da região norte. E claro, uma de suas vizinhas, a Bolívia, 

também trouxe influência ao estado, como por exemplo, o assado saltenha. Por causa 

de seus muitos rios, uma variedade de peixes faz parte da culinária dos acrianos, 

temperos e frutas. 

A culinária do Amapá não foge muito do Acre e seus estados na redondeza. 

Também muitas opções de peixe e o que diferencia entre esses estados é a forma 

que é feita com o mesmo peixe encontrado em todos os rios da região. Por exemplo, 

no Acre o tucunaré é recheado, no Pará é assado e já no Amapá é feito na brasa. 

 O maior estado do Brasil, Amazonas, além de receber influência dos indígenas, 

os portugueses e africanos fizeram parte desta junção. Devido a maior parte da 

floresta se encontrar neste estado, sua riqueza em frutas e raízes se tornam 

predominantes no seu dia-a-dia alimentar. E a grande quantidade de rios faz com que 

haja uma variedade de mais de duas mil espécies de peixes na alimentação dos 

amazonenses. Os mais comuns, sendo eles fritos, assados ou cozidos, são pirarucu, 

tucunaré, tambaqui, pacu, jaraqui e matrinchã. 

 Pará é o segundo maior estado do Brasil, com resquícios da culinária 

portuguesa e africana, entretanto, a culinária mantém a origem indígena. A Floresta 
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Amazônia oferece a este estado vasta opções de folhas, ervas e frutas, cujo quais, 

dão origem a doces deliciosos. 

 Um dos estados mais novos do Brasil, criado pela constituição de 1988, é o 

Tocantins. Por isso, por ser um estado ainda descobrindo suas origens, possui 

bastante influência dos estados de Minas Gerais e São Paulo, e também de 

portugueses e claro indígenas. 

Com mais de 20 espécies de peixes nos rios de Rondônia, faz com que seu 

alimento principal também seja peixe, assim como os outros estados. Um dos peixes 

mais conhecidos é o pirarucu, conhecido como o bacalhau da Amazônia, devido à 

semelhança do sabor com o bacalhau de Portugal. Tem influência dos estados na 

mesma região, região centro-oeste e também Bolívia, e novamente dos índios. 

Roraima tem culinária diversa, pois houve uma migração de muitos outros 

estados e de outras regiões, logo, é possível encontrar o Nordeste com a carne de 

sol, o Sul com o churrasco, e claro sua origem indígena e principal da região norte.  

 

 Alimentos típicos da região: mandioca e seus derivados, cupuaçu, açaí, 

pirarucu, tucunaré, jambú, guaraná, castanha-do-pará, tucupi, queijos do 

Marajó, pimentas, feijões, farinhas, urucum. 

 Pratos típicos dessa região: Pato no tucupi, Tacacá, Maniçoba, Pirarucu de 

casaca, Tapioca, Tucunaré na brasa, Caldeirada. 

 Pontos positivos: o grande consumo de peixe deixa esta região com um 

consumo mais saudável, incluindo também as frutas, que possuem 

vitaminas necessárias para o dia-a-dia. 

 Pontos negativos: Muitos alimentos com carboidratos e proteínas, e pouco 

consumo de saladas. 

A seguir, podemos ver no Quadro 2 os alimentos, frutas, sobremesas, bebidas 

e pratos típicos da Região Norte do Brasil: 

 

UF Alimentos Frutas Pratos Sobremesas Bebidas 

A
c
re

 

Mandioca 
Tucupi 
Jambu 
 

Cupuaçu 
Jaca 
Graviola 
Abacaxi 
 

Tambaqui à moda 
acreana 
Pirarucu à casaca 
Quibes de arroz e 
mandioca 
Rabada no tucupi 
 

Bolo de pupunha 
Torta de cupuaçu 
Sorvetes e 
cremes de frutas 
Pudim de tapioca 
 

Guaraná 
Aluá 
Licores 
Sucos e batidas 
com frutas 
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A
m

a
p

á
 

Mandioca 
Jambu 
Tucupi 
 

Mucajá 
Pequi 
Caju 
Manga 

Camarão no bafo 
Filhote ao molho 
tucupi 
Pescada de 
gurijuba 
Tucunaré na brasa 

Bolo de açaí 
Sorvetes e 
cremes de frutas 
 

Suco de açaí 
Gengibirra 
Sucos e batidas 
com frutas 

A
m

a
z
o

n
a
s

 

Mandioca 
Jambu 
Tucupi 
Urucum 

Açaí 
Graviola 
Cupuaçu 
Guaraná 
Pupunha 
Tucumã 

Matrinchã na brasa 
Tacacá 
Tapioca com 
tucumã e queijo 
coalho 
Tambaqui 

Sorvete e cremes 
de frutas 
Bala com recheio 
de frutas 
Pudim de 
cupuaçu 
 

Guaraná 
Aloá 
Sucos e batidas 
com frutas 

P
a
rá

 

Mandioca 
Jambu 
Pimenta-
de-cheiro 
Tucupi 
Farinha 
d’água 
 

Castanha-
do-Pará 
Açaí 
Cupuaçu 
Abiu 
Carambola 
 

Pato no tucupi 
Vatapá do Pará 
Maniçoba do tupi 
Maní 
Caruru 
Tucunaré assado 

Sorvetes e 
cremes de frutas 
Compotas e 
geleias de frutas 

Guaraná 
Aloá 
Chibé 
Sucos e batidas 
com frutas 
 
 

T
o

c
a
n

ti
n

s
 

Mandioca 
Leite de 
coco 
Folha de 
banana 
Pimenta do 
reino 
 

Cupuaçu 
Pequi 
Pupunha 
Murici 

Peixe no leite 
Peixe na folha de 
bananeira 
Caldeirada 
Frango tostado 
Paella do Tocantins 
 

Sorvetes e 
cremes de frutas 
Compotas e 
geleias de frutas 

Licores de frutas 
típicas do 
cerrado 
Sucos e batidas 
com frutas 

R
o

n
d

ô
n

ia
 Mandioca 

Jambu 
Farinha 
 

Buriti 
Jambo 
Tucumã 
Pupunha 

Pirarucu à casaca 
Caldeirada de 
tambaqui 
Tacacá 
Leitão Assado 

Doce de buriti 
Bombom de 
cupuaçu 
rondoniano 
Bolo de cupuaçu 

Aloá 
Suco de açaí 
Sucos e batidas 
com frutas 

R
o

ra
im

a
 

Mandioca 
Jambu 
Farinha 

Graviola 
Cupuaçu 
Açaí 
Buriti 

Damorida 
Carne de sol com 
chibé 
Galinha caipira 
Paçoca com 
banana 

Pé-de-moleque 
Bolo de 
macaxeira 

Suco de buriti 
Suco de açaí 
Aluá 
Sucos e batidas 
com frutas 

 

Quadro 2: Culinária típica da Região Norte.13 

 

Nas fotos seguintes podemos ver a culinária colorida que se encontra na 

Região: 

 

                                                 
13 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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Maniçoba Paco no Tucupi 

  
Tacacá Pirarucu à casaca 

  
Tapioca na folha de banana Suco de frutas 

 

Figura 1: Gastronomia típica da Região Norte.14 

 

3.2 Região Nordeste 

 

Esta é a região onde se encontra a maior quantidade de estados no país, sendo 

eles: Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, 

Piauí, Alagoas. De acordo com suas características físicas e socioeconômicas é 

dividida em sub-regiões denominadas Meio-norte, Zona da Mata Agreste e Sertão. 

Por isso possui diversidade na vegetação, uma bacia hidrográfica muito importante, a 

de São Francisco, e seu litoral é banhado pelo oceano atlântico. Teve muita 

                                                 
14 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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miscigenação de parte europeia, africana e indígena, e sempre foi uma região muito 

tradicional, carregando sempre o simbolismo do folclore, da dança, dos artesanatos. 

O estado de Alagoas tem gastronomia forte voltada para peixes e frutos do mar 

e, coco e frutas, que são ingredientes comuns na culinária alagoana. Mas isso não 

impede que origem regional também seja inserida no estado com carne de sol, 

feijoada, galinha a molho pardo e etc. Por isso alguns dizem que a gastronomia do 

estado é dividida entre Maceió, Costa dos Corais, Lagoas e Mares do Sul, cidades do 

Rio São Francisco e Quilombos. É um estado com mar, rios e muitos lagos, o que deu 

na origem de seu nome.  

A Bahia tem provavelmente a culinária mais conhecida entre a Região 

Nordestina, ou talvez do Brasil. É identificada por pratos mais pesados e ingredientes 

com o paladar mais forte, evidenciando sua origem. Muitos pratos foram influência 

dos africanos, por isso os baianos têm muita tradição e histórias sobre seus alimentos. 

E como citado anteriormente, grande parte de seus pratos, devido a essa atuação dos 

escravos africanos na época, são envolvidos com cultura religiosa. 

Grande produtor de arroz e mandioca do Nordeste, o Maranhão chegou a ser 

ocupado um tempo pelos franceses, possuindo na sua culinária características dos 

mesmos, e também de holandeses. Por causa da produção de arroz, a maioria de 

seus pratos foram criados tendo-o como base, daí o arroz com toucinho, arroz com 

charangueiro e, o mais conhecido, arroz com cuxá.  

Já a Paraíba é o maior produtor do país de abacaxi, sendo essa uma das 

poucas frutas realmente nativas do Brasil, assim como goiaba e maracujá. Tem forte 

consumo de peixes e frutos do mar, e por um outro lado pratos exóticos como Buchada 

de bode e Cabeça de galo. E aquele queijo coalho que é comum de se ver nas praias, 

tem bastante por lá. 

Pernambuco é um país rico em folclore, dança e música, e tem o frevo como 

Patrimônio Imaterial da Humanidade desde 2012. Sua capital, Recife, se encontra em 

terceiro lugar entre as cidades com maior polo gastronômico no país, segundo a 

Abrasel. E na confeitaria tem um espaço com muitos doces tradicionais como o Bolo 

barra branca, Bolo pé-de-moleque, doces com batata-doce, e com esse sucesso todo 

deu-se ao Bolo de rolo, Bolo Souza Leão e ao Cartola a conquista de Patrimônios 

Imateriais de Pernambuco pelo Iphan. 

Os piauienses apresentam bastante temperos frescos em seus pratos, como 

coentro, cebolinha, salsinha, pimenta-de-cheiro. Nesse estado a culinária se destaca 
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mais com carnes, como a de sol, carneiro, cabrito. Seu baião de dois é um pouco 

diferenciado dos outros estados da região, com milho, toucinho, orelha e pé de porco. 

Mais um estado rico em peixes e frutos do mar na cozinha, mas claro a carne 

de sol é muito presente também, assim como no resto da região nordestina. No Rio 

Grande do Norte ingredientes de terra, sequilhos, queijo coalho estão presentes na 

culinária potiguar, cujo qual, foi influenciada por portugueses, mas principalmente 

pelos índios. 

No Sergipe, foi herdado o uso de raízes pelos índios, os doces pelos 

portugueses e a carne pelos africanos. Também não foge dos outros estados da 

região com base em frutos do mar e com alguns tipos de carne. 

 

 Alimentos típicos da região: mandioca, coco, milho, amendoim, leite coco, 

azeite de dendê, queijo coalho, pimentas, farinhas, feijão verde, frutos do 

mar, peixes e carnes. 

 Pratos típicos da região: Acarajé, Vatapá, Sarapatel, Carne de sol, Bobó de 

camarão, Capote, Mocotó, Buchada, Baião de Dois, Caranguejada, 

Dobradinha, Arrumadinho, Caldeirada, Paçoca, Tapioca. 

 Pontos positivos: Pratos ricos em cores, cheiros e sabores. Os peixes, frutos 

do mar e a água de coco deixam a culinária mais saudável. 

 Pontos negativos: Muitos ingredientes pesados e temperos, como a 

pimenta, em grande proporção. Alto teor de gordura em alguns pratos, o 

que não facilita para uma alimentação mais balanceada. 

O Quadro 3 apresenta os principais alimentos, a culinária e bebidas da Região 

Nordeste do Brasil: 

 

 

 

 

 

 

UF Alimentos  Frutas Pratos Sobremesas Bebidas 
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A
la

g
o

a
s

 

Mandioca 
Leite de coco 
Peixes 
Frutos do mar 
 

Mangaba 
Pitanga 
Caju 
Cajá 

Sururu de capote 
Cuscuz de 
camarão ao leite 
coco 
Pituzada 
Siri mole ao coco 
 

Cocadas 
Umbuzada 
sertaneja 
Broa de goma 
Suspiro 

Cachaça 
Água de coco 
Caldo de cana 
Sucos de frutas 
 

B
a
h

ia
 

Leite de coco 
Azeite de 
dendê 
Pimenta 
Gengibre 

Carambola 
Pitomba 
Cacau 
Jenipapo 
 

Acarajé 
Bobó de camarão 
Sarapatel 
Mocotó 

Ambrosia 
Cocada 
Doce de 
carambola 
Mungunzá 
 

Cachaça 
Suco de umbu 
Suco de cacau 
Sucos de frutas 
 

C
e
a
rá

 

Mandioca 
Peixes 
Frutos do mar 
Queijo coalho 

Caju 
Mamão 
Coco 
Goiaba 

Baião de Dois 
Paçoca cearense 
Buchada 
Caranguejada 

Rapadura 
Doce de caju 
Bolo de mandioca 
Cuscuz de milho 
 

Cachaça 
Cajuína 
Caldo de cana 
Sucos de frutas 
 

M
a
ra

n
h

ã
o

 Mandioca 
Leite de coco 
Vinagreira 
Farinha 
 

Bacuri 
Buriti 
Cajá 
Tamarindo 

Arroz de cuxá 
Sururu ao leite de 
coco 
Torta de camarão 
Caldeirada 

Creme de 
cupuaçu 
Creme de bacuri 
Manjar 
Mingau 

Cachaça 
Tiquira 
Catuaba 
Guaraná Jesus 
Sucos de frutas 

P
a
ra

íb
a

 Mandioca 
Leite de coco 
Feijão verde 
Queijo coalho 

Mangaba 
Abacaxi 
Cajá 
Acerola 

Arrumadinho 
Buchada 
Carne de sol 
Cabeça de galo 

Canjica 
Arroz doce 
Pamonha 
Cuscuz 

Cachaça 
Sucos de frutas 

P
e
rn

a
m

b
u

c
o

 Mandioca 
Queijo coalho 
Milho 
 
 
 

Pitanga 
Caju 
Abacaxi 
Acerola 

Melado com 
queijo coalho 
Dobradinha 
Sarapatel 
Carne de sol com 
purê de 
macaxeira 

Bolo de batata-
doce 
Bolo Souza Leão 
Bolo de rolo 
Cartola 
 

Cachaça 
Caldo de cana 
Sucos de frutas 
 

P
ia

u
í 

Mandioca 
Milho 
Leite de coco 
Carne 
 

Caju 
Manga 
Goiaba 
Buriti 
 

Arroz Maria Isabel 
Angu de milho 
Capote 
Carneiro com leite 
de coco 

Pamonha 
Cuscuz 
Abobrada 
Doces em 
compota 

Cachaça 
Cajuína 
Sucos de frutas 
 

R
io

 G
ra

n
d

e
 d

o
 

N
o

rt
e

 

Mandioca 
Leite de coco 
Milho 
Coco 
 

Pitomba 
Pitanga 
Jaca 
Jabuticaba 

Bobó de camarão 
Ensopado de 
ostras 
Carne seca na 
moranga 
Queijo de 
manteiga 

Doce de caju em 
calda 
Cocada 
Cuscuz 
Pé-de-moleque 

Cachaça 
Aluá 
Sucos de frutas 
 
 

S
e
rg

ip
e

 

Mandioca 
Milho 
Inhame 
Batata 
 

Mangaba 
Caju 
Graviola 
Umbu 
 

Galinha ao molho 
pardo 
Rabada 
Sarapatel  
Robalo com 
camarão 

Bolo de milho 
Mugunzá 
Canjica 
Pamonha 

Cachaça 
Sucos de frutas 

 

Quadro 3: Culinária típica da Região Nordeste.15 

                                                 
15 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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Nos pratos, da Figura 2, é notória a riqueza da culinária Nordestina, com muita 

carne, peixes e feijão: 

 

  
Acarajé Baião-de-dois 

  
Carne de sol Arroz com cuxá 

  
Buchada de bode Dobradinha 

 

Figura 2: Gastronomia típica da Região Nordeste.16 

 

3.3 Região Centro-oeste 

 

 Esta região é constituída pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e o Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil, Brasília. É a 

                                                 
16 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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segunda maior região do país e a menos populosa, com poucas cidades, mas com 

uma cultura folclórica, de lendas e músicas. Seu espaço se apresenta em rios, com 

parte da Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, e lindas Chapadas que atraem muitos 

turistas durante o ano. 

  A herança indígena é apresentada nessa região, e além disso, outras 

miscigenações culinárias vieram de seus países vizinhos, a Bolívia e Paraguai, e 

também de estados vizinhos como Minas Gerais e São Paulo. Encontra-se pratos 

equilibrados entre carne e peixes, e as famosas frutas do cerrado. 

 Por Distrito Federal ainda não possuir nem 100 anos de fundação, é difícil 

encontrar algo que seja realmente típico, afinal é um distrito pequeno e com apenas 

uma cidade, Brasília.  Por isso, houve uma junção de outros estados que imigraram 

para a capital, fazendo com que a culinária local se tornasse uma mistura de um pouco 

de cada do Brasil. Entretanto, é possível encontrar pratos que sejam abundantes no 

consumo e marquem a gastronomia do Distrito. 

Este estado tem influência de Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Goiás oferece 

muitos doces tradicionais de seu estado, como os sorvetes e picolés feitos com as 

frutas do cerrado, como a cagaita, gabiroba, araticum, buriti, entre outras. O pequi 

está bastante presente na cozinha goianos, e inclusive no seu prato típico mais 

famoso: arroz com pequi. 

Um dos mais tradicionais da região é o Mato Grosso, influenciado pelos 

indígenas e europeus, tem uma culinária com base em peixes – os mais conhecidos 

são o pacu e o pintado –, carne e como ingrediente principal a banana-da-terra. Sua 

bebida típica é o Tereré, preparado com a erva-mate – mesma erva usada no 

Chimarrão, porém a maior diferença entre a bebida comum no Sul do Brasil, além do 

recipiente usado, é que o Tereré é bebido frio e o Chimarrão quente –, e muito comum 

toma-lo socialmente entre amigos e familiares. 

O Mato Grosso do Sul é um estado também novo, logo, seus pratos seguem a 

culinária do Mato Grosso e também de seus países vizinhos, Bolívia e Paraguai, onde 

alguns pratos típicos dos mesmos se tornaram bastante comum para os sul-mato-

grossenses, e hoje em dia fazem parte de sua culinária, como o Chipa – um biscoito 

parecido com o pão de queijo, porém com formato de ferradura –, o Arroz Boliviano – 

onde foi acrescentado alguns ingredientes brasileiros ao prato – e o Salteñas – pastel 

assado com recheio de frango. 
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 Alimentos típicos da região: Pequi, banana da terra, gengibre, açafrão, 

milho, baru. 

 Pratos típicos da região: Arroz com pequi, Farofa com ovo e com banana-

da-terra, Carne e linguiça de jacaré, Furrundu, Chipa, Bolo de Arroz, Caldo 

de piranha, Mojica, Empadão. 

 Pontos positivos: alimentos com peixe e bastante frutas inseridas nos pratos 

quentes tornam a alimentação equilibrada e saudável. 

 Pontos negativos: Somente por alguns pratos com alto teor gorduroso que 

possuem semelhança com culinária mineira. 

O quadro 4 mostra a culinária da Região Centro-oeste em alimentos, frutas, 

pratos, sobremesas e bebidas: 

 

UF Alimentos Frutas Pratos Sobremesas Bebidas 

D
is

tr
it

o
 

F
e
d

e
ra

l Açafrão 
Gengibre 
Milho 

Buriti 
Cagaita 
Araticum 
Jurubeba 

Farofa com ovo 
Pato no tucupi 
Pão de queijo 
Tilápia 

Doce de leite 
Doces 
cristalizados 

Cerveja 
Uísque 

G
o

iá
s

 

Pimenta-bode 
Baru 
Milho 
Gengibre 
 

Pequi 
Araticum 
Murici 
Buriti 
 
 

Arroz com pequi 
Empadão 
Galinhada 
Angu de milho 
verde 
 

Pamonha 
Pastelinho 
Doces em 
compota 
Sorvetes e picolés 
de frutas do 
cerrado 
 

Ponche 
Licores 
 
 
 
 
 

M
a
to

 

G
ro

s
s
o

 

Farofa 
Peixes 
Milho 
Gengibre 
 

Pequi 
Banana da 
terra 
Pequi 
Buriti 

Mojica 
Pacu assado 
Farofa de banana-
da-terra 
Linguiça de jacaré 
 

Bolo de arroz 
Furrundu 
Doce de banana 
Pamonha 
 

Tereré 
Licores 

M
a
to

 G
ro

s
s
o

 

d
o

 S
u

l 

Milho 
Gengibre 
Peixes 
 
 
 
 

Pequi 
Bocaiúva 
Jatobá 
Jenipapo 
 

Caldo de piranha 
Chipa 
Carne de jacaré 
Carne moída com 
pequi 

Bolo de milho 
Pudim de 
jenipapo 
Pamonha 
Furrundu 

Tereré 
Licores 

 

Quadro 4: Culinária típica da Região Centro-oeste.17 

 

 

                                                 
17 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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Como citado anteriormente, abaixo encontram-se os pratos típicos da Região 

Centro-oeste brasileira, na Figura 3: 

 

  
Arroz com pequi Carne de jacaré 

  
Empadão goiano Mojica 

  
Farofa de banana-da-terra Furrundu 

 

Figura 3: Gastronomia típica da Região Centro-oeste.18 

 

3.4 Região Sul 

 

 A Região Sul tem herança cultural pelos europeus, mais especificamente de 

alemães, italianos, poloneses, entre outros. O folclore que criado com essa 

                                                 
18 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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miscigenação é bem único no país, suas danças e vestimentas lembram bastante a 

cultura europeia, no entanto, sempre com um toque brasileiro. Esta região recebe 

eventos que relembram origens europeias, como, por exemplo o Oktoberfest19.  

Em muitas cidades da região é possível encontrar vilarejos de europeus, que 

inclusive alguns não falam muito bem a nossa língua portuguesa, e vivem mais 

particularmente de acordo com a sua cultura europeia. O clima da região favorece a 

similaridade com o clima europeu, sendo o frio muito comum durante grande parte do 

ano nos três estados, e com inverno rigoroso que chega até a temperaturas de -0°C. 

A culinária desta região é bastante reconhecida pelo consumo de carne e onde 

encontramos o melhor churrasco no Brasil. Muitos tipos de carne são usados de 

diversas formas, no fogo de chão, no buraco, no rolete. Já nas sobremesas, grande 

parte de suas origens vem dos europeus, no entanto, as frutas brasileiras também se 

encaixam nos recheios. 

 O Paraná tem como base a carne, seja o Churrasco no fogo de chão, o Boi no 

rolete, o Leitão maturado, o Porco no tacho, o Carneiro no buraco entre outras. Além 

disso, sua herança destaca-se pelos alemães, poloneses, ucranianos, libaneses, 

austríacos, que deixaram pratos como a torta alemã, strudel, kutiá, borsht, bigos, 

pierogi, chucrute, se tornarem comum entre os paranaenses. 

 Este estado faz jus ao consumo de carne na região, sendo o prato preferido 

dos gaúchos o churrasco. O charque é uma carne muito comum – os tropeiros sabiam 

como desidratar a carne com bastante sal grosso para que fosse viável levá-la para 

viagens – que preenche um dos pratos mais conhecidos que é o arroz carreteiro. Sua 

culinária é de herança dos imigrantes alemães e italianos, vista principalmente nos 

doces. 

 Além dos alemães e italianos, em Santa Catarina, os portugueses buscaram 

valorizar o litoral do estado, assim os peixes e frutos do mar ganharam espaço na 

culinária dos catarinenses, com a ajuda dos índios que inseriram seus ingredientes 

criando pratos simples e saborosos. Os alemães competem com pratos muito 

famosos como o Eisben (Joelho de porco) e o Bockwurst (Salsicha). 

 Alimentos típicos da região: Pinhão, soja, milho, queijo, batata, farinha, 

carnes, peixes, frutos do mar, maçã, uva, banana, cana-de-açúcar, mate. 

                                                 
19 Festa de tradição germânica, similar à de Munique na Alemanha. É celebrado com danças, desfiles, 
comidas e claro, muita cerveja – não se esquecendo de suas vestimentas típicas. 
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 Pratos típicos da região: Churrasco, Joelho de porco, Boi no rolete, 

Barreado, Arroz carreteiro, Ostras, Pata de siri, Salsicha bock, Empada, 

Strudel, Torta alemã, Charque, Cuca, Geleias. 

 Pontos positivos: O vinho e o mate são benéficos a saúde, podendo ter um 

consumo diário dos mesmos. 

 Pontos negativos: A quantidade e frequência do consumo de carne. 

 

A seguir, o Quadro 5, mostra os alimentos típicos, sobremesas e bebidas da 

Região Sul: 

 

UF Alimentos Frutas Pratos Sobremesas Bebidas 

P
a
ra

n
á

 

Pinhão 
Soja 
Milho 
 

Banana 
Uva 
Jabuticaba 
Cereja 

Barreado 
Churrasco no fogo 
de chão 
Boi no rolete 
Leitão Maturado 
 

Bolo de pinhão 
Strudel de 
requeijão 
Bolacha de 
araruta 
Bolinho de 
polvilho 
 

Chimarrão 
Vinho 
Cachaça 
 
 
 
 

R
io

 G
ra

n
d

e
 

d
o

 S
u

l 

Batata 
Carne 
Farinha 
 

Maçã 
Uva 
Laranja 
Bergamota 

Churrasco 
Arroz de carreteiro 
Charque 
Puchero 
 

Cuca 
Torta alemã 
Toucinho de 
nozes 
Papos de anjo 
 

Chimarrão 
Vinho 
Cachaça 
 

S
a
n

ta
 

C
a
ta

ri
n

a
 Queijo 

Batata 
Frutos do 
mar 

Maçã 
Uva 
Bergamota 
Ameixa 

Joelho de porco 
Salsicha bock 
Empada 
Ostras 

Strudel de maçã 
Cuca 
Geleias 
Creme de ovos 

Consertada 
Chimarrão  
Vinho 
Cachaça 

 

Quadro 5: Culinária típica da Região Sul.20 

 

 Na Figura 4, a seguir podemos ver os pratos e bebidas mais presentes no dia-

a-dia dos sulistas: 

                                                 
20 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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Churrasco Chimarrão 

  
Strudel de maçã Charque 

  
Boi no rolete Salsicha bock 

 

Figura 4: Gastronomia típica da Região Sul.21 

 

3.5 Região Sudeste 

 

 A Região Sudeste é mais populosa do Brasil, ocupando apenas 11% do 

território nacional, sendo a quarta maior região do país. É formada pelos estados de 

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi nessa região onde 

grande parte do progresso do Brasil começou, na época habitaram muitos 

portugueses, negros e índios, criando uma miscigenação muito rica nestes estados. 

                                                 
21 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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 É notória a semelhança entre os ingredientes utilizados na região, no entanto, 

seus pratos são bem singulares uns aos outros. Há de bacalhau à feijoada, de queijo 

minas à pamonha, de mate à caipirinha. Caso você visite essa região, opção de pratos 

não vai faltar, mesmo que os vegetarianos não tenham muita vez, ainda assim há a 

facilidade de encontrar restaurantes internacionais, como italianos, japoneses, 

franceses e etc.  

Quando o assunto é bebida, também é vasta as opções, entre a cachaça, caldo 

de cana, água de coco, mate, licores, e por mais que a cerveja não seja tipicamente 

brasileira, não impede a produção de cervejas artesanais, que são muito comuns na 

região. Segundo a Pyxis Consumo22, a Região Sudeste tem o maior consumo de 

bebidas fermentadas no Brasil, como a cerveja, vinho, espumante e champanhe. Além 

das bebidas citadas, há também o grande consumo da caipirinha, talvez a bebida mais 

conhecida do Brasil. 

 O estado de Espírito Santo é o que se destaca mais diferentemente dos outros 

estados da Região Sudeste. Seu foco é em frutos do mar, que são provenientes de 

seu grande litoral. O prato mais conhecido é a Moqueca, dissemelhante da Moqueca 

da Bahia, onde não são colocados o azeite de dendê e o leite de coco, as mais 

famosas são a Moqueca capixaba e a Moqueca de banana-da-terra, sendo esta fruta 

a mais comum e de fácil plantação na Mata Atlântica.  

 Minas Gerais retrata um lugar muito caseiro, e isso também é transpassado 

para sua culinária. Seus pratos são tradicionais e com influência rural, talvez por isso 

onde você vai neste estado e o que come remete ao aconchego. O pão de queijo, 

feijão tropeiro, o doce de leite e o queijo minas estão por toda parte do Brasil, sendo 

estes pratos os mais comuns no estado. 

 No Rio de Janeiro encontra-se nos pratos a herança portuguesa, afinal a família 

real morou um tempo aqui no estado e as características da sua culinária é até hoje 

muito presente, fazendo parte da cultura dos fluminenses. É fácil encontrar os bolinhos 

de bacalhau, bolinhos de aipim, bolinho de feijoada, pastéis, brigadeiro, caldo verde, 

estrogonofe de carne, aipim frito, e inclusive os famosos “podrões” que estão por toda 

parte com cachorros-quentes e x-tudos. E nas praias não falta vendedores de biscoito 

                                                 
22 “O Pyxis Consumo é uma base de dados que apresenta o potencial de consumo (demanda) por 
família ou grupo de produtos de todos os municípios brasileiros”. Disponível em: 
http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/14708/regio-sudeste-responsvel-por-metade-do-consumo-
de-bebidas-fermentadas-no-pas-.html. Acesso em: 30.jun.2015 

http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/14708/regio-sudeste-responsvel-por-metade-do-consumo-de-bebidas-fermentadas-no-pas-.html
http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/14708/regio-sudeste-responsvel-por-metade-do-consumo-de-bebidas-fermentadas-no-pas-.html
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globo e mate leão. Não deixando esquecer a querida feijoada, herança dos africanos, 

mas por aqui à moda carioca, com acompanhamentos da farofa, couve e laranja. E a 

bebida de acompanhamento? A caipirinha, claro. 

 Além de ser o estado mais populoso e desenvolvido, São Paulo também é uma 

das maiores cidades gastronômicas do mundo e a maior do Brasil. É um estado onde 

encontra-se um pouco de tudo, restaurantes e pratos para todos os gostos. A culinária 

italiana faz parte do consumo dos paulistanos, como massas e principalmente pizzas, 

aquelas conhecidas por não usarem catchup. Seu Mercado Municipal oferece petiscos 

como pastéis, bolinhos e o conhecido sanduiche de mortadela, que a princípio parece 

impossível de comer de tão grande. O Bauru também é outro sanduiche bastante 

famoso entre os paulistanos. 

 Alimentos típicos da região: Mandioca, café, cana-de-açúcar, queijo minas, 

goiabada, banana, batata. 

 Pratos típicos da região: Moqueca capixaba, Feijoada, Virado à paulista, 

Picadinho, Filé à Oswaldo Aranha, Pão de queijo, Torta capixaba, Pastéis, 

Bauru. 

 Pontos positivos: A variedade de pratos é imensa, possibilitando inúmeras 

escolhas para os nativos e também estrangeiros, pois é muito fácil encontrar 

culinária internacional nessa região. 

 Pontos negativos: É muito comum o consumo de fast-foods e comidas com 

gorduras e frituras. 

O Quadro 6 mostra resumidamente os principais alimentos, bebidas e a 

culinária da Região Sudeste: 
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UF Alimentos Frutas Pratos Sobremesas Bebidas 

E
s
p

ír
it

o
 

S
a
n

to
 

Mandioca 
Urucum 
Pimenta 
Peixe 

Banana 
Caraguatá 
Abacate 
Goiaba 

Moqueca capixaba 
Muma de siri 
Torta capixaba 
Peroá frito 
 

Bolo de mandioca 
Muxá 
Ambrosia 
capixaba 
 

Cachaça 
Caipirinha 
Cerveja 
 

M
in

a
s
 G

e
ra

is
 Café 

Cana-de-
açúcar 
Queijo 
minas 
Couve 
 

Banana 
Goiaba 
Ambrosia 
Laranja 
 

Feijão tropeiro 
Pão de queijo 
Tutu de feijão 
Frango com quiabo 

Queijo minas com 
doce de leite 
Doce de 
Ambrosia 
Pé-de-moleque 
Goiabada 
 

Cachaça 
Licores 

R
io

 d
e
 

J
a
n

e
ir

o
 

Café 
Cana-de-
açúcar 
Mandioca 
Batata 
 

Banana 
Laranja 
Goiaba 
Abacaxi 
 

Pastéis 
Feijoada 
Filé à Oswaldo 
Aranha 
Picadinho 
 

Brigadeiro 
Pão doce 
Chuvisco 
Doce de abóbora 
com coco 

Cachaça 
Caipirinha 
Cerveja 
Água de coco 
Mate 

S
ã
o

 P
a
u

lo
 Café 

Cana-de-
açúcar 
Milho 
Mandioca 
 

Banana 
Laranja 
Manga 
Abacaxi 

Virado à paulista 
Pizza 
Sanduiche de 
mortadela 
Cuscuz paulista 
 

Torta paulista 
Pamonha 
Paçoca 
Açaí na tigela 

Cachaça 
Cerveja 
Caldo de cana 

 

Quadro 6: Culinária típica da Região Sudeste.23 

 

A culinária da Região Sudeste é vista nas figuras abaixo com grandes 

variedades de feijões e seus acompanhamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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Feijoada Filé à Oswaldo Aranha 

  
Moqueca capixaba Virado paulista 

  
Feijão tropeiro Caipirinha 

 

Figura 5: Gastronomia típica da Região Sudeste.24 

 

 A partir das informações acima, podemos perceber que certos ingredientes 

estão contidos em todas as regiões do Brasil. O clima, o relevo, a hidrografia, o solo, 

tudo isso no nosso país é fértil para produzir muito tipos de alimentos de ponta a ponta, 

mesmo que seja percebido nos biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, 

Mata Atlântica e Pampas, que cada um desfruta de suas características para possíveis 

produções de específicos alimentos. 

                                                 
24 Fonte: Disponível em: http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/. Acesso em: 13.jun.2015. 

http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/
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 Os ingredientes mais comuns visto na maioria das regiões, como demonstram 

os quadros, foram o milho e a mandioca, estes estão presente entre os pratos quentes, 

doces, bebidas, sem contar as possibilidades que se pode derivar destes alimentos. 

A tapioca, por exemplo, é um prato típico principalmente da Região Norte e Nordeste, 

no entanto, nas outras regiões é fácil encontrar qualquer barraquinha na rua vendendo 

tapioca. É um alimento fácil de adquirir, podendo colocar vários tipos de recheio – 

variando de acordo com a região –, e a goma de tapioca ainda é saudável. Desde 

2006, a tapioca é um Patrimônio Imaterial e Cultural de Olinda, Pernambuco. Isso 

reforça a sua tradição no país como um prato muito popular entre os brasileiros. 

 As frutas que são produzidas no território brasileiro, incluem-se na culinária por 

todo o Brasil. É estranho pensar que poucas frutas são realmente nativas da nossa 

terra, como o abacaxi, a goiaba, o maracujá, caju, cajá (entre outras, onde maioria 

não são tão conhecidas) e as outras são frutas que vieram todas de outros países. E 

o lado totalmente positivo é pensar que nessa extensão toda do país pôde ser possível 

plantar e cultivar tantas espécies de frutas, plantas, verduras e etc.  

 Mesmo que o Brasil seja muito grande e diversos à sua maneira, a vantagem 

de ter um solo tão fértil deixa a nossa cultura muito mais rica, e isso nos remete a 

importância da alimentação como cultura. Pois se não fosse essa abundância, parte 

da representatividade da cultura gastronômica não seria mesmo, por isso é importante 

valorizar o que temos, expor que nossa cultura é significativa e depende muito do valor 

que damos a ela. 
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4. A RESTAURAÇÃO DOS HOTÉIS 

 

 

4.1 Restauração  

 

“A palavra restaurante não representa apenas um local onde se come, ela pode 

representar muito mais. Ela pode inspirar ambiente, sabor, energia, informalidade, 

poder, envolvimento e, principalmente, prazer” (CÂNDIDO, 2010, pág 13). 

 Gastronomia envolve-se diretamente com o restaurante, pois é nele que 

oferecemos momentos de prazer através da comida, por isso o restaurante é sim, um 

âmbito de múltiplas energias e sensações. A ligação entre o cliente, o restaurante e a 

comida pode ser definida em experiências de sabores em um espaço harmônico. 

 O restaurante é um local onde passa diversas pessoas durante o dia, e além 

da comida oferecida, ele também necessita fazer com que o cliente se sinta 

confortável, aconchegado e satisfeito. É importante fazer com que o cliente se sinta 

na sala de jantar de sua casa, às vezes é nesse momento em um simples jantar que 

a pessoa encontra seu momento para relaxar e desfrutar de boa comida. 

 No restaurante envolve em seu tema como ele será exposto no âmbito de 

acordo com sua decoração, iluminação, cores, móveis e etc. Tudo isso é relevante 

para o seu planejamento em busca de um equilíbrio com o tema do restaurante, 

levando e conta a missão e visão da empresa. 

 O espaço do restaurante também deve ser utilizado como um chamariz do seu 

serviço, o espaço também faz parte da venda além da gastronomia, desta forma 

percebe-se que o restaurante e culinária estão totalmente conectados, um precisa do 

outro para satisfazer clientes e buscar sempre a qualidade. 

A pesquisa do projeto tem como objeto de seu recorte geográfico a cidade do 

Rio de Janeiro, mais especificamente o bairro de Copacabana – utilizando a Av. 

Atlântica como avenida escolhida com grande número de hotéis luxuosos. No Quadro 

1 pode-se ver a definição das categorias dos hotéis por estrelas, de acordo com a 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH: 

 

 

Categoria Estrelas (símbolo) 

Super Luxo  SL 
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Luxo  

Superior  

Turístico  

Econômico  

Simples  

 

Quadro 1: Categorias dos hotéis em estrelas - ABIH.25 

 

Além da escolha de hotéis de luxo, para que a pesquisa seja realizada, é 

necessário ter-se como base as estruturas dos restaurantes de acordo com a sua 

tipologia, pois será viável a definição de cada um nos objetos para identificar os tipos 

dos hotéis 5 estrelas que irão ser utilizados na pesquisa. É possível usar como 

referência, com base nessas definições que Castelli (2003, pág. 298) dispõe de 

restaurante, podendo ele ser classificado por categorias de luxo, primeira categoria, 

segunda categoria e terceira categoria: 

“Nada impede que se faça uma classificação dos restaurantes, levando-se em 
consideração variáveis tais como: tipicidade da cozinha, tipo de serviço 
proposto, tamanho do estabelecimento, entre outras. No que se diz a respeito 
aos restaurantes existentes nos hotéis, deve-se enfatizar algumas 
peculiaridades. Uma delas refere-se às normas de classificação. (...), por isso 
o restaurante deve estar em harmonia com a categoria do hotel. Isso não exclui 
que o restaurante possa se caracterizar por cozinhas típicas e por modalidades 
de serviços bem definidas”. 

 

Restaurantes de hotéis 5 estrelas devem ser exigentes consigo mesmo, afinal 

seu público deve fazer questão que o envolvimento entre hotel, restaurante e comida 

tenham um equilíbrio. Não adianta oferecer pratos sensacionais, se o restaurante não 

combina com o hotel, com a comida e com o serviço, pois em hotéis luxuosos é 

importantíssimo chegar a um nível de competência que sua rede exige. 

Por ser em hotéis luxuosos seus funcionários, equipamentos e serviços tendem 

a ter um nível maior de excelência e qualidade, é um espaço que administra muitos 

setores e inclusive a comunicação, por exemplo, do gerente ao chef e ao commis deve 

estar interligada. 

É nos restaurantes que o encontro com o cliente se torna direto, por meio dos 

garçons, por exemplo, por isso é essencial que os colaboradores que estão nesse 

contato direto estejam devidamente treinados e emanem simpatia. Este contato é um 

                                                 
25 Fonte: CASTELLI, 2003, pág. 62. 
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dos momentos que faz o cliente voltar ou não, mesmo que a alimentação tenha 

também o seu peso a este assunto. 

Por mais que a pesquisa seja voltada para a área de alimentos do restaurante, 

será feito também um levantamento sobre a estrutura física e operacional do 

restaurante, fazendo parte da pesquisa os aspectos: capacidade de clientes, tipo de 

público, estrutura do departamento e seus funcionários, divulgação do espaço, padrão 

de serviços, treinamentos, entre outros. 

 

4.2 Cardápios 

 

 O cardápio é parte da apresentação do restaurante, nele contém as 

informações das comidas e bebidas que são oferecidas aos clientes, devendo estar 

descrito de forma clara e subdividindo os tipos de pratos dando maior entendimento a 

esta leitura. 

 Lembrando que cardápio e menu são sinônimos e seu intuito é de servir pratos 

em sequência em uma refeição (TEICHMANN, 2009). Portanto, o uso dos dois estarão 

corretos, deixando livre ao estabelecimento como deseja nomear o seu na capa, por 

exemplo. No menu deve-se encontrar o nome do restaurante, do estabelecimento, e 

dividir pelos pratos, por exemplo, entre carnes, peixes, massas, sobremesas, bebidas, 

pois dessa maneira a visualização se torna melhor para o cliente. E lembrando que o 

menu tem que combinar e identificar com o perfil do público e o mercado que deseja 

atingir. 

