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RESUMO

Turismo e gastronomia são duas áreas fortemente interligadas. O destaque que a 
gastronomia obteve nos últimos anos, aliado ao crescimento do setor turístico, 
impactaram diretamente no turismo gastronômico. O consumo de turismo 
gastronômico cresceu e tornou-se bastante significativo para a economia do turismo. 
Neste sentido, turistas consumidores buscam produtos e serviços os quais ofereçam 
a gastronomia como experiência turística. Nesta conjuntura, espaços que viabilizam 
o consumo gastronômico tornaram-se relevantes atrativos turísticos nos destinos. A 
presente dissertação tem como objetivo analisar os perfis dos turistas que consomem 
no Mercado Municipal de Curitiba-PR. A revisão de literatura aborda turismo 
gastronômico, consumo turístico e comportamento do consumidor de turismo 
gastronômico. Para alcançar os objetivos propostos, distintas técnicas de pesquisa 
foram selecionadas, sendo elas: pesquisa bibliográfica, documental, shadowing e 
entrevistas. Para análise dos perfis dos consumidores turistas no Mercado Municipal 
de Curitiba-PR utilizou-se por base os perfis psychoculinay e dentro dos resultados 
constata-se que os consumidores turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR 
possuem majoritariamente um perfil local e eclético. Ademais, analisa-se o consumo 
no Mercado Municipal de Curitiba-PR por quatro ações de consumo distintas: visitar, 
conhecer, passear e comer. A pesquisa contribui academicamente com os estudos 
de turismo gastronômico ao estudá-lo a partir de seus consumidores, demonstrar as 
características dos perfis psychoculinary e analisar o Mercado Municipal de Curitiba- 
PR como Habitat de Compras Turísticas. Dentre as contribuições prática, propõe-se 
diversas ações para o Mercado Municipal de Curitiba-PR visando a melhoria da 
experiência dos turistas neste atrativo. Conclui-se que o consumo gastronômico é 
significativo para o destino Curitiba-PR, que o Mercado Municipal de Curitiba-PR é um 
importante atrativo gastronômico e que o turista consumidor gastronômico busca 
variedade e experiências locais, portanto, é fundamental conhecer o comportamento 
do consumidor turista que consome elementos de turismo gastronômico no destino. 
Ademais, pontua-se que o turismo gastronômico possui amplo potencial de 
desenvolvimento e deve ser incluído no planejamento e marketing do destino Curitiba- 
PR.

Palavras-chaves: Turismo Gastronômico; