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Resumo 
Este estudo é resultado de investigação para dissertação de Mestrado e tem por objetivo analisar 
a Comunicação Sensorial no ponto de venda de restaurantes de alta gastronomia. As percepções 
sensoriais dos clientes foram pesquisadas através de um estudo de caso no Oceânico, 
restaurante de Salvador (Bahia), especializado em cozinha mediterrânea. As informações 
analisadas na pesquisa foram baseadas em entrevistas com os proprietários, em observações 
diretas e em questionário aplicado com os clientes. Verificaram-se as práticas de Comunicação 
Sensorial realizadas pelo restaurante e os sentidos que mais contribuem na ampliação da 
percepção dos seus consumidores. Constatou-se como a criação de uma atmosfera de compra 
baseada no estímulo sensorial influencia na percepção de valor e prazer, promovendo o 
consumo. O cliente de restaurante de alta gastronomia quer ir além do sabor dos alimentos, pois 
pretende viver um momento que torne sua experiência algo extraordinário. 
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Introdução: Couvert 

O presente artigo tem como tema a Comunicação Sensorial realizada no ponto de venda 

de restaurantes de alta gastronomia. O locus escolhido para estudo de caso é o 

Restaurante Oceânico, estabelecimento gastronômico de cozinha mediterrânea, 

localizado em Salvador (Bahia). Com apenas um ano e meio de funcionamento, o 

restaurante de propriedade dos empresários Geraldo Araújo e Autair Brandão, 

responsáveis pelos serviços de salão e cozinha, respectivamente, vem se tornando um 

local de referência de haute cuisine da capital baiana. O Oceânico vem adquirindo 

notoriedade pela qualidade do seu atendimento e por sua gastronomia especializada em 

frutos do mar. Possui um cardápio de preços voltados para a classe de elevado poder 

aquisitivo e trabalha com produtos de qualidade, buscando oferecer uma atmosfera 

harmonizada e de compra diferenciada.  

 

A partir do tema estabelecido e do locus do recorte, foi levantado o seguinte problema: a 

prática de estratégias de Comunicação Sensorial é importante para a conquista e 

manutenção de clientes em restaurantes da alta gastronomia de Salvador? 

 

Para a realização da pesquisa, foram considerados três recortes: o demográfico, 

relacionado ao público de alto poder de compra, em que o consumidor deseja sempre 

levar mais benefícios, mesmo pagando mais por eles; o temporal, compreendido não só 

pelas raízes históricas da Gastronomia na Bahia, sua importância e seu legado cultural, 

mas também pelo atual e crescente interesse profissional e acadêmico nesse setor 

(GIANINI, 2011; BRANDÃO, 2013); e o espacial, referente aos estabelecimentos da 

alta gastronomia de Salvador, tomando-se como modelo para estudo o Restaurante 

Oceânico. 

 

O constructo da Comunicação Sensorial foi escolhido como objeto, foco de estudo e 

análise, por se tratar de estratégia cada vez mais estudada e explorada na criação da 

atmosfera de compra das empresas em geral. A Comunicação Sensorial estimula as 

sensações por meio da exploração dos cinco sentidos humanos no ambiente de 



  
 

consumo. O sentido da visão pode ser estimulado nos restaurantes através da 

arquitetura, decoração, iluminação, obras de arte, cardápios, adegas e também pela 

apresentação dos garçons e dos pratos. Quanto ao tato, pode ser mensurado em um 

restaurante através do contato entre os funcionários da empresa e o cliente, na 

preocupação com os detalhes, a exemplo da temperatura e umidade do ambiente, no 

conforto dos assentos e na textura das toalhas de mesa, copos e guardanapos. A audição 

é percebida através da música de fundo, ruídos naturais e demais sons provenientes do 

salão. O sentido do olfato em um estabelecimento gastronômico está presente no aroma 

da comida, do salão e demais ambientes. Vale lembrar que todos estes sentidos podem 

ser estimulados de forma positiva ou negativa, pois um ruído proveniente da cozinha 

pode atrapalhar a experiência do cliente, bem como um cheiro forte pode interferir no 

sabor do prato. Por fim, o sentido mais importante em se tratando de gastronomia é o 

paladar ou gosto, percebido através da qualidade e especialidade da comida e bebida 

servidas, mas também na representação de aspectos socioculturais (MANZANO et al., 

2012). 

 

Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo geral: analisar, por meio de um estudo de 

caso, a importância das práticas de Comunicação Sensorial no ponto de venda e a 

percepção dos consumidores do Restaurante Oceânico. 

 

Como objetivos específicos pretendeu-se: desvendar quais práticas de Comunicação 

Sensorial realizadas no ponto de venda são utilizadas pelo Restaurante Oceânico; 

identificar quais os sentidos humanos que mais contribuem na ampliação da percepção 

dos seus consumidores; compreender como a criação de uma atmosfera de compra 

experiencial influencia na percepção dos consumidores do Restaurante Oceânico. 

 

Para a realização dessa pesquisa, de natureza descritiva e análise qualitativa, foram 

utilizados os instrumentos: entrevista, questionários, além da técnica de observação 

direta. A entrevista realizada com os proprietários do Oceânico, os questionários 

aplicados com clientes e a observação direta realizada pelos pesquisadores em várias 



  
 

visitas ao restaurante para degustações construíram as informações necessárias para o 

confronto com a revisão teórica. 

 

Este estudo visa contribuir para o aprimoramento das empresas do setor Gastronômico. 

Pretende, não somente servir de base de estudo para novas pesquisas nas áreas de 

Gastronomia, Gestão de Comunicação, Cultura e Turismo, mas também estabelecer um 

elo possível e real entre as áreas em questão. Entendemos que os restaurantes de alta 

gastronomia constituem um alvo importante para o turismo da cidade, pois o viajante 

exigente quer desfrutar, além das belezas naturais, de momentos prazerosos oferecidos 

pela boa mesa, para que tornem suas experiências de viagem inesquecíveis. 

 

Marco Teórico: Entrada 

A alta gastronomia, conhecida como haute cuisine pode ser definida como uma cozinha 

de preparo e apresentação elaborados, que pode utilizar e ou mesclar técnicas 

tradicionais com as contemporâneas. A revista Gault & Millau considerada, junto à 

Guia Michelin, como uma das melhores guias gastronômicas do mundo publicou em 

1973 os dez mandamentos da nouvelle cuisine: 1. Não cozerás demais os alimentos; 2. 

Utilizarás produtos frescos e de qualidade; 3. Diminuirás tua carta; 4. Não serás 

sistematicamente modernista; 5. Mas utilizarás os avanços conquistados pelas novas 

técnicas; 6. Evitarás os marinados muito fortes, bem como as fermentações, etc.; 7. 

Eliminarás os molhos brancos e queimados; 8. Não ignorarás a dietética; 9. Não 

enganarás nas apresentações dos pratos; 10. Serás criativo. 

 

No século XXI, os 10 Mandamentos de Gault & Millau continuam servindo de 

parâmetro, mas outros fatores foram acrescentados às tábuas da lei gastronômica para 

classificar esta nova cozinha. Não só os ingredientes utilizados e a apresentação e a 

elaboração dos pratos são parte das normas, mas todo o serviço do restaurante é de 

extrema importância para a classificação de alta gastronomia. Neste sentido, a 

experiência da culinária ultrapassa as opções do cardápio e busca o equilíbrio perfeito 

entre sabor, ambiente e bom atendimento. 



  
 

 

Uma nova retórica gastronômica vem se desenvolvendo e tem sido 
utilizada pelos restaurantes, principalmente entre aqueles que se 
caracterizam como de alta cozinha. Trata-se de uma concepção na 
qual o consumo de alimentos deixa de ter como único objetivo a 
nutrição e passa a conter múltiplos significados, já que o consumidor 
de hoje não almeja somente alimentar o corpo, mas sim vivenciar 
experiências de consumo. Nesse contexto, criar um ambiente 
representado pelo ponto de venda, que estimule os cinco sentidos e 
desperte reações cognitivas, afetivas e comportamentais nos clientes 
passa a ser uma necessária ferramenta do marketing, que deve ser 
utilizada pelos ofertantes de serviços de restaurantes.  (TEIXEIRA, 
BARBOSA, 2008, p. 1) 

 

O Marketing Sensorial é visto como uma área do Marketing que tem como objetivo a 

gestão da comunicação da marca por meio dos cinco sentidos do consumidor, atuando 

diretamente em seu comportamento no ponto de venda, ao tornar a atmosfera mais 

prazerosa e potencializada pelos estímulos dos sentidos. Feijó e Botelho (2012) afirmam 

que o cliente, quando passa mais tempo no ambiente de compra, aumenta as 

possibilidades de consumo. Essas experiências sensoriais provocam sensações e 

emoções que elevam o número de benefícios ao consumidor. A intensificação da 

criação de contatos prazerosos e a comunicação da identidade e dos valores de uma 

marca geram notoriedade, o que dá início ou continuidade ao seu processo de 

fidelização. A criação de momentos extraordinários supera as expectativas do 

consumidor, elevando o nível de satisfação e encantamento que, por meio das respostas 

emocionais, é refletido no seu comportamento de compra (SOUZA et al., 2012). 

 

A importância crescente que a experiência sensorial vem ganhando no campo de estudo 

do consumo favorece a ampliação das investigações científicas e das neurociências. As 

neurociências retribuem contribuindo com a pesquisa dos processos mentais, emoções e 

sensações que são ativados no processo de compra, especialmente no momento da 

decisão. Segundo Lindstrom (2008, p. 39), o Neuromarketing significa “[...] revelar o 

que já está dentro da nossa cabeça”, com isto é possível estimular os consumidores de 

forma mais eficaz, utilizando principalmente os cinco sentidos humanos. Lindstrom, 

Manzano et al. (2012) afirmam que o Neuromarketing parte da ideia de que a resposta 



  
 

consciente do consumidor esconde os reais motivos que a geraram e que só por meio da 

investigação da fisiologia humana é possível descobri-los. Esta ciência estuda todos os 

processos mentais do consumidor relacionados com a percepção, memória, 

aprendizagem, emoção e razão, além de explicar os fatores que influenciam seus 

pensamentos, sentimentos, motivações, necessidades e desejos, para compreender o que 

define o comportamento de compra (MANZANO et al., 2012). 

 

Na visão de Teixeira e Barbosa (2008, p. 4), “[...] o marketing sensorial relaciona-se às 

experiências vividas pelos clientes e estas possuem dimensões sensoriais, emocionais, 

cognitivas, comportamentais e também racionais, mas não somente funcionais”. Os 

cinco sentidos humanos, canais de entrada da informação que será processada no 

cérebro, atuam como ligações diretas com o sistema nervoso. É por esse meio que é 

possível não só informar, mas também atrair, excitar e provocar o ser humano para o 

que há no ambiente externo, gerando um sólido processo de aprendizagem (TURRA et 

al., 1996). A persuasão e a comunicação no ponto de venda exploram os sentidos 

humanos, gerando estímulos nos consumidores. Os gestores dos estabelecimentos do 

segmento gastronômico, que já intensificam o paladar e o olfato pela natureza de seus 

negócios, também podem se beneficiar dessas práticas sensoriais para influenciar o 

processo de compra do consumidor. 

 

A visão, audição, tato e olfato, assim como o paladar têm um papel de grande 

importância na valorização de uma marca, bem físico ou serviço. Para Feijó e Botelho 

(2012), a exposição de produtos, a diversificação das estratégias de lembrança no ponto 

de venda e a criação de uma atmosfera de compra estimulam o impulso e incrementam 

vendas. Manzano et al. (2012) afirmam que a criação de estratégias que exploram os 

sentidos humanos no ponto de venda cria vantagens competitivas em mercados 

altamente concorridos.  

 

Dooley (2012) enfatiza que os cinco sentidos influenciam as escolhas dos consumidores 

de forma intensa, pois cada estímulo funciona de forma bastante singular, de acordo 



  
 

com cada indivíduo e com a forma como este é exposto ao estímulo. Apesar de os 

sentidos serem igualmente importantes na formação da percepção do consumidor, 

quando trabalhados em conjunto podem ampliar significativamente essa percepção 

(HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Segundo Manzano et al. (2012), a percepção 

gerada no consumidor depende da força de cada sensação despertada por cada fonte de 

informação.  

 

Aguiar e Farias (2012) afirmam que a visão é o sentido que mais influencia na decisão 

de compra por proporcionar o processamento mais rápido e detalhado da informação. 

Teixeira e Barbosa (2008, p. 4-5) corroboram, afirmando que “o sentido da visão 

proporciona aos consumidores mais informações do que qualquer outro sentido. [...] A 

utilização de cores, formas, tipo de iluminação, elementos decorativos são de extrema 

importância para estimular o consumidor”. As cores, assim como outros estímulos 

visuais, como a arquitetura exterior e interior, a iluminação, a identidade visual e a 

exposição de produtos, despertam diferentes sensações que podem favorecer o 

consumo, contribuindo para que o consumidor permaneça mais tempo no ponto de 

venda. No entanto, podem prejudicar, ao provocar incômodo e irritação por seu excesso, 

falta de harmonia ou saturação (MANZANO et al., 2012). 

 

Com relação à audição, Lindstrom (2008) infere que esta tem a função principal de 

ampliar a percepção visual, considerando a música, a voz humana e os ruídos em geral 

como provocadores de sensações que estimulam as emoções nas diversas experiências 

de compra.  Como o primeiro sentido desenvolvido pelo ser humano ainda em seu 

período fetal é a audição, torna-se importante no processo de memorização e recordação 

das emoções. Os sons na atmosfera de compra despertam diferentes sensações que 

podem, assim como os estímulos visuais, contribuir para que o consumidor permaneça 

mais tempo no ponto de venda. Mas também podem incomodá-lo, se ficar irritado com 

os ruídos de uma conversa em tons mais altos ou músicas de estilos discordantes dos 

seus gostos.  



  
 

Para Feijó e Botelho (2012), é interessante que também haja os estímulos olfativos, 

muito importantes na atração dos consumidores. O olfato é o sentido que melhor 

provoca uma experiência sensorial, pois está intimamente ligado à memória. O cheiro é 

um componente importante na sensorialidade das marcas, pois estreitam a relação entre 

o aroma, as recordações e o bem estar. Para Dooley (2012, p. 41), “o cheiro pode ser o 

caminho sensorial mais poderoso e direto para o cérebro”. O que corrobora com 

Teixeira e Barbosa (2008, p. 5) quando afirmam que “[...] os odores possuem condições 

que favorecem um sentimento de nostalgia e combinam dimensões que podem ser 

positivas ou negativas”. As autoras (2008, p. 6) mostram ainda que “[...] as experiências 

vividas pelos indivíduos fazem com que os odores se tornem mais familiares”, 

facilitando a percepção de diferentes cheiros. 

 

Sobre o paladar, Manzano et al. (2012) acreditam que seja o mais íntimo de todos os 

sentidos humanos, filtrado pelos demais, como um sistema de segurança no envio de 

informações sensoriais ao cérebro, constituindo-se, na perspectiva fisiológica, no último 

controle de qualidade do organismo, na garantia de uma ingestão de alimentos 

apropriados ao consumo. Intrinsecamente ligado ao olfato, sob o ponto de vista 

gastronômico, o paladar ou sabor está associado não só a experiências de consumo, mas 

também a fatores sociais, culturais e de ambiente (HEMZO; AUGUSTO, 2010). 

 

Complementando Manzano et al. (2012), Brookes (2005, p. 144-145) afirma que: “[...] a 

percepção do gosto do consumidor em relação ao alimento é uma construção 

psicológica que se baseia nas propriedades gustativas do alimento em si e nas 

expectativas geradas pelos estímulos do mercado, como o nome de uma marca”. Vale 

ressaltar que o termo gosto, segundo Escher (2012, p.1) possui dois significados: “[...] o 

primeiro refere-se diretamente ao sabor como atributo sensorial de algum alimento, e o 

segundo, à disposição de um indivíduo em realizar determinadas escolhas a partir das 

condições com que se depara, como sua posição de classe”. 

 



  
 

No que tange ao sentido do tato, Manzano et al. (2012) defendem que, como formas de 

contato, estrutura-se sua utilização em restaurantes em três níveis: a saudação inicial na 

recepção, a saudação do pessoal do salão, e por fim, a saudação por parte do dono que 

se aproxima e dá atenção individual, gerando abertura e predisposição ao consumo.  

 

Estes teóricos ainda afirmam que se comunicar com o consumidor por meio do 

Marketing Sensorial no ponto de venda começa muitas vezes a atraí-lo por meio de uma 

surpresa não intrusiva, sucedida de inúmeras emoções e convertidas em recordações, o 

que estimula as compras e alimenta as relações sociais. Em sintonia com Manzano et al. 

(2012), Teixeira e Barbosa (2008) defendem a criação de um ambiente que estimule os 

cinco sentidos, despertando cognitiva e afetivamente os clientes, em especial as 

empresas da alta gastronomia. As pessoas estão investindo mais tempo na escolha do 

local onde comer. Os atos da eleição de um restaurante e de comer fora estão vinculados 

ao prazer proporcionado pela vivência da ocasião especial. Brookes (2005) afirma que 

os “[...] critérios na escolha de um restaurante [...] tornam-se importantes para saber até 

que ponto os donos de restaurantes podem influenciar a escolha do consumidor e, 

consequentemente, seu gosto culinário” (BROOKES, 2005, p. 136). Costa e Spínola 

(2013) afirmam que, na prática, quando um consumidor ou cliente procura um 

restaurante, busca satisfazer uma necessidade. Estes teóricos a definem como uma 

condição de carência e privação do ser humano que, quando potencializado, provoca a 

motivação para a compra.  

 

No mercado de restaurantes, os consumidores podem escolher o local de compra a partir 

da imagem de referência associada a um chef conhecido, dependendo da ocasião, da 

companhia e da autoimagem desejada pelo consumidor. Nesse contexto de 

compatibilização da imagem social ou psicológica, dependendo da ocasião, os 

consumidores podem se comportar de maneiras diferentes, escolhendo restaurantes mais 

adequados ao seu estilo de vida e sua personalidade. Finkelstein (2005, p. 164-165) 

afirma que “[...] o hábito de comer fora começa com o ponto de vista de que os 

restaurantes oferecem uma experiência de refeição”. As pessoas acreditam e esperam 



  
 

que nos restaurantes sejam realizados seus desejos emocionais mais profundos e isso 

mostra como os desejos, emoções e prazer se transformam em objetos de compra 

(FINKELSTEIN, 1989). A experiência de refeição sugerida por esses teóricos pode ser 

evidenciada nas estratégias de menu degustação, em que os chefs se diferenciam por 

meio de pequenas obras de arte, apresentando amostras de suas alquimias e 

proporcionando mais experiências em uma única visita do cliente. O consumidor não 

vai ao restaurante apenas para comer, mas para sentir prazer em cada lembrança 

evocada pelo significado particular de cada gosto, cada cheiro e cada textura 

(SAMPAIO, 2012). 

 

Manzano et al. (2012) ressaltam a importância do atendimento e dos serviços prestados 

em um restaurante e consideram os empregados como provedores de experiências. 

Afirmam que uma nova dimensão é adquirida na interação de empregados com clientes, 

ainda mais quando se trata de uma empresa prestadora de serviços. Assim, segundo 

Akel, Gândara e Brea (2012, p. 422), “[...] o cliente percebe a qualidade da experiência 

a partir da soma do desempenho da hostess ao recebê-lo, do garçom durante o serviço, 

do chef na execução do prato, do gerente ao trazer a conta, e assim por diante”. Teixeira 

e Barbosa (2008) afirmam que a visão holística das experiências permite às empresas 

oferecer aos seus clientes recompensas hedônicas resultantes não só dos estímulos 

sensoriais, mas também das interações com o ponto de venda e com os funcionários. 

Ressaltam a importância do atendimento personalizado como atributo importante para 

que os empregados e o próprio proprietário de um restaurante possam prover uma 

experiência memorável ao cliente. 

 

Portanto, a Comunicação Sensorial em restaurantes está longe de ser somente uma 

simples utilização de cores, aromas, sabores, sons e sensações tácteis. Ela está ligada à 

criação de uma atmosfera propensa ao consumo e sua gestão de capacidades e recursos. 

Com o cliente de restaurante no centro da experiência, a ambientação pode criar um 

espaço rico em estímulos de percepções sensoriais, que, em restaurantes de alta 

gastronomia, são associadas à refeição, ao atendimento e ao entretenimento. 



  
 

Acrescentamos que ir a um restaurante de haute cuisine pode ser uma experiência única 

para o turista, pois terá a oportunidade de viver um momento inigualável que 

completará e consolidará a noção de paraíso na terra, que é o que intimamente deseja. 

Ele não quer nada menos que a ambrosia, a comida dos deuses, servida pelos próprios 

anjos em um ambiente celestial. 
 

Metodologia: Primeiro Prato 

Com o propósito de atingir os objetivos específicos, a pesquisa de campo, de natureza 

descritiva e de análise qualitativa, foi importante para identificar quais as práticas de 

Comunicação Sensorial estavam sendo aplicadas pelo Restaurante Oceânico, bem como 

os impactos que essas práticas estavam provocando na percepção de valor de seus 

clientes a partir da análise dos sentidos e da criação de uma atmosfera de compra 

experiencial. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pela realização de um estudo de caso 

em um estabelecimento da alta gastronomia soteropolitana. O Restaurante Oceânico foi 

escolhido, pois está muito bem avaliado nos posts encontrados na Internet, 

principalmente nas redes sociais. Chamou a atenção dos pesquisadores o fato de que na 

maioria dos posts os clientes ressaltaram como elementos extremamente positivos do 

local, a vista da praia e o atendimento, não somente a qualidade da comida. Como 

instrumentos para a realização da pesquisa, foram escolhidos: a entrevista, de roteiro 

estruturado com os proprietários do restaurante; a observação direta, realizada pelos 

pesquisadores desse trabalho no locus de estudo; e o questionário, elaborado para os 

clientes do restaurante e aplicado logo após o processo de consumo. Este último teve o 

propósito de desvendar o que mais atrai o cliente ao Oceânico e como este se comporta 

diante de estímulos do ambiente de consumo. Foram elaboradas questões relacionadas à 

comida servida; ao atendimento e aos demais serviços; além de outras que buscavam 

descobrir os fatores que mais agradam os consumidores a ponto de indicar o restaurante 

para outras pessoas. Foram estruturadas também algumas questões com o intuito de 

ampliar os sentidos do respondente, solicitando que fechasse os olhos durante alguns 



  
 

segundos para perceber melhor os fenômenos à sua volta prescindindo-se da visão. 

Procurou-se extrair do cliente a sua percepção quanto à importância relativa dos 

diversos estímulos aos sentidos que contribuíram para a oferta de prazer à experiência 

vivenciada. Na determinação do tamanho da amostra, foram consideradas algumas 

características próprias do universo pesquisado. O restaurante possui o espaço físico 

limitado, apenas dez mesas e cinquenta cadeiras, atendendo, em média, setecentos a 

oitocentos clientes por mês. Apesar da limitação de espaço, o grau de confiança da 

pesquisa é alto, por ter sido realizada dentro do locus de estudo. Para efeito de cálculo, 

foi considerado um universo de 700 clientes, com erro amostral de 5% e grau de 

confiança de 90%. O número de questionários necessários seria, segundo esse cálculo, 

de 196 respondentes. Porém, a partir do nonagésimo questionário aplicado, já foi 

possível perceber o início de saturação dos resultados. Com isso, foi iniciado um 

processo de verificação contínua da tabulação, realizada a cada bloco de vinte 

questionários respondidos. Comparando os percentuais obtidos com as novas inserções 

de respostas, constatou-se a saturação dos resultados, oscilando entre um e três pontos 

percentuais, o que não comprometeria a interpretação das informações obtidas. 

Portanto, a pesquisa foi finalizada com 153 questionários respondidos, tabulados e 

analisados. Os questionários foram aplicados durante um período de trinta e três dias 

(de 25 de julho a 26 de agosto de 2014). Cada cliente recebia, no momento de pagar a 

conta, um envelope fechado, contendo uma folha impressa em papel especial com as 

perguntas relativas à sua experiência sensorial no restaurante. Esta prática foi 

interessante, porque o cliente ainda estava sob os efeitos de sua experimentação, ficando 

mais predisposto às respostas e aumentando o índice de confiabilidade das mesmas. 

As informações provenientes dos três instrumentos aplicados sofreram uma análise 

categorial, na qual os dados foram tratados sistematicamente, o que possibilitou 

alcançar resultados que justificaram a utilização da técnica de análise de conteúdo. 



  
 

 

Resultados Encontrados: Prato Principal 

Em relação ao objetivo específico 1: desvendar quais práticas de comunicação sensorial 

realizadas no ponto de venda são utilizadas pelo Restaurante Oceânico. Instrumentos: 

Entrevista e observação direta. 

 

Foi verificado que a decoração do ambiente do Restaurante Oceânico é discreta e 

harmoniosa, com a utilização de objetos em madeira, pratos de porcelana e objetos 

decorativos que remetem ao mar. Na nossa observação, entretanto, percebemos certo 

descuido nos detalhes, pois alguns aspectos da mesma mostram uma estética 

ultrapassada. No balcão de entrada pode ser observado um grande aquário que 

geralmente atrai o público infantil. Foi possível constatar uma tentativa de 

harmonização da atmosfera de compra com a especialidade da comida servida: frutos do 

mar. O restaurante possui uma vista acima do nível do oceano e de frente para a praia, 

aspecto que é ressaltado por grandes paredes envidraçadas que dominam o ambiente.  A 

vista do mar, com as ondas batendo nas pedras da Praia da Sereia, transformam-na em 

uma extensão do restaurante. Esse aspecto da paisagem melhora sensivelmente a 

atmosfera de consumo. Durante o dia é possível visualizar o mar. À noite, apesar da 

visão da praia ficar prejudicada pela escuridão, sua presença é percebida pelos clientes.  

 

Alguns produtos costumam ser expostos no salão de jantar para estimular o impulso de 

consumo e incrementar as vendas. O proprietário o leva o produto fresco (peixes e 

frutos do mar) à mesa e o oferece in natura para a visualização do cliente, com o 

objetivo de potencializar seu desejo por consumir um alimento recém-pescado. Essa 

ação surpreende e provoca a curiosidade também dos comensais das mesas vizinhas. O 

couvert (cesta de pães e petiscos) costuma ser sempre levado à mesa, mesmo sem o 

cliente pedir, o que facilita o acesso ao produto e a experimentação, momento em que o 

consumidor está predisposto a se entregar às experiências de consumo, conforme 

Manzano et al. (2012).  

 



  
 

Com relação aos pratos criados pelo restaurante existe um cuidado com a apresentação e 

com a escolha dos ingredientes utilizados. Foi possível constatar através da qualidade da 

matéria prima - o seu frescor e sabor - que o restaurante busca alcançar a satisfação do 

cliente por meio da oferta de um produto de qualidade.  

 

Quanto aos aromas que poderiam despertar o apetite do cliente, ainda não foram 

trabalhados eficazmente. O Restaurante Oceânico deixa a desejar neste quesito que, 

quando é aplicado pode contribuir muito para a criação de uma atmosfera mais atrativa, 

pois o olfato é o sentido que melhor provoca uma experiência sensorial (FEIJÓ; 

BOTELHO, 2012; MANZANO et al., 2012). Pequenas estratégias de marketing 

olfativo são utilizadas apenas nos sanitários através de essências suaves que são 

exaladas via difusor, tornando esse ambiente mais agradável. Já no salão principal, 

apenas o aroma da comida servida é percebido pela maioria dos clientes. Alguns relatos 

mostram que isto contribui para estimular a fome no ambiente de consumo.  

 

Em relação ao marketing sonoro, no restaurante Oceânico são oferecidas músicas 

suaves, em volume baixo, para adequar-se ao público-alvo e para aumentar a sensação 

de prazer (TEIXEIRA; BARBOSA, 2008). Mas observou-se que as conversas dos 

clientes costumam tomar conta do ambiente e a música de fundo acaba tendo um papel 

secundário, tornando-se imperceptível quando o restaurante está cheio.  

 

Em consonância com a música, a iluminação do salão é discreta, com lâmpadas focais. 

No entanto, essas lâmpadas, podem vir a incomodar ou irritar os clientes que ficam 

diretamente embaixo delas, seja pela elevada luminosidade pontual ou pela alta 

temperatura que geram. Já a iluminação do balcão é indireta, aplicada por meio de 

lâmpadas em garrafas penduradas, com a pretensão de aliar a luminosidade à decoração 

do ambiente. Na nossa observação, entretanto, acreditamos que este detalhe estético não 

condiz com a decoração de um restaurante que se diz de alta gastronomia, aproximando-

se mais de um elemento de artesanato que de um design sofisticado. 



  
 

Quanto ao conforto, a climatização é controlada através de aparelhos de ar-

condicionado para não interferir negativamente na experiência (TEIXEIRA; 

BARBOSA, 2008), proporcionando bem estar aos clientes. As cadeiras acolchoadas e 

estofadas são confortáveis, o que contribui para proporcionar uma sensação de 

aconchego tátil. O restaurante oferece ainda algumas cadeiras infantis e outras mais 

largas para pessoas obesas, que acabam frequentando muito o local e se sentem bem 

acomodadas para poder usufruir de um momento prazeroso. Isso caracteriza e 

individualiza o serviço ofertado. 

 

Os guardanapos, bem como as toalhas das mesas, são de textura agradável, porém seu 

tamanho é muito pequeno para serem colocados sobre o colo. Os talheres são pesados e 

de origem italiana. As taças de cristal são usadas para servir vinho, por conta do nível de 

exigência dos apreciadores e as de vidro são para as demais bebidas. Este aspecto foi 

notado como negativo, pois em alguns restaurantes de alta gastronomia todas as taças 

utilizadas são de cristal.  

 

Existem três tipos de cardápio no Restaurante Oceânico: um para as opções de bar, uma 

carta de vinhos e um menu de refeições. São bem simples e nenhum deles possui 

ilustração. A estratégia utilizada na confecção dos cardápios, sem nenhuma referência 

visual, não condiz com a importância do sentido da visão para o sucesso do ponto de 

venda. Alguns estabelecimentos já utilizam os tablets para apresentar seu cardápio, 

porém o Oceânico não aderiu às novas tecnologias. Os proprietários preferem uma 

comunicação direta, boca-a-boca, com o cliente. Um deles é quem executa o contato no 

salão e privilegia uma conversa pessoal, ao dirigir-se a cada mesa para explicar o prato 

principal, qual o peixe ou marisco do dia e fazer suas sugestões. 

 

Os preços praticados são relativamente altos, porém, como foi percebido nas entrevistas 

estão dentro do esperado, considerando o ambiente, o atendimento e a qualidade da 

comida servida. O cardápio apresenta ainda um menu kids, o que demonstra, mais uma 

vez, uma preocupação estratégica com os filhos dos clientes. 



  
 

O atendimento apresenta-se como mais uma ação de comunicação direta do restaurante 

com seus visitantes. A cortesia, a atenção, a interação e a proximidade caracterizam essa 

ação, tanto na observação direta, quanto nas entrevistas. Um dos proprietários que está 

sempre presente no salão, serve, recolhe os pratos, atende e conversa, o que, por um 

lado, ajuda a transmitir melhor o valor agregado ao produto, proporcionando atenção 

individualizada, abertura e predisposição ao consumo (MANZANO et al., 2012). 

Porém, observamos uma centralização neste atendimento, o que poderia ser muito mais 

eficaz com as presenças de uma hostess ou um Relações Públicas na recepção, a de um 

maitre e de um garçom especializado em enologia.  

 

Outro quesito relacionado ao atendimento é a flexibilidade e a personalização. Há a 

preocupação por parte dos proprietários do Restaurante Oceânico em proporcionar um 

momento prazeroso e diferente ao visitante. Esta comprovação foi observada na 

substituição de acompanhamentos quando solicitada pelo cliente, o que proporciona 

mais liberdade de escolha, ampliando a sensação de prazer do mesmo (TEIXEIRA; 

BARBOSA, 2008). 

 

No que se refere à limpeza, tanto o salão, quanto a cozinha, estavam limpos e arrumados 

em nossa observação direta, o que representou uma preocupação especial com a higiene 

nos dois principais ambientes de trabalho. Os proprietários ratificaram este aspecto na 

entrevista, afirmando que o cliente associa a limpeza do salão à limpeza da cozinha.  

Segundo relato dos proprietários, a segurança do restaurante é realizada por um 

profissional na área externa, que contribui para a preservação da integridade física dos 

clientes, porém, nem sua presença, nem câmeras de segurança foram observadas pelos 

pesquisadores.  

 

Em observação in loco, percebemos que não há um estacionamento privativo no 

restaurante. Os carros são colocados ao ar livre, acima de um lote que dá de frente para 

a praia, local sem preparo e de chão batido. Este aspecto foi um dos pontos negativos 



  
 

observados, pois um restaurante que pretende ser de alta gastronomia deve se preocupar 

com todos os itens para conquistar este mérito gastronômico. 

 

Mas o fator segurança está relacionado também aos produtos servidos (BROOKES, 

2005), uma vez que a matéria prima é de qualidade, fresca, controlada, etiquetada e com 

prazo de validade.  

 

O Restaurante Oceânico possui rede wifi própria, com acesso rápido à Internet, 

protegido por senha que é fornecida pelos funcionários quando solicitada pelo cliente. 

No entanto, apenas em um momento da observação, foi possível identificar um casal de 

clientes que se interessou pelo serviço para fotografar os pratos servidos e postá-los nas 

redes sociais.  

 

Por fim, foi observada a preocupação dos proprietários com os detalhes e com a maior 

parte das variáveis que podem proporcionar prazer à experiência sensorial do seu 

cliente. Eles confirmaram, ressaltando a importância do conjunto: da união entre a vista 

do mar, o atendimento e a comida servida. O conjunto faz com que o cliente perceba o 

valor do momento, aumentando a possibilidade de retorno (DOOLEY, 2012).  

 

Em relação ao objetivo específico 2: identificar quais os sentidos humanos que mais 

contribuem na ampliação da percepção dos seus consumidores. Instrumentos: 

Entrevista, observação direta e questionário. 

 

Antes do cliente do Restaurante Oceânico experimentar o prazer do paladar 

proporcionado pela qualidade das comidas e bebidas servidas, a visão é o sentido mais 

estimulado graças à linda vista para a praia Pedra da Sereia, no Rio Vermelho. Foi 

possível verificar que as mesas com vista direta para o mar são os lugares mais 

requisitados nas reservas. Tal constatação corrobora com as teorias de Finkelstein 

(1989), e pôde ser ratificada in loco pelos observadores.  



  
 

Em depoimento, o proprietário comprovou que a visão é um sentido muito estimulado 

no local, pois que o cliente fica estimulado sensorialmente e encantado pelo que vê 

(LINDSTROM, 2008). Os observadores comprovaram que nos posts no site 

TripAdvisor, a grande maioria considera a vista do restaurante como um dos aspectos 

principais para sua satisfação com o mesmo. 

 

Além do paladar, aguçado pela comida servida, e da visão, estimulada pela vista do mar, 

foi possível verificar que o cliente do Oceânico responde muito positivamente ao 

sentido do tato. Não tanto o tato referente ao toque direto com a pele do cliente, mas o 

tato relacionado ao atendimento, à proximidade e acolhimento, proporcionados pela 

receptividade dos funcionários e, em especial, pelos proprietários (AKEL; GÂNDARA; 

BREA, 2012). 

 

Quando questionados sobre o que conseguem ouvir quando fecham os olhos, os clientes 

do Restaurante Oceânico apontaram uma maior percepção dos sons provenientes das 

conversas no salão, corroborando com as informações obtidas na observação e com a 

obra de Teixeira e Barbosa (2008). A música ambiente também tem um baixo grau de 

percepção no local, pois fica em segundo plano, praticamente anulada pelo barulho do 

salão. Ressalta-se a percepção dos pesquisados, mesmo que mínima, quanto ao som do 

mar. Apesar de o ambiente estar fechado e climatizado e impedir que o som das ondas 

do mar penetre no salão, esse é “percebido” e relatado por muitos clientes, fazendo-se 

presente na experiência vivenciada (FINKELSTEIN, 1989).  Evidencia-se essa 

percepção sonora por parte de alguns respondentes devido à proximidade desse atrativo 

visual. A percepção intuitiva do som do mar aponta para uma relação estreita entre a 

referência visual e a associação ao elemento auditivo, intensa a ponto de criar a 

impressão de estar sendo escutado. 

 

A maior parte dos entrevistados respondeu que a comida servida é responsável pelo 

aroma mais percebido no momento de consumo. Novamente um resultado curioso foi 

observado quando alguns clientes que afirmaram que sentiram o cheiro de mar. Este 



  
 

aspecto pode ser relacionado à intensidade do elemento vista no contexto do restaurante. 

O sentido da visão acaba por englobar sensações olfativas e auditivas quando gera 

prazer no cliente. Foi possível verificar que o sentido do olfato contribui muito para 

tornar a experiência do cliente prazerosa (DOOLEY, 2012), favorecendo o consumo. O 

aroma da comida em restaurantes ainda é o que mais contribui na oferta de prazer. 

 

Quanto à contribuição dos demais sentidos, foi comprovada a importância dada pelos 

clientes ao paladar, potencializado pela qualidade da comida e bebida servidas.  A 

experiência prazerosa é propiciada também pelo sentido do tato, percepção de 

agradabilidade do ambiente (HEMZO; AUGUSTO, 2010), proporcionada pela 

temperatura controlada e receptividade do proprietário. Com relação ao conforto e ao 

design das cadeiras, da maciez dos guardanapos e da toalha de mesa, as respostas 

apontam para um equilíbrio contribuição média.  

 

Constatou-se que a maioria dos pesquisados considera a presença do chef importante 

para a oferta de prazer à experiência. Como constatado na entrevista e na observação, a 

visita do chef ao salão é bem rara. Sua ausência tenta ser suprida pela presença e 

receptividade de Geraldo Araújo, proprietário responsável pelo atendimento no salão. 

Segundo a visão holística do serviço de Akel, Gândara e Brea (2012) esta atitude pode 

ser positiva. A presença do dono reforça a qualidade do atendimento percebida pelo 

cliente (BROOKES, 2005). Mas, como afirmamos anteriormente, esta atitude 

centralizadora pode ser prejudicial em certos momentos quando um serviço é 

requisitado em uma mesa e Araújo está em atendimento em outra.  

 

Em última análise, considerando e avaliando em conjunto todos os quesitos 

anteriormente citados é possível perceber que a vista para o mar, o aroma e a qualidade 

da comida servida, a apresentação dos pratos, a temperatura do ambiente e a 

receptividade do proprietário obtiveram as melhores percepções de oferta de prazer à 

experiência gastronômica do cliente do Restaurante Oceânico. Os resultados 

encontrados corroboram com Dooley (2012), pois afirma que essas percepções são 



  
 

significativamente ampliadas quando trabalhadas em conjunto, integrando os estímulos 

sensoriais. 

 

Dessa forma, a tríade, comida, vista mar e atendimento, contribui significativamente 

para estimular o consumo no Oceânico, aguçando os demais sentidos na busca por uma 

experiência prazerosa e de socialização.  

 

Em relação ao objetivo específico 3: compreender como a criação de uma atmosfera de 

compra experiencial influencia na percepção dos consumidores do Restaurante 

Oceânico. Instrumentos: Entrevista, observação direta e questionário. 