“Para a avaliação da preferência, desejos e receptividade dos clientes quanto 

ao cardápio é recomendável a realização de pesquisa de mercado ou consulta aos 

clientes, ao público e aos funcionários que tem contato com o público” (CÂNDIDO, 

2010, pág 151). 

É muito importante que essa avaliação seja feita anteriormente, pois é com ela 

que descobrirá o futuro do empreendimento, se de acordo com o público e o espaço 

onde se encontra conseguirá desenvolver seu serviço em busca de sucesso. Claro 

que é se torna mais difícil descobrir se anos à frente o sucesso será o mesmo, 

entretanto, planejamentos podem ser feitos para que isso ocorra. 

Para Teichmann, existem alguns fatores determinantes para a elaboração de 

um cardápio, sendo citados aqui os mais importantes, como os consumidores – com 

planejamentos para atingir o devido cliente-alvo –, localização geográfica e períodos 
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turísticos definidos – como lugares com dificuldade de abastecimento de alimentos, 

cidades onde vivem de alta temporada, e probabilidade de um público incerto de 

acordo com o serviço –, variação climática – os alimentos disponíveis pela temporada 

e estação de ano, e cardápio que favoreça a temperatura climática –, ambiente – 

quanto a decoração, móveis e utensílios –, orçamento – deve-se sempre levar em 

conta da disponibilidade financeira e o lucro do estabelecimento –, tipo de serviço – 

no cardápio é necessário denominar se trabalha com buffet ou à la carte – e também 

as preferências regionais – disponibilizar alimentos locais que possam ser encorpados 

sem muitas rejeições. 

Entre alguns desses aspectos citados, a autora cita o fator de possível inclusão 

da culinária regional no menu e admite que: 

“É preciso atentar para oferecer alimentos que possam ser incorporados ao 
dia-a-dia do cliente, sem maiores rejeições. As cozinhas regionais, por seus 
elementos típicos, temperos específicos, às vezes, não têm uma aceitação 
duradoura, quanto situadas longe de seu lugar de origem e destinadas a um 
público reduzido, sem a possibilidade de alta rotatividade da clientela”. 
(TEICHMANN, 2009, pág. 39) 

 

 Incluir pratos típicos a um cardápio é realmente uma tarefa delicada, ainda mais 

para um estabelecimento que recebe grande parte do seu público de outros estados 

e países. As escolhas por pratos locais mais comuns e que possuam um paladar que 

seja o agradável mais possível a todos, deve ser levado em conta no momento de 

elaboração. Porém mesmo com essa dificuldade, é válido expor sua cultura, ainda 

mais se a cultura gastronômica por bastante importante no local, a não ser claro, que 

o restaurante se defina culinária internacional típica. 

Cândido também releva o fator de a culinária local estar inserida nos menus, 

por isso “na escolha, um dos critérios adotados é valorizar e estimular os pratos típicos 

locais, dando-lhes uma característica de exclusividade ou especialidade do 

estabelecimento”. (CÂNDIDO, 2010, pág. 151). 

 Segundo o último autor citado, a responsabilidade pela definição do cardápio 

deve ser tomada em conjunto, atendendo aos interesses dos clientes e da empresa. 

As funções, cujo qual, devem fazer parte dessa tomada de decisão são os 

administradores ou gerentes, cozinheiro-chefe, maître, comprador e almoxarife. 

(CÂNDIDO, 2010). 

 Todos estão interligados, pois cada um tem conhecimento necessário para 

cada aspecto que deve tratado é respeito durante a montagem. Como por exemplo, a 
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junção dos alimentos com harmonia e adequação, se o orçamento é suficiente, o que 

o cliente mais busca, o que tem disponível no almoxarifado, o que pode ser possível 

comprar e o que não, entre outras situações que estes responsáveis saibam lidar e 

resolver. 

 A escolha pelos os pratos certos demanda bastante planejamento e qual o 

objetivo que o restaurante realmente busca. No caso de um estabelecimento de 

alimentos e bebidas inserido em hotéis 5 estrelas, sua responsabilidade se torna 

maior, devido a grandiosidade e o luxo desses hotéis. 

 A inserção de múltiplas opções de gastronomia nos hotéis também é um 

atrativo oportuno para a empresa. Porque pode buscar outro público por meio de uma 

culinária temática, além de tentar incluir uma culinária local. 

 

4.3 Gastronomia nos hotéis 

 

“Na década de 1980, já era noticiada a importância da cozinha dentro dos 

hotéis, tendo na presença de um chef famoso o significado de ‘um motivo de chamariz 

para os fregueses’”. (BELCHIOR; POYARES, 1987, p. 65).  

No Brasil, o processo de alta gastronomia desenvolveu-se tardiamente, pelos 

chefs franceses e italianos que migraram para o país no século XIX. Mas o maior 

público dessa gastronomia, na época, era quem possuía um alto valor aquisitivo, pois 

os chefs começaram aqui seus trabalhos em grandes redes hoteleiras. Atualmente, 

não há mais essa restrição de somente altas classes sociais estarem inseridas em 

restaurantes de alta gastronomia.  

 Encontra-se nos dias atuais variados tipos de hotéis que possam atender a 

diversidade do público, de acordo com sua necessidade e desejo. Os hotéis moldam 

seu serviço para agradar seus hóspedes desde a hospedagem à alimentação. Pode-

se notar isso, por exemplo, na rede Accor, onde possui um hotel como o Ibis Budget 

que oferece um serviço de hospedagem mais em conta e pela maior parte do público 

ser de executivos (hóspedes com o dia-a-dia intenso), a alimentação provém de uma 

loja de conveniência aberta 24h com petiscos e comidas pré-prontas e restaurantes 

com somente café-da-manhã. Em um hotel de 3 a 5 estrelas, já é exigido um serviço 
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mais sofisticado, isso deve também aos requisitos que a Cartilha do Sistema Brasileiro 

de Classificação26 define, visando à infraestrutura, os serviços e a sustentabilidade. 

 É importante ver a representação do que o setor de restaurante e alimentos e 

bebidas significam para o funcionamento de um hotel. Este setor está ligado 

diretamente e indiretamente ao marketing, eventos, e ao público que vai para somente 

se hospedar.  

 Na hotelaria existem tipos de meio de hospedagem, independentemente de sua 

estrutura é notório que a venda de alimentos, nem que seja um simples café-da-

manhã ou uns snacks, chama a atenção e demanda pessoas. O setor de alimentos e 

bebidas é também venda de serviços, por isso atrai o público. E de acordo com a 

estrutura dos meios de hospedagens, a culinária deve-se encontrar a altura com os 

outros serviços oferecidos pelo hotel. 

 A tendência positiva para que os hotéis reforcem nos serviços de alimentos e 

bebidas, é a possibilidade de oferecer um serviço com boa qualidade e ficar 

reconhecido por seus pratos ou também pelo próprio restaurante. É comum que 

alguns hotéis sejam renomados por seus restaurantes – que também podem ser 

típicos internacionais, como por exemplo, italiano e japonês – e o cardápio que 

oferece, criando uma expectativa de novos clientes e firmando habitués.  

 

4.4 Serviços e suas expectativas de qualidade 

 

Em hotéis luxuosos a gastronomia tende a ser mais refinada, e 

consequentemente, as exigências de um serviço de qualidade também são maiores, 

envolvendo este valor dos gerentes aos chefs e aos garçons. Toda a equipe que 

trabalha dentro de uma cozinha e a que a administra, é responsável pela elaboração 

dos pratos, os alimentos disponíveis, os gastos, o tratamento com o cliente, e etc. 

A hotelaria trabalha com o público que requer satisfação, independente da sua 

expectativa. O serviço hoteleiro é exercido de forma que satisfaça as necessidades e 

desejos do cliente, e quando essa necessidade é preenchida, indiretamente a 

                                                 
26 “O Sistema Brasileiro de Classificação é um instrumento reconhecido oficialmente para divulgar 
informações claras e objetivas sobre os meios de hospedagem, sendo importante mecanismo de 
comunicação com o mercado e o modo mais adequado para o consumidor escolher quais os meios de 
hospedagem desejam utilizar. Os requisitos são divididos em mandatórios (ou seja, de cumprimento 
obrigatório pelo meio de hospedagem) e eletivos (ou seja, de livre escolha do meio de hospedagem, 
tendo como base uma lista pré-definida)”. BRASIL. Ministério do Turismo. Sistema Brasileiro de 
Classificação. 1ª ed. Brasília. 2010. 20 p. 
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qualidade do serviço aumenta, de acordo com o segmento de mercado que deseja 

atingir. “Uma das metas do marketing refere-se à conquista do cliente em sua primeira 

experiência do restaurante” (DAVIES, 2010, pág. 21). 

Para adquirir um desempenho da qualidade de serviço, deve-se englobar 

quanto ao profissionalismo, ao investimento nos treinamentos com os associados, 

supervisionar a operação do hotel com frequência, mantendo estes aspectos como 

uma fonte para a satisfação do hóspede. 

Por essa discussão, é importante definir como a qualidade é inserida no setor 

hoteleiro. Nesta indústria, serviços de qualidade caracterizam-se como “a prestação 

contínua de serviços e apresentação de produtos com base nos padrões dos 

estabelecimentos individuais ou cadeias” (DAVIES, 2010, pág. 23). Ou seja, se 

envolve na qualidade a permanência de um padrão, entretanto, adaptando-se as 

necessidades do cliente. 

Um aspecto relevante da hotelaria é quando o serviço vai além das 

expectativas, e por ser uma operação que engloba a hospitalidade, o gestor prioriza 

atender a demais da satisfação, influenciando o hóspede a retornar ao hotel. Uma 

frase que define este valor é “a cortesia não custa nada, mas vale tudo” (DAVIES, 

2010, 23). 
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5. METODOLOGIA 

 

 

 A pesquisa sobre a gastronomia regional em restaurantes de meios de 

hospedagem foi questionada devido à falta de material bibliográfico acadêmico. Esta 

pesquisa vem agregar a academia mais material com esta temática. Durante a fase 

dos fundamentos da pesquisa foi notória a relevância que este tema trouxe não só 

para a área acadêmica de hotelaria e turismo, como também para a área de 

gastronomia. A partir dessa observação, para que fosse possível dissuadir as 

informações necessárias, a melhor forma encontrada foi através da aplicação de um 

questionário aos gestores do departamento de alimentos e bebidas dos hotéis alvos 

de pesquisa. 

 A metodologia utilizada para essa a abordagem foi a qualitativa, onde Dias 

define que: 

“Normalmente, são usados quando o entendimento do contexto social e 
cultural é um elemento importante para a pesquisa. Para aprender métodos 
qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações 
reais entre pessoas, e entre pessoas e sistemas”. (2000, pág. 1). 

 

 A metodologia qualitativa possibilita a obtenção de resultados em pesquisa com 

dificuldade de se obter resultados precisos sobre a temática de acordo com os 

objetivos. Apesar da utilização do questionário – mais comum em metodologia 

quantitativa – a maioria das perguntas foram abertas para contemplar o objeto de 

estudo. Com este método, foi possível analisar as informações adquiridas de maneira 

mais organizada, porém intuitiva. 

O método qualitativo baseia-se em uma investigação exploratória de fatos que 

possuem poucas informações, utilizando-se de técnicas que possam estimular o 

objeto de estudo espontaneamente, buscando reduzir o espaço do indicador ao 

indicado, de acordo com o contexto e a ação da pesquisa, explicitando o sentido dos 

fenômenos na sociedade.  

Esta pesquisa constitui-se em um estudo de caso. Para melhor entendimento 

pode-se afirmar que para realizar uma pesquisa como um estudo de caso é 

indispensável que primeiramente deve-se expor a definição de um estudo descritivo, 

pois é nele onde se encaixa um estudo de caso. Por conseguinte, para Almeida: 
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“Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto 
é, sem interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que 
um fato ocorre, sua natureza, características, causas, relações com outros 
fatos. Assim, para coletar tais dados, utilizam-se de técnicas específicas, 
dentre as quais destacam-se a entrevista, o formulário, o questionário, o teste 
e observação”.27 

 

Este método deixa claro que o pesquisador não deve intrometer durante a 

pesquisa, que tem a finalidade de reparar, registrar e analisar os resultados de acordo 

com as características do fenômeno que ocorre ou do objeto em si. Tipo de pesquisa 

como essa, visa classificar e interpretar como o processo ocorre, desta forma, quando, 

por exemplo, é aplicado um questionário não há inclusão do pesquisador dentro do 

objeto de pesquisa, como o hotel, que como pesquisadora as perguntas foram 

realizadas sem que fizesse parte do dia-a-dia do serviço. A observação nessa 

pesquisa ocorreu somente durante a aplicação do questionário e não ao longo do 

projeto. 

Fonseca explicita como este método de pesquisa, estudo de caso, se aplica: 

“Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma 
pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 
porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 
aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser 
estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode 
decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura 
compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva 
global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do 
ponto de vista do investigador” (IN GERHARDT; SILVEIRA, 2009, pág. 39). 
 

Complementando o autor, o estudo de caso procura evidenciar um fenômeno 

através de um indivíduo, família, comunidade, analisando a forma como é vivido o 

mesmo. Assim sendo, um estudo de caso é válido nas áreas sociais e para empresas, 

como por exemplo um hotel.  

O primeiro passo, para a realização da pesquisa a Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro recomenda que o projeto seja submetido à Comissão de Ética na 

Pesquisa (COMEP) para emissão do parecer que o projeto de pesquisa atende os 

princípios éticos de acordo com a Resolução 466/12 de 12/12/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. Desta forma, foi encaminhado o pré-projeto, contendo o 

questionário e o termo de consentimento, com todas as informações, objetivos e 

                                                 
27 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/73499641/Tipos-de-Pesquisa-Conceitos#scribd. Acesso 
em: 03.jul.2015. 

http://pt.scribd.com/doc/73499641/Tipos-de-Pesquisa-Conceitos#scribd
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motivos para a execução da pesquisa nos hotéis. O ANEXO A mostra o parecer da 

COMEP, através do processo 23083.004645/2014-58 onde o projeto foi aprovado 

para a realização da pesquisa de acordo com o que foi prescrito. 

 A COMEP recomenda um termo de consentimento em pesquisas com seres 

humanos, onde o gestor do hotel responsável pelos resultados do questionário deve 

assinar, caso de acordo com, os objetivos da pesquisa, sua participação na mesma, 

levando em conta os riscos, benefícios, sua privacidade e do hotel. Em todos os 

tópicos do termo são esclarecidas suas consequências, como pode ser visto no 

ANEXO B. 

O recorte geográfico da pesquisa se encontra no bairro de Copacabana, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ – Brasil. A escolha por essa área foi devido à grande 

concentração de turistas nesta localização na cidade do Rio de Janeiro e onde se 

encontra a maioria dos hotéis 5 estrelas. Em Copacabana, bairro da Zona Sul da 

cidade maravilhosa, situa-se a praia mais famosa do Brasil e com mais de 100 hotéis 

espalhados pelo bairro. Na figura a seguir, é possível identificar o bairro de 

Copacabana na Zona Sul da cidade: 

 

 
 

Figura 6: Recorte geográfico do bairro de Copacabana/RJ – Brasil.28 

                                                 
28 Fonte: Google Maps. 
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 Entretanto, para que fosse viável uma pesquisa mais centrada, além de ter 

somente hotéis 5 estrelas, também houve uma delimitação do bairro em única 

avenida: Av. Atlântica, uma das principais vias do bairro. Desta maneira, a pesquisa 

se restringiu à hotéis 5 estrelas da Avenida Atlântica de Copacabana/RJ – Brasil. Na 

figura abaixo pode-se ver a localização da Avenida Atlântica na Praia de Copacabana 

e onde se encontra os hotéis em pesquisa: 

 

 
 

Figura 7: Recorte geográfico da Avenida Atlântica em Copacabana/RJ – Brasil, com a localização do 

Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3.29 

 

 Como citado na parte introdutória, os três hotéis em pesquisa são: Belmond 

Copacabana Palace, JW Marriot Hotel Rio de Janeiro e Rio Othon Palace Hotel, e 

serão respectivamente denominados como Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3, assim como 

para os restaurantes dos respectivos hotéis. 

 O endereço do Belmond Copacabana Palace – Hotel 1 encontra-se na Avenida 

Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22021-001. O JW Marriott Hotel 

Rio de Janeiro – Hotel 2 localiza-se no endereço, Avenida Atlântica, 2600 - 

Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22041-001. E o Rio Othon Palace Hotel – Hotel 3 

situa-se na Avenida Atlântica, 3264 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22070-001. 

Os hotéis foram nominados por Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3, para que desta forma 

reserve a privacidade das empresas e dos entrevistados, como requisitado na 

                                                 
29 Fonte: Google Earth. 
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COMEP. Entretanto, como necessário, informações sobre os hotéis serão discursados 

aqui. 

O motivo da escolha desses hotéis foi pelo grande público que eles recebem 

anualmente por serem hotéis bastante renomados do Rio de Janeiro. Por isso, um 

hotel que possui uma ocupação relativamente alta mensalmente e clientes a procura 

de um luxo único com diversos serviços hospitaleiros significa que o que ele vende 

provavelmente seja um atrativo ao público, logo, oferece um serviço de qualidade. 

 O projeto tinha como intuito realizar a pesquisa em cinco hotéis, entretanto, 

houve uma dificuldade de comunicação e de tempo entre pesquisador e hotéis. 

Infelizmente, não foi possível atuar em outros dois hotéis, porém resultados foram 

adquiridos mesmo que não com a totalidade inicial que foi pretendido no projeto. 

A prática de coleta de dados é a documentação direta que consiste na 

observação direta intensiva30. Consequentemente, o questionário, como pode ser 

observado no ANEXO C, teve como objetivo investigar dados básicos sobre o hotel e 

seus serviços, colocando questões onde buscasse o resultado sobre o oferecimento 

de culinárias típicas e qual a visão do gestor de alimentos e bebidas ou chef de 

cozinha da gastronomia. Os objetivos centrais do questionário visaram buscar 

informações, como: 

 do hotel - quantidade de restaurantes, capacidade de restaurantes, público, 

formação dos colaboradores, feedback de clientes; 

 do serviço - tipo de serviço oferecido, composição do cardápio, critérios para 

escolha do serviço; 

 da culinária típica - pratos principais e mais procurados, região ou estado que 

se destaca, relação hóspede x culinária, maior consumidor, adequação no 

cardápio para Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016, outro indicador típico 

cultural presente no hotel; 

 do gestor ou chef - sua visão a respeito da gastronomia brasileira como turismo 

cultural, a miscigenação da cultura brasileira, importância de alimentos base da 

culinária do Brasil, se há incentivo do hotel. 

                                                 
30 Observação direta intensiva aplica-se em técnicas para obter determinados aspectos da realidade, 

examinando fatos e fenômenos, em contato direto com os mesmos. 
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Para o desenvolvimento deste questionário foram compostas 25 questões, com 

16 perguntas abertas e 9 perguntas fechadas. O pesquisador entrou em contato com 

os hotéis, procurando pela pessoa responsável que pudesse autorizar a realização da 

pesquisa justificando o objetivo. Aos que concordaram com a realização da pesquisa, 

foi agendado uma data para a aplicação do questionário ao gerente de Alimentos e 

Bebidas, ou gerente do restaurante ou o chef do restaurante. No questionário foi 

possível marcar as opções, para o caso de mais de uma resposta positiva para a 

mesma questão. 

Claro que havia a possibilidade de os hotéis não oferecerem o que se 

encontrava em busca, porém, mesmo assim, é necessário e interessante buscar um 

resultado neste caso também. Entre eles, como citado anteriormente, estavam redes 

nacionais e internacionais, e é bastante comum que cada hotel siga os padrões de 

serviço de sua rede. 

No questionário, as informações adquiridas foram sobre os restaurantes dos 

hotéis que venham a oferecer gastronomia brasileira. Caso não ofereça, as 

informações disponibilizadas serão dos restaurantes com gastronomia internacional. 

 Quanto ao referencial teórico a dificuldade foi maior, levando-se em conta que 

há poucos respaldos sobre o tema, academicamente falando, o que tornou o trabalho 

com poucas discussões sobre outros autores de livros ou artigos e expondo mais 

informações de dados concretos e fatos existentes na comunidade brasileira. 

 Existem poucos livros que abordam o tema, fazendo com que grande parte das 

referências fossem através de meios tecnológicos, como a internet, identificando 

alguns sites que tivessem informações necessárias de acordo com tema de 

gastronomia brasileira, turismo cultural, restauração e cardápios. 

Esta pesquisa não tem como objetivo principal comparar o serviço dos hotéis e 

sim descobrir a valorização da gastronomia inserida no mesmo e na comunidade, 

fazendo com que essa pesquisa possa afetar de forma positiva na gestão para que a 

gastronomia brasileira seja admirada pelos turistas e também pelos gestores. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

O Hotel 1 com 241 quartos é o hotel mais antigo do bairro, hoje em dia 

comandado pela rede Belmond – rede internacional, antiga Orient Express – desde 

1982. Tem três restaurantes em seu prédio, um italiano, Cipriani, outro com 

gastronomia asiática, Mee, e o foco da pesquisa se destaca no Pérgula, que oferece 

culinária internacional e regional brasileira. 

 Já o Hotel 2 faz parte de uma grande rede americana com 19 marcas e 

futuramente até as Olimpíadas pretende ampliar seu espaço com novos hotéis e 

novas marcas no Brasil. Este hotel possui 245 quartos e dois restaurantes, o 

Contemporâneo, onde oferece somente café da manhã e o The Carioca, com cardápio 

internacional e nacional, fazendo parte da pesquisa do projeto. E por último, o Hotel 3 

é uma das maiores redes brasileiras de hotéis, que se iniciou neste setor nos anos 70, 

e atualmente com 3 bandeiras também possui hotéis fora no país. O maior hotel da 

orla com 572 UH’s, tem dois restaurantes, o Bossa Café reinaugurado recentemente 

após uma obra, nele há somente o serviço de café da manhã e agora a feijoada de 

sábado, e no Skylab, um restaurante menor que oferece um menu com gastronomia 

internacional. 

 

6.1 Análise dos hotéis através do questionário 

 

 No Hotel 1, o chef do Restaurante 1 - denominado Pérgula respondeu as vinte 

e cinco (25) questões e conversou sobre sua visão da gastronomia x turismo x cultura 

inserida no Brasil e no hotel. O Hotel 2 teve o questionário respondido pela gerente 

de Alimentos e Bebidas, onde ressaltou sobre os indicadores que remetem a cultura, 

principalmente, a local, no restaurante. No Hotel 3, a assistente de Alimentos e 

Bebidas concedeu a pesquisadora uma visita técnica pelos restaurantes e cozinhas 

do hotel, onde foi possível também conversar com o chef francês. Os dois 

posteriormente responderam o questionário juntos. 

 A partir dessa informação, a seguir, apresento os dados obtidos pelo 

questionário de acordo com cada hotel. Todas as informações a seguir foram 

fornecidas e respondidas pelos gestores e entrevistados durante a visita no Hotel 1, 2 

e 3, e através delas podemos discutir e tabular os dados. 
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 Apresento os resultados iniciando pela pergunta 2 que se refere ao público que 

frequenta os três hotéis. Uma das respostas procurava identificar quanto a demanda 

deste público, se a maioria dos frequentadores são “brasileiros” e/ ou “estrangeiros”. 

Nos hotéis 1 e 2 o público de maior demanda foram de estrangeiros e já no Hotel 3 foi 

de brasileiros. Por isso, vemos abaixo a porcentagem do público com todos os hotéis 

pesquisados. Esse dado é importante, pois define o público não só dos hotéis em 

pesquisa, mas também do bairro e que tipo de público tem preferência por hotéis 5 

estrelas. 

 

 

 

Gráfico 1: Porcentagem do tipo de público dos hotéis.31 

 

 Todos os hotéis e restaurantes, recebem walk-in32 além dos hóspedes, 

entretanto, dependendo da época do ano é aconselhável fazer uma reserva no 

restaurante desejado. Como pode-se ver abaixo no Quadro 7, os hotéis possuem mais 

de um restaurante. 

 

Hotel 1 Hotel 2 Hotel 3 

Pérgula – Restaurante 1 The Carioca – Restaurante 2 Skylab – Restaurante 3 

Cipriani Terraneo Bossa café 

Mee   

 

Quadro 7: Restaurantes do Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3.33 

                                                 
31 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
32 Em português são chamados de passantes. Estes são o público que não se encontram hospedados 
no hotel, no entanto, podem usufruir de seus serviços, independentemente de hospedagem. 
33 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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67%

Público
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 A primeira linha que se encontra demarcada, é para definir os restaurantes de 

cada hotel onde foi realizada a pesquisa. Estes são os restaurantes que se encaixam 

na pesquisa, pois são neles que se encontram indicativos de que há culinária brasileira 

e valorização da cultura do país. Portanto, as informações a seguir serão de acordo 

com os serviços dos restaurantes demarcados: do Hotel 1, o restaurante 1 (Pérgula); 

do Hotel 2, o restaurante 2, The Carioca e do Hotel 3, o restaurante 3 Skylab. 

 Outro aspecto importante definido foi o tipo de serviço oferecido pelos 

restaurantes, identificando-os como “buffet”, “à la carte”, ou “outros”, como pode ser 

visto no Gráfico 2 abaixo.  

 

 

 

Gráfico 2: Tipos de serviço inseridos no Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3.34 

 

Desta maneira identificamos a forma que a gastronomia do Hotel é ofertada 

aos clientes. Esta questão é importante, pois serviços como buffet e à la carte 

possuem suas vantagens e desvantagens. Como, por exemplo, o buffet tem a 

possibilidade de se estender a mais opções de pratos do que o à la carte, claro isso 

dependendo da forma que o hotel trabalha. No caso do Hotel 3, além do menu com o 

serviço à la carte do restaurante Skylab, semanalmente é apresentado um pequeno 

menu com dicas do chef. 

 O Ministério do Turismo (MTur) apresentou em 2011 uma nova forma de 

classificação de meios de hospedagem, intitulado o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem, ou mais conhecido como, SBClass. Nele 

segmentou-se sete meios de hospedagem, categorizando-os de acordo com a 

                                                 
34 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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quantidade de estrelas que cada meio de hospedagem pode ter. As estrelas ainda é 

a melhor forma de classificação, pois é um sistema de entendimento universal. 

 Com o SBClass foi plausível padronizar os meios de hospedagens nos 

aspectos de infraestrutura, serviços, localização e recursos humanos dos 

estabelecimentos.  Desta forma, de acordo com as estrelas requisitos foram listados 

como eletivos ou mandatórios, ou seja, cada estabelecimento que se encontrar 

cadastrado no SBClass pelo MTur deverá cumprir todos os requisitos obrigatórios e 

se desejar acrescentar os requisitos disponíveis a sua escolha. 

 Para clientes esta é uma ótima forma para analisar se os serviços do meio de 

hospedagem que tem vontade de se hospedar se adequam ao que considera 

necessário para sua hospedagem e viagem, e também a certeza de que as empresas 

cadastradas ofereçam o devido serviço que são obrigadas. 