 

Verificou-se que a maioria da clientela apontou que os fatores que mais a atrai ao 

Oceânico são: primeiramente a comida, promovida por sua qualidade e apresentação 

(HEMZO; AUGUSTO, 2010); seguido da relação holística dos fatores agradáveis, o 

que evidenciam os estímulos sensoriais (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982) e a 

percepção do valor da experiência como fator de atração dos clientes pesquisados 

(DOOLEY, 2012). A presteza do serviço e a cortesia dos funcionários também 

contribuem para fazer com que o cliente se sinta querido e importante com o 

atendimento prestado, colocando-o no centro da experiência (LINDSTROM, 2008; 

MANZANO et al., 2012). 

 

De maneira geral, os visitantes qualificam como positivos os serviços e os produtos 

ofertados pelo restaurante na criação de uma atmosfera de compra hedônica, onde o 

conjunto de aspectos sensoriais que o compõem transmite uma diversidade de 

significados relacionados aos cinco sentidos (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). 

 

Conclusão: A Sobremesa 

A partir da análise dos resultados encontrados, constatou-se que a maioria dos aspectos 

sensoriais verificados no restaurante está sendo explorada corretamente e possui 

características hedônicas que contribuem para que o cliente perceba mais valor no que 



  
 

pretendia consumir, ampliando sua experiência satisfatória (MANZANO et al., 2012). 

As características particulares do local também contribuem para a realização das ações 

de comunicação direcionadas aos sentidos (FINKELSTEIN, 1989, 2005), em especial 

visão, paladar e atendimento aconchegante. As ações principais estão baseadas na 

simplicidade e familiaridade de uma casa, na receptividade e proximidade de um amigo, 

e na qualidade e sincronia do atendimento e da comida servida. Porém, observamos que 

o Restaurante Oceânico precisa potencializar a comunicação sensorial no que diz 

respeito ao olfato, tato e audição. Quando são trabalhadas em conjunto, as estratégias de 

comunicação sensorial podem proporcionar recompensas prazerosas aos consumidores, 

fazendo com que estes vivenciem uma significativa experiência de consumo 

(DOOLEY, 2012). Em um restaurante de alta gastronomia estes aspectos devem ser 

cuidadosamente planejados e executados.  

 

Verificou-se que os sentidos mais explorados convergem com aqueles que o cliente do 

Oceânico é mais suscetível: a tríade composta pela qualidade e apresentação da comida 

servida, pela vista favorecida para o mar e pelas características diferenciadas de 

atendimento, ou seja, respectivamente, o paladar, a visão e alguns aspectos do tato. 

Esses sentidos, portanto, apresentaram-se como os que mais contribuem para a 

ampliação da percepção de valor de seus clientes.  

 

A pesquisa permitiu analisar e comprovar, por meio de um estudo de caso no 

Restaurante Oceânico, a importância das práticas de Comunicação Sensorial no ponto 

de venda, sob o viés da percepção dos consumidores de um restaurante voltado para 

uma classe de alto poder aquisitivo. O objetivo geral do trabalho, uma vez atingido, 

esclareceu o problema previamente definido, evidenciando a importância e a 

complementaridade das aplicações de Comunicação Sensorial na conquista e 

manutenção de clientes em restaurantes de alta gastronomia da capital baiana. Mas, para 

ser categorizado como tal, ainda necessita oferecer itens de grande importância para o 

consumidor: estacionamento privativo, segurança, música ambiente mais atraente, 

aromatizadores de ambiente personalizados para o salão principal, e uma decoração 



  
 

mais moderna e clean. Como enfatizado no decorrer deste artigo, seria muito importante 

para o restaurante analisado, inclusive para manter seu status, a presença de um 

profissional de Relações Públicas, de um enólogo e de, periodicamente, a visita do chef 

ao salão. 

 

Um restaurante não mais se restringe aos simples atos de atender bem os clientes e 

cuidar da preparação de pratos. Engloba também a criação de um ambiente que 

transmita sensações significativas e únicas para o consumidor (TEIXEIRA; BARBOSA, 

2008). Cresce, assim, a importância de se realizar ações de Comunicação Sensorial no 

ambiente de compra, explorando todos os sentidos na criação de uma experiência 

prazerosa (MANZANO et al., 2012). 

 

Um momento memorável pode ser proporcionado por uma abordagem multissensorial 

de variáveis (DOOLEY, 2012) como a música ambiente, o aroma da comida servida, o 

cheiro do salão e dos sanitários, a decoração, a arquitetura diferenciada, a iluminação 

correta e a paisagem privilegiada, o cardápio adequado, a adega climatizada, a 

apresentação impecável dos garçons, a decoração artística dos pratos, o controle da 

temperatura, as cadeiras confortáveis, a delicadeza das taças e a maciez dos 

guardanapos. Tudo isto somado à personalização e a atenção com o cliente, que tanto 

particulariza a qualidade de um serviço, preocupado com os detalhes, pode construir 

uma experiência única e inesquecível (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). Essa 

atmosfera intangível, mas tangível ao prazer, é associada à qualidade e à especialidade 

da comida e bebida servidas. Acreditamos que o Restaurante Oceânico cumpre a maior 

parte destes requisitos apontados pela teoria. 

 

Foi possível constatar através deste estudo que o restaurante analisado apresenta 

características que proporcionam prazer ao cliente e são recíprocas à percepção de 

valor. O Oceânico costuma oferecer experiências de consumo muito satisfatórias, mas 

poderiam ser ampliadas através de um sistema holístico de estratégias para todos os 

sentidos visando desencadear desejos, emoções e prazeres no consumo da gastronomia. 



  
 

Não é propósito dessa pesquisa o esgotamento do assunto, mas mostrar a importância 

deste estudo para a área do comportamento do consumidor em restaurantes. A 

intensificação do estudo dos estímulos aos sentidos no ponto de venda é a real 

contribuição desta pesquisa, pois pode promover um conhecimento maior no campo da 

Comunicação Sensorial e gerar a realização de novos estudos sobre o tema.  
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