 Por isso, para a pesquisa, o SBClass se tornou pertinente, quando este cita, 

que em hotéis de categoria 5 estrelas há um requisito mandatório que recomenda que 

se ofereça o serviço de cardápios com cozinha regional ou típica. É possível identificar 

na Figura 8, categoria Hotel da matriz do SBCLass, no aspecto infraestrutura, 

especificamente no número 115 o requisito obrigatório: “Cardápio com cozinha 

regional ou típica”. 
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Figura 8: Matriz de Classificação de Meios de Hospedagem no item de Infraestrutura e no requisito de 

Alimentos e Bebidas.35 

  

No questionário as questões se relacionam com o intuito de descobrir se os 

hotéis 1, 2 e 3 são cadastrados no sistema Cadastur, se conhece a infraestrutura dos 

serviços recomendados pelo SBClass e se, em caso positivo, o hotel segue as 

recomendações. Porém, para que o hotel possa seguir com os requisitos do SBClass, 

deve estar primeiramente cadastrado no Cadastur36, como pode ser visto no Quadro 

8 a seguir os resultados do questionário quanto aos cadastramentos: 

 

                                                 
35 Fonte: Ministério do Turismo. 
36 Foi implantado em 2006 o sistema de cadastro oficial dos empreendimentos, equipamentos e 
profissionais do setor de turismo no Brasil para padronizar e formalizar a legalização dos prestadores 
de serviços turísticos. 
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Hotéis 

É cadastrado 
no sistema 
Cadastur? 

Conhece a infraestrutura e 
os serviços mínimos 
recomendados para a área 
de A&B pelo SBClass? 

Sabemos que o SBClass indica 
para hotéis 5 estrelas, cardápios 
com a culinária regional ou típica, 
o hotel segue esta recomendação?  

Hotel 1 Sim Não Sim 

Hotel 2 Sim Não Sim 

Hotel 3 Sim Sim Sim 

 

Quadro 8: Perguntas do questionário quanto as informações sobre o Cadastur e SBClass.37 

 

 Com a apresentação do SBClass em 2011, seu lançamento ocorreu somente 

em 25 de setembro de 2012. Em uma publicação38 feita após 6 meses de sua 

implementação revela que apenas 33 estabelecimentos fizeram o cadastro. O mesmo 

é opcional e deve ser feito com o pagamento de uma taxa, por isso há divergências 

quanto aos meios de hospedagens escolherem finalizar um cadastro que pode mudar, 

para alguns negativamente, o serviço do hotel. Ou seja, quando o estabelecimento 

não possui o que é exigido isso poderá diminuir, por exemplo no caso, as suas 

estrelas, e consequentemente sua imagem com os clientes. 

 Estes podem ser um dos motivos pelo qual estes estabelecimentos escolhem 

não seguir essas regras estipuladas pelo Ministério do Turismo, o que obriga aos 

mesmos fazer uma revisão se o hotel possui o que é necessário e investir na mudança 

para alcançar a estrela desejada. No site da MTur está disponível a lista dos 

estabelecimentos classificados39 pela SBClass, e pode-se ver que, quanto aos hotéis 

5 estrelas, há somente 15 meios de hospedagens na lista entre os estados do Brasil. 

E até então se passaram mais de 2 anos que o projeto segue. 

 Outro motivo que pode levado em conta, é o que os hotéis 5 estrelas 

pesquisados responderam consequentemente à pergunta “Sabemos que o SBClass 

indica para hotéis 5 estrelas, cardápios com a culinária regional ou típica, o hotel 

segue esta recomendação?”. Todos responderam positivamente quanto a 

recomendação de cardápios com culinária regional, entretanto, complementando que 

seguem essas recomendações de acordo com os padrões dos serviços da rede pela 

qual o hotel se encaixa. 

                                                 
37 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
38 Disponível em:     http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2013/03/apos-6-meses-nova-
classificacao-por-estrelas-tem-so-33-hoteis-cadastrados.html. Acesso em: 07.jul.2015. 
39 Disponível em: http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-
site/pesquisarClassificados. Acesso em: 07.jul.2015. 

http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2013/03/apos-6-meses-nova-classificacao-por-estrelas-tem-so-33-hoteis-cadastrados.html
http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2013/03/apos-6-meses-nova-classificacao-por-estrelas-tem-so-33-hoteis-cadastrados.html
http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/pesquisarClassificados
http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/pesquisarClassificados
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 Por isso, redes internacionais como do Hotel 1 e 2, seguidamente, a Belmond 

– que segue o padrão da empresa Leading Hotels of the World40 – e a Marriott, possam 

ter dificuldades em contrapor os requisitos de sua rede com as de outro programa 

nacional. Portanto, dependendo da situação da rede e o hotel, é mais óbvio para o 

hotel manter suas adequações de acordo com a rede a qual pertence. No caso do 

Hotel 1, 2 e 3, por serem hotéis 5 estrelas e pertencentes a redes bastante conhecidas, 

é bem provável que não seja válido recorrer ao programa do SBClass. 

 E seguindo ao assunto de cardápio regional, também foi questionado o 

planejamento da composição do cardápio do restaurante em pesquisa. Em todos os 

casos, a resposta foi unânime quanto aos responsáveis pela elaboração do cardápio, 

sendo o Chef executivo. E o Hotel 1 complementou que entre os colaboradores da 

cozinha, encontra-se pessoas de alguns estados do Brasil, por isso o Chef também 

dá liberdade de sugestões e opiniões aos outros chefs e cozinheiros na montagem do 

buffet do restaurante Pérgula. 

 Quanto ao tipo de culinária oferecida nos restaurantes limitaremos entre 

culinária local, regional e internacional. Entre os três hotéis, em dois deles 

encontramos o objetivo geral do projeto. A partir disso, o objetivo principal foi realizado 

pela pesquisa através do questionário. No entanto, vejamos no Gráfico 3, como é 

devidamente dividida as culinárias entre os restaurantes: 

 

 

 

Gráfico 3: Porcentagem da composição do cardápio do Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 3.41 

                                                 
40 Empresa e organização de hospitalidade que atua também em meios de hospedagens com serviço 
de luxo. 
41 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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 Através do gráfico, nota-se que no Hotel 1 seu menu divide-se entre culinária 

regional e internacional; no Hotel 2 o cardápio é dividido por culinária local e 

internacional; e por último, no Hotel 3 onde a maioria se encontra pela culinária 

internacional.  

 A maior curiosidade sobre esse aspecto é pelo único hotel que não fornece 

culinária brasileira (Hotel 3), é exatamente o de rede brasileira. Neste hotel, o chef não 

é de nacionalidade brasileira, e sim francesa. Este pode ser um dos motivos pela qual 

a tendência da culinária do hotel siga por um lado internacional. E inclusive, este é o 

único hotel, cujo qual maior público é o brasileiro. Então, por que especificamente no 

Hotel 3 não há a disponibilidade de da culinária brasileira? 

 Durante a visita neste hotel, o Chef executivo francês opinou que ainda existe 

a falta de valorização e incentivo pelo próprio povo brasileiro e também pelas 

empresas que produzem e vendem alimentos típicos, e por isso grande parte do 

público acaba sendo aquele que procura comida internacional e, por conseguinte o 

hotel busca oferecer o que seu cliente procura. 

 O chef do Hotel 1 também comentou sobre a falta de investimento e valorização 

da nossa própria nacionalidade/identidade, ainda é muito perceptível. A partir daí, 

pode-se contestar vários aspectos que estão interligados, como um chef brasileiro que 

procura aprofundar seu conhecimento e trabalho em gastronomia internacional, talvez 

por falta de interesse ou por falta de oportunidade em algum investimento 

gastronômico brasileiro, o que nos leva a outro aspecto, onde os hotéis tem 

preferência em contratar chefs de outra nacionalidade, provavelmente por ser 

renomado, e não dando espaço aos nativos, que poderiam inserir e aprimorar o 

cardápio com comidas típicas, desta forma valorizando nossa cultura. Ou seja, 

poderíamos citar aqui muitos aspectos até descobrir e pontuar que na maioria das 

vezes, nós mesmos brasileiros, sabotamos nossos próprios símbolos. 

Entretanto, para chegar a um consenso onde todos os hotéis deveriam aderir a 

inserção de um mínimo de nacionalidade brasileira nos seus serviços, percebe-se que 

não seria tão simples assim. Afinal, os hotéis têm padrões a seguir de acordo com 

suas redes e a tendência, na maioria das vezes, ainda é em agradar a todos. Tudo 

dependerá da missão, visão e valor que a rede ou hotel buscam. 

A questão seguinte trata, em caso positivo de disponibilidade da culinária 

regional ou local, no questionário pergunto sobre quais os critérios para esta escolha. 

No Hotel 1, para o chef, é desta maneira que o hotel tem como fazer com que os 
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clientes conheçam a culinária brasileira. Para a gerente de A&B do Hotel 2, os critérios 

se encaixam pelos estrangeiros que querem conhecer a cultura local, o tema do 

restaurante 2 (The Carioca) acrescenta itens locais com toques internacionais e o chef 

tem foco em comida brasileira. No Hotel 3 não houve resposta. 

Outra pergunta do questionário serve para definir qual o prato mais produzido 

no restaurante e o mais procurado pelos clientes. No Hotel 1, segundo o chef, o prato 

mais produzido é a Moqueca e o mais procurado é a Feijoada. Já no Hotel 2, a gerente 

respondeu, sem identificar, entre os pratos Picadinho carioca, Croquete de pupunha 

e Crème brûlée de doce de leite com cumaru. No Hotel 3 não houve resposta. 

Quanto a questão da valorização do hotel sobre a cultura brasileira e a visão 

do mesmo no aspecto que liga a culinária com o turismo, somente o Hotel 1 e 2 

responderam, novamente. No Hotel 1, o incentivo neste tópico teve bastante foco nos 

últimos anos e para o Hotel 2 este tema é importante para criar vínculo com hóspedes 

estrangeiros, explicar a nossa cultura através dos pratos. Isto posto, é visível que um 

dos objetivos específicos do projeto, o Hotel 1 e o 2 se enquadram no que a pesquisa 

buscava. 

A próxima questão procura determinar qual outra região do Brasil, além da 

região Sudeste, tende a se destacar no cardápio. Pelo Hotel 3 não se teve resposta, 

pois não oferecem a culinária. No Hotel 1, de acordo com o Chef são as regiões Norte 

e Nordeste e para o Hotel 2 somente a região Norte, mas especificamente com 

alimentos da Amazônia. 

Outro tópico importante que ajuda a definir a valorização da cultura brasileira 

inserida no hotel é pela decoração, música ambiente, uniforme, entre outros. Nesta 

questão o Hotel 1 costuma ter música ambiente no salão do restaurante e antigamente 

já teve uniforme que remetia ao calçadão de Copacabana. Já no Hotel 2 os 

colaboradores possuem uniforme com chapéu típico e roupa com o desenho do 

calçadão do bairro, e música ambiente no salão, como bossa nova. Quanto a 

decoração não houve comentário sobre ou algo que fosse perceptível no restaurante. 

As decorações nos hotéis luxuosos no Brasil dificilmente possuem semelhança 

ou algo que remete ao brasileirismo, se assim pode-se dizer. A partir disto, encontro 

uma conclusão, e percebo que até mesmo os hotéis de redes nacionais, não possuem 

uma padronização brasileira. Nestes hotéis sempre encontramos decorações, 

uniformes, arquiteturas que relembrem hotéis internacionais e inclusive chefs de outra 

nacionalidade.  
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Como alguns sabem, é muito comum entre os hotéis da orla oferecerem 

Feijoada em seu menu, por isso uma das questões buscava determinar se estes hotéis 

ofereciam o mesmo. No Hotel 1, 2 e 3 foi detectado o buffet de Feijoada em todos os 

três hotéis aos sábados. E no Hotel 1, além da Feijoada, há também Churrasco aos 

domingos. 

Finalizando entre as seleções das questões mais importantes para serem 

descritas e discutidas, foi quanto a pesquisa de satisfação, pois esta é a forma que os 

gestores têm para entrar em contato com o cliente para saber do feedback de seu 

serviço. Esse feedback pode ser feito antes, durante ou depois da estada do hóspede. 

Com clientes passantes a dificuldade em descobrir nível de satisfação se torna um 

pouco maior, pois a maior ligação entre o hotel e cliente é durante o serviço, quando 

o cliente não se encontra hospedado. Entretanto, enquanto o cliente se encontra no 

hotel, este é o momento em que o garçom, por exemplo, pode questionar quanto ao 

feedback. Os três hotéis possuem esse feedback diário por meio dos garçons e 

gerência, além de pesquisas de satisfação através de e-mails. 

 

6.2 Análise dos hotéis através dos cardápios dos restaurantes 

 

 Além da análise feita por meio do questionário, os hotéis também 

disponibilizaram seus cardápios, no caso, dos restaurantes onde foi feita a pesquisa 

sobre o tema do projeto. Em cada cardápio foi identificado não somente pratos 

regionais e locais, mas sim os alimentos típicos incluídos nos mesmos. Em vista disso, 

eles foram demarcados e nas próximas figuras, a seguir identificados os alimentos 

típicos nos menus dos hotéis. 

 

6.2.1 Hotel 1 

 

 O Hotel 1, como dito anteriormente, possui em seu cardápio culinária típica 

regional. E aqui iremos aprofundar em seu menu e identificar quais alimentos e pratos 

fazem parte da culinária brasileira e de qual estado é sua origem. Abaixo pode-se ver 

o cardápio do restaurante 1 – Pérgula, na íntegra: 
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Figura 9: Cardápio do Hotel 1.42 

                                                 
42 Fonte: Disponibilizado pelo Hotel 1. 
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 No cardápio “Para compartilhar”, encontramos petiscos para mais de uma 

pessoa. No quadro elaborado a seguir, pode-se visualizar os pratos dessa parte do 

menu e detectando seu estado de origem. 

 

 Prato e alimentos típicos UF 

1 Bolinho de aipim com carne seca Rio de Janeiro 

2 Camarões fritos com coco Rio de Janeiro 

3 Bolinho de bacalhau Rio de Janeiro 

4 Pastéis Rio de Janeiro 

 

Quadro 9: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Para compartilhar”.43 

 

 Estes pratos já foram citados no capítulo 2, confirmando seu grande consumo 

entre os cariocas, que adoram petiscos. E por eles, afirmando que a culinária local 

está inserida no restaurante Pérgula. 

 No menu, em pratos principais também vemos opções de pratos com alimentos 

regionais brasileiros. No próximo quadro há a identificação dos estados. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Risotto de palmito pupunha Amazonas 

2 Pirarucu grelhado na folha de bananeira Tocantins 

 

Quadro 10: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Pratos principais”.44 

 

 No prato 1 (Risotto de palmito pupunha), além do edamame com crosta de pão 

e castanha do caju como acompanhamento, vemos a pupunha que é um fruto muito 

comum na Região Norte, principalmente no Amazonas, mas também no Tocantins, 

que também se destaca no prato 2 (Pirarucu grelhado na folha de bananeira) sendo 

entre os tocantinenses um prato bem típico – como foi citado no Quadro 2 – é comum 

pôr a folha de bananeira na culinária. 

 Entre os “Grelhados” vemos estes pratos no Quadro 11: 

 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

                                                 
43 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
44 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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1 Camarão VG Rio de Janeiro 

2 Costelinha de leitão Paraná 

3 Molho de jabuticaba São Paulo 

 

Quadro 11: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Grelhados”.45 

 

 O prato 1, dos “Grelhados”, é comum também entre os cariocas, devido ao seu 

litoral extenso, a culinária é recheada de peixes, e o camarão é bastante visto em 

regiões de praia no Rio de Janeiro. O prato 2 é bastante visto no estado do Paraná, 

não necessariamente como costelinha, mas o Leitão é um prato comum cozinhado de 

várias formas. E por último, como molho de acompanhamento dos pratos grelhados, 

o molho de jabuticaba. A fruta tem originalidade brasileira é original da Mata Atlântica, 

entretanto, como citada no quadro sua origem de São Paulo, ela também se estende 

entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Espírito Santo. 

 Em uma parte do menu tem um tema especifico brasileiro como “Sabor do 

Brasil”. Nele encontramos o Picadinho Copacabana, com acompanhamentos de arroz, 

legumes salteados, farofa, ovo frito, banana empanada e batata noisette. No Quadro 

12 abaixo vemos sua originalidade: 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Picadinho Copacabana Rio de Janeiro 

 

Quadro 12: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Sabor do Brasil”.46 

 

 O picadinho é corriqueiro no Rio de Janeiro, às vezes também como petisco. 

Os acompanhamentos descritos no cardápio são igualmente comuns na cidade. 

 Partindo para as “Saladas e entradas”, vemos duas opções onde alimentos que 

integram os pratos são tipicamente brasileiros. Veja o Quadro 13 a seguir: 

 

 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Maracujá como complemento do Carpaccio de badejo Bahia 

                                                 
45 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
46 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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2 Banana da terra como complemento do Ceviche de robalo Mato Grosso 

 

Quadro 13: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Saladas e 

entradas”.47 

 

 No prato 1 integra-se “marinado ao molho de maracujá, folhas e croutons”, se 

tornando válido citar o maracujá, pois é uma fruta de origem da América tropical, tendo 

o Brasil como maior produtor no mundo e a Bahia, o estado onde a fruta é mais 

produzida. No caso deste prato e no próximo são ingredientes brasileiros dando 

toques especiais ao prato. No Ceviche de robalo, acompanhando-o o “abacate, cebola 

roxa, limão siciliano, coentro e chips de banana da terra”. A banana da terra é uma 

fruta comum nos pratos do estado do Mato Grosso. 

 Nos “Sanduiches” oferecidos no cardápio também vemos alimentos que 

complementam os mesmos. Vejamos no Quadro 14: 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Pão de milho como complemento do Salmão Gravlax Piauí 

2 Baguete de mandioca como complemento do Sanduiche de filé 
mignon 

Amazonas 

3 Cachaça como complemento do Hot dog Minas Gerais 

 

Quadro 14: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 Pérgula em “Saladas e entradas”.48 

 

 O milho, do prato 1, é um alimento muito comum no Centro-oeste e Nordeste, 

e especificamente no Piauí é bastante visto como complemento nos pratos principais 

e também usado entre as sobremesas. No prato 2 está presente a mandioca, este 

alimento encontrado por toda parte do Brasil, mas principalmente na Região Norte, no 

Amazonas. E a cachaça no Hot dog está com o molho de pimentão flambado, e não 

esquecendo também como citado nos capítulos anteriores, que os “podrões”, como 

Hot dog, são muito comuns no Rio de Janeiro e São Paulo. 

 Finalizando com as “Sobremesas”, tendo como a maioria delas do cardápio, 

alimentos que indiquem a culinária brasileira inserida, conforme mostra o Quadro 15: 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

                                                 
47 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
48 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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1 Paçoca e amendoim como complementos do Mousse chocolate 66% São Paulo 

2 Picolés de cupuaçu e coco Rondônia e Rio 
Grande do Norte 

3 Cheesecake de coco com geleia de goiabada Minas Gerais 

4 Frutas da estação laminadas* ----49 

 

Quadro 15: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 1 - Pérgula em “Sobremesas”.50 

 

 Entre os paulistas, o amendoim e a paçoca são um grande passatempo de 

alimento do dia-a-dia e também são bastante vistos nas sobremesas. Assim como no 

prato 2, o cupuaçu e o coco, igualmente encontrado em grande parte dos doces da 

Região do Norte e Nordeste. No cheesecake de coco com geleia com goiaba, o último 

ingrediente, como visto no Quadro 6, é bastante procurado entre os mineiros. E quanto 

as frutas da estação laminadas*, fica difícil definir o estado, pois isso dependerá de 

quais frutas exatamente o hotel, de acordo com a estação, como dito e também com 

seu estoque. Mas frutas são típicas entre o alimento diário dos brasileiros. 

 Portanto, com esta análise feita no cardápio do restaurante Pérgula do Hotel 1, 

é notório a maioria entre os pratos da Região Sudeste, e como explicado 

anteriormente no questionário pelo Chef, a Região Norte também. Quanto aos 

alimentos complementares de alguns pratos vemos um pouco de cada Região do 

Brasil. 

 

6.2.2 Hotel 2 

 

 O próximo cardápio é do Hotel 2, que igualmente ao Hotel 1, possui culinária 

brasileira em seu menu. Nas figuras a seguir vemos o cardápio do restaurante 2 - The 

Carioca e, como o anterior, iremos identificar quais pratos e alimentos se encaixam 

na culinária brasileira e qual sua origem. Pode-se observar o cardápio na íntegra no 

anexo E. Este foi fragmentado em partes para melhor visualização e apresentação 

dos resultados. Abaixo a primeira parte do menu: 

 

                                                 
49 De acordo com a estação e climas altera-se os tipos de frutas disponíveis, incluindo também seu 
local, que deve ser variado. 
50 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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Figura 10: Cardápio do Hotel 2 – primeira parte.51 

Começaremos pela primeira parte do cardápio, pelos “Snacks”, que tem dois 

marcadores de culinária brasileira, veja no Quadro 16 a seguir: 

                                                 
51 Fonte: Disponibilizado pelo Hotel 2. 
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 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Croquete de pupunha Amazonas 

2 Bolinho de salmão com molho de maracujá Bahia 

 

Quadro 16: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Snacks”.52 

 

 Como no cardápio anterior, vemos a presença pupunha no prato 1 e no prato 2 

bem como o molho de maracujá. Portanto, essas frutas comuns entre os brasileiros 

encontram-se do mesmo modo para os estrangeiros experimentarem já em mais de 

um hotel 5 estrelas. 

 Nas “Saladas e sopas” encontramos somente um prato com alimentos 

brasileiros que é a castanha do Brasil, original da Região Norte. Ainda há indagações 

sobre seu real nome, mas ao que parece a castanha do Brasil e a castanha do Pará 

são o mesmo fruto, apenas muda o nome de acordo com seu estado e região. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Castanha do Brasil como complemento da Salada roquefort Pará 

 

Quadro 17: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Saladas e 

sopas”.53 

 

 Nos pratos “Principais” do menu deparamos com uma carne muito comum no 

sul do Brasil e como complemento a farofa, um alimento visto nas mesas de todas as 

regiões do Brasil. Veja abaixo no Quadro 18 um dos pratos principais do menu: 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Picanha Rio Grande do Sul 

 

Quadro 18: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Principais”.54 

 Entre as “Massas e risottos”, a castanha também é vista nos complementos de 

um Risotto de quinoa no cardápio, como se pode ver no Quadro 19 abaixo: 

 

                                                 
52 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
53 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
54 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Castanha do Brasil como complemento do Risotto de quinoa Pará 

 

Quadro 19: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Massas e 

risottos”.55 

 

O cumarú é um fruto nativo na Amazônia, do Cerrado e Pantanal, mas é no 

Pará que produz uma maior diversidade sobre o fruto, principalmente nas 

sobremesas. No cardápio, como complemento do Crème bruléé, temos o cumarú e o 

doce de leite, o último não é original do Brasil, mas bastante frequente nas 

sobremesas dos mineiros, por exemplo. E novamente, a paçoca, na sobremesa de 

Banana Brulée, normal seu alimento entre paulistas. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Cumarú como complemento do Crème brulée Pará 

2 Paçoca como complemento da Banana brulée São Paulo 

 

Quadro 20: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Sobremesas”.56 

 

 Para continuar o cardápio do restaurante The Carioca do Hotel 2, adentraremos 

em seu menu de bebidas, onde foram identificados também alimentos frequentes 

entre o dia a dia dos brasileiros. Analisemos abaixo a segunda parte do cardápio:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
56 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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Figura 11: Cardápio do Hotel 2 – segunda parte.57 

                                                 
57 Fonte: Disponibilizado pelo Hotel 2. 
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 Nas bebidas, é possível detectar uma grande quantidade de drinks com frutas 

populares do Brasil. No Quadro 21, vejamos estes coquetéis do menu do The Carioca: 

 

 Bebidas e alimentos típicos UF 

1 Cachaça, maracujá e guaraná como complemento do The Carioca Minas Gerais, Bahia e 
Amazonas 

2 Frutas tropicais como complemento do Tropicália Mojito  

3 Licor de açaí como complemento do Rio Royale Amazonas 

4 Suco de maracujá como complemento do Arpoador Bahia 

5 Licor de açaí como complemento do Brasiltini Amazonas 

6 Cachaça e licor de açaí como complemento do Caipi Açaí Amazonas 

7 Caipirinha Rio de Janeiro 

 

Quadro 21: Bebidas e alimentos típicos do cardápio do restaurante 2 - The Carioca em “Coquetéis”.58 

 

 Entre os coquetéis, a fruta mais vista é o açaí, nativo da Floresta Amazônica, 

assim como o guaraná, é muito frequente seus consumos por todo o país, porém de 

formas diferentes entre os estados. Além deles vemos o maracujá, fruta vista muito 

em bebidas e sobremesas nas regiões. E a cachaça, a bebida do Brasil, entretanto, 

sempre teve mais popularidade no estado de Minas Gerais, mas sendo bastante 

produzido em grande parte da Região Sudeste. Esta bebida faz parte da famosa 

Caipirinha, frequente também na última Região citada, mas principalmente, no estado 

do Rio de Janeiro. 

 E para finalizar o menu do restaurante, deparamos com cervejas artesanais, 

onde no Capítulo 3 do projeto, citamos estas como frequentes na Região Sudeste, 

devido aos grandes consumidores de cervejas, entretanto, claro que seus ingredientes 

podem ser de toda parte do país, vale a imaginação do toque brasileiro. No Quadro 

22 abaixo, mostra que as cervejas artesanais também estão ganhando espaço em 

hotéis 5 estrelas, como do Hotel 2. 

 

 

 

 

 Bebidas e alimentos típicos UF 

                                                 
58 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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1 Açaí complementando o Amazon Açaí Amazonas 

2 Pripioca complementando o Amazon Priprioca Amazonas 

 

Quadro 22: Bebidas e alimentos típicos do cardápio do restaurante 3 - The Carioca em “Cervejas 

Artesanais”.59 

  

Estas possuem ingredientes provenientes da Amazônia, o açaí e a priprioca, a 

primeira fruta comum no país, e a segunda é uma erva com consumo frequente maior 

na região. É interessante que as cervejas artesanais sejam também valorizadas e que 

haja um incentivo nas criações com alimentos do nosso país. E como visto entre os 

quadros analisados pelo menu do restaurante do Hotel 2, vemos sua maioria oferecida 

pela região local e a Região Norte. 

 

6.2.3 Hotel 3 

 

 O Hotel 3 foi o único que não se encaixou entre os objetivos do projeto, porém 

também seria válido investigar e analisar seu cardápio, na procura de identificar talvez 

algum alimento que remetesse a culinária brasileira. O cardápio do restaurante 3 

encontra-se na íntegra no anexo F. Em busca disso, foi possível encontrar, alguns 

poucos pratos, em algumas partes do menu do restaurante 3 - Skylab. A figura 12 

mostra o serviço de “Peixes e Crustáceos” no menu: 

 

                                                 
59 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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Figura 12: Cardápio do Hotel 3 – primeira parte.60 

 

O Quadro 23 do restaurante 3 de culinária internacional aponta alguns pratos 

da culinária brasileira. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Camarões salteados com leite de coco e gotas de azeite de dendê, 
arroz basmati 

Bahia 

2 Filé de robalo em crostas de castanha de caju e suco de tamarindo, 
bifum de legumes 

Ceará e Maranhão 

 

Quadro 23: Pratos típicos do cardápio do restaurante 3 - Skylab com “Peixes e Crustáceos”.61 

                                                 
60 Disponibilizado pelo Hotel 3. 
61 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 



83 
 

 No prato 1 temos a forte presença do estado da Bahia, a começar pelo 

camarão, um peixe bastante comum na dieta baiana, e o leite de coco e azeite de 

dendê, ingredientes utilizados em grande parte dos pratos do estado. No prato 2 a 

castanha de caju nativa da Região Nordeste, é bastante produzida nos estados de 

Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, e o suco de tamarindo, fruta esta que já não é 

nativa, mas igualmente comum no estado do Maranhão, na mesma região. 

 Quanto aos “Grelhados” existe pratos da culinária que é comum entre os 

brasileiros, como podemos verificar na figura abaixo do menu de “Grelhados”: 

  

 
 

Figura 13: Cardápio do Hotel 3 – segunda parte.62 

                                                 
62 Disponibilizado pelo Hotel 3. 
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 De acordo com o menu, o quadro a seguir expõe um prato bastante habitual 

para os cariocas, a picanha, as batatas fritas, o molho à campanha e a farofa, são 

alimentos vistos em muitos restaurantes no estado do Rio de Janeiro. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Picanha, batatas fritas, molho campanha, farofa da casa Rio de Janeiro 

 

Quadro 24: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 3 - Skylab em “Grelhados”.63 

 

 Nas sobremesas também encontramos o maracujá, presente nos cardápios do 

Hotel 1 e 2 também. Veja abaixo na figura: 

 

 
 

                                                 
63 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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Figura 14: Cardápio do Hotel 3 – terceira parte.64 

  

O merengue de Maracujá e frutas frescas, encontrado também no quadro a 

seguir, é única sobremesa com toque brasileiro. Quanto ao maracujá sua maior 

produção está no estado da Bahia, porém, as frutas frescas, dependendo da época 

do ano, estão presentes em quase todas as refeições dos brasileiros. 

 

 Pratos e alimentos típicos UF 

1 Merengue de maracujá e frutas frescas Bahia 

 

Quadro 25: Pratos e alimentos típicos do cardápio do restaurante 3 - Skylab em “Sobremesas”.65 

 

 A partir dessas informações foi possível a identificação de pratos e alimentos 

típicos no restaurante 3 - Skylab do Hotel 3, onde afirma que seu cardápio é de 

culinária internacional. Todavia, com a análise feita a partir de seu menu, encontramos 

alguns pratos, mesmo que poucos, com culinária local e regional. No momento da 

visita técnica não foi feito uma análise do cardápio juntamente com a assistente de 

Alimentos e Bebidas, por isso, não há por parte do Hotel 3 explicações que discutam 

esses pratos identificados no cardápio. Por fim, a afirmação feita pelos gestores do 

Hotel 3 é de que oferecem somente culinária internacional em seu cardápio – além da 

Feijoada aos sábados –, não obtendo resposta se o toque brasileiro identificado pela 

pesquisadora foi realmente intencional ou não. 

 

 

  

                                                 
64 Disponibilizado pelo Hotel 3. 
65 Fonte: Elaborado pela autora por meio de resultados da pesquisa. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto pelos resultados do questionário pôde-se concluir algumas 

afirmações sobre os hotéis pesquisados, que influenciam no que o projeto buscava, 

como: 

 

 Todos os hotéis possuem seu próprio padrão de acordo com a sua rede. 

 O único hotel que não oferece culinária regional no cardápio é de uma rede 

brasileira. 

 A feijoada é o prato mais típico da orla, oferecido aos sábados em todos os 

hotéis pesquisados. 

 A culinária internacional ainda é o forte dos cardápios, afinal é necessário, pois 

grande parte do público é estrangeiro. Não se pode forçar os turistas a 

comerem somente a culinária brasileira. 

 A maioria dos Chefs executivos são estrangeiros – no Hotel 1 é italiano, no 

Hotel 2 é brasileiro e no Hotel 3, francês – podendo ser um dos motivos pelo 

qual se torne um pouco mais difícil de expor a culinária brasileira. 

A pesquisa realizada com os três hotéis 5 estrelas da Avenida Atlântica em 

Copacabana obtiveram resultados positivos de acordo com os objetivos do projeto. 

Não teve totalidade quanto a um resultado favorável, mas foi encontrado em maioria 

entres os objetos de pesquisa. 

 Conforme o objetivo principal, seu intuito era investigar se esses hotéis ofertam 

pratos da gastronomia regional brasileira, o que foi detectado no Hotel 1 e Hotel 2, em 

um dos restaurantes que os hotéis possuem. O Hotel 3, se identifica em somente 

oferecer culinária internacional. Entretanto, pela análise feita em seu cardápio foi visto 

alguns alimentos comuns na culinária brasileira que complementam alguns pratos do 

menu. Contudo, a afirmação pelos gestores foi de que a culinária internacional é o 

serviço oferecido pelo seu restaurante, sendo esta declaração incontestável e válida 

para a pesquisa. 

 Pelos objetivos específicos, a análise sobre a valorização e a identidade da 

gastronomia do Brasil também teve resultado favorável no Hotel 1 e 2, onde os 

gestores dos hotéis explicitaram seu incentivo e as formas pelas quais expõem a 

cultura brasileira em seus hotéis. Quanto ao Hotel 3 não houve nenhuma resposta 
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sobre esta temática, afirmando-se como um hotel com serviços voltados totalmente 

para a cultura internacional. 

 O projeto possuía outro objetivo específico, entretanto, o resultado do mesmo 

não pôde ser concluído e definido com o questionário e os cardápios. O outro objetivo 

se aplicava em demonstrar como ocorre a demanda por pratos típicos, porém este 

objetivo possa ser inserido futuramente, assim como outros, caso a pesquisa siga com 

o propósito de novos resultados.  

 A partir dos fatos citados, pode-se concluir que entre o Hotel 1, Hotel 2 e Hotel 

3 foi realizável a pesquisa com um resultado de prevalência positiva. Não foi possível 

e nem tinha como objetivo evidenciar qual tipo de serviço destes hotéis – tendo ou 

não a gastronomia brasileira – seria mais vantajoso para garantir um maior público, 

afinal as motivações de seus clientes podem ser totalmente diferentes, pois os três 

hotéis tinham à similaridade pelo serviço de 5 estrelas, mas sua missão, visão, valor 

não são as mesmas. 

 

7.1 Propostas de sugestões 

 

 As propostas que podem ser sugeridas envolvem muitas instancias internas e 

externas do Hotel e sua Rede, por isso, as propostas que serão dadas não vão ser 

usados como um feedback aos hotéis que participaram da pesquisa, com o 

entendimento de que hotéis luxuosos e de grandes redes nacionais e internacionais 

exigem bastante burocracia nos seus serviços. Desta forma, as propostas serão 

apenas sugestões de mudança nos hotéis, com o intuito de estimular mais a 

valorização da cultura e gastronomia brasileira, sendo este um dos objetivos 

específicos do projeto. 

 Abaixo encontra-se relacionadas as propostas que serão oferecidas a partir das 

informações obtidas com a pesquisa: 

 

 Contratar mais cozinheiros e/ou chefs de nacionalidade brasileira, com intuito 

de abranger mais o espaço dos brasileiros no setor gastronômico, onde possui 

muitas pessoas capacitadas e formadas na área. 

 As próprias redes brasileiras deveriam ter um padrão que remetesse a cultura 

brasileira, podendo ser na infraestrutura, decoração, música, uniformes e 

inclusive, na gastronomia. Isto poderia desenvolver um outro nível entre as 
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redes brasileiras, fazendo com que muitas delas possam equiponderar com 

redes internacionais, valorizando e mostrando aos estrangeiros sua verdadeira 

cultura. 

 As redes internacionais poderiam, em cada marca que existe em outro país, 

investir em indicadores que expõem a cultura típica da região, deixando os 

estrangeiros mais próximos ao lugar que visita. Nos hotéis de rede internacional 

em pesquisa, isto foi identificado, mas não sabemos, por exemplo, quanto aos 

outros da orla da Praia de Copacabana. 

 Quanto aos brasileiros em estimar sua própria cultura, torna-se um tópico mais 

difícil a se resolver. Entretanto, os próprios hotéis poderiam produzir esse 

estimulo com algum tipo de propaganda entre os hóspedes e clientes, ou aos 

que pedissem um prato típico ganhassem um mimo explicitando que ele 

colabora promovendo com a valorização da cultura brasileira. 

 Por meio dos gestores e os garçons, por exemplo, que possuem um contato 

mais direto com o cliente, oferecer e indicar a eles pratos típicos, dando o seu 

valor e contando sua origem. 

Mesmo que essas ações possuam sua dificuldade em ser praticada é 

necessário expor as conclusões e propostas que poderiam ser viáveis, não somente 

aos hotéis de luxo que foram pesquisados, mas também aos que se interessam pela 

cultura brasileira. 
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9. ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Parecer da COMEP 
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ANEXO B – Termo de Consentimento 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
O projeto intitulado “Gastronomia regional: Um estudo de caso em hotéis 5 
estrelas em Copacabana/RJ – Brasil”, faz parte da Trabalho de Conclusão de Curso 
– TCC (monografia), do curso de Hotelaria, do Departamento de Economia Doméstica 
e Hotelaria, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFRRJ. 

(De acordo com a Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde) 
 
 
Eu_________________________________________________________________, 
livremente participo da pesquisa “Gastronomia regional: Um estudo de caso em 
hotéis 5 estrelas em Copacabana/RJ – Brasil” sob responsabilidade da aluna 
pesquisadora Thaiane de Oliveira Malheiros Onofre, do curso de Hotelaria do 
Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria, do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas da UFRRJ, sob orientação da Profª. Msc. Maria Lúcia Almeida Martins, da 
UFRRJ. 
 
Estou ciente do que se segue: 
 
Objetivo da pesquisa: Esta pesquisa tem como objetivo diagnosticar e analisar a 
oferta de cardápios (pratos) da gastronomia regional brasileira em restaurantes de 
hotéis de grande porte da Avenida Atlântica em Copacabana, na cidade do Rio de 
Janeiro. 
 
Participação: Responder as entrevistas e os questionários feitos pela entrevistadora, 
e autorizar a disponibilidade das informações de seus serviços para a execução da 
pesquisa para o projeto, como por exemplo, cardápios regionais e outras. 
 
Riscos: Não haverá riscos para a integridade física, mental ou moral dos 
entrevistados participantes do projeto. 
 
Benefícios: Pretende-se detectar o grau de valorização da identidade cultural do 
público alvo destes hotéis, de acordo com a sua origem, pelos gestores dos 
restaurantes. 
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Privacidade: O nome da empresa, dos entrevistados e participantes diretos e 
indiretos não serão divulgados quando publicados. As informações sobre os serviços 
do restaurante serão denominadas como restaurante 1 e hotel 1, restaurante 2 e hotel 
2, restaurante 3 e hotel 3, não causando qualquer desconforto aos participantes. 
 
 

Rio de Janeiro, _______ de _______________ de 2015. 
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ANEXO C – Questionário de pesquisa 

 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 

Curso de Hotelaria 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome do hotel: ______________________________________________________ 

Nome do(s) restaurante(s): ____________________________________________ 

Entrevistado: a) Gerente de A&B b) Chef de cozinha c) Subchefe de cozinha 

 

Orientação para as respostas: 

- Para as perguntas fechadas, marcar com um X. 

- Para as perguntas abertas, se o nº de linhas não for suficiente, poderá responder no 

verso, não se esquecendo de enumerá-las. 

 

1. Quantos restaurantes o hotel possui? 

a) 1   b) 2   c) 3 

 

2. Qual o maior público do hotel? 

a) Brasileiros  b) Estrangeiros 

 

3. O(s) restaurante(s) recebe(m) walk-in ou somente hóspedes? 

 

4. Qual a capacidade de ocupação do(s) restaurante(s)? 

 

5. Qual o tipo de serviço oferecido pelo(s) restaurante(s)? 

a) Buffet  b) À la carte  c) Outros. Citar quais. 

 

6. Quem são os responsáveis pela elaboração do cardápio? 

 

7. A brigada é formada por quantos colaboradores? E como ela é dividida? 
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8. O hotel é cadastrado no sistema Cadastur? 

a) Sim  b) Não. Em caso negativo, por quê? 

 

9. Conhece a infraestrutura e os serviços mínimos recomendados para a área de 

A&B pelo SBCLass? 

a) Sim  b) Não 

 

10. Sabemos que o SBCLass indica para os hotéis 5 estrelas, cardápios com a 

culinária regional ou típica, o hotel segue esta recomendação? 

a) Sim b) Não 

 

11. Como é planejado a composição do cardápio/menu? 

a) Culinária local b) Culinária regional c) Culinária internacional  

d) De acordo com a origem do público hospedado e) Todas as opções 

 

12. Se a resposta anterior for a letra A ou B, quais os critérios para a escolha? 

 

13. Quais os principais pratos típicos mais produzidos? E qual prato é mais procurado? 

 

14. Já aconteceu de algum hóspede comentar que sentiu a falta de algum prato típico 

no cardápio/menu?  

 

15. Como você vê a importância da culinária típica brasileira na cultura? Para você, 

ela é vista como parte do turismo? Há algum incentivo da parte do hotel nesse 

aspecto? 

 

16. É notório que temos como base da culinária brasileira heranças indígenas, 

africanas, portuguesas e espanholas. Qual o seu ponto de vista quanto a essa 

miscigenação de culinárias? Justifique o porquê por aspectos positivos e 

negativos.  

 

17. Você considera o feijão um dos alimentos básicos da culinária brasileira? E como 

poderia descrever a importância do arroz com feijão para a cultura brasileira? 

 

18. Além da região sudeste, qual outra região ou estado do Brasil tende a se destacar 

no cardápio? 
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19. No restaurante do hotel há outros indicadores caracterizando a cultura local ou 

regional, como decoração, música, etc.? 

 

20. Há demanda por bebidas típicas como, por exemplo, a caipirinha? 

a) Não  b) Sim. E quem são estes consumidores? 

 

a) Maior demanda por brasileiros  b) Maior demanda por estrangeiros 

c) A mesma proporção 

 

21. Quanto a oferta de frutas no cardápio, são elas: 

a) Típicas de algumas regiões brasileiras b) Somente da região local 

 

22. Há algum serviço especial da casa, no cardápio/menu que seja considerado 

somente da culinária brasileira? Em caso positivo, qual é sua frequência? 

 

23. Houve alguma adequação no cardápio/menu para o megaevento da Copa Mundial 

de 2014? Em caso positivo, qual adequação? 

 

24. Há alguma novidade para o cardápio/menu para as Olimpíadas? 

 

25. Há pesquisa de satisfação do cardápio/menu no restaurante? 
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ANEXO D – Menu do Hotel 2 
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ANEXO E – Menu do Hotel 3 
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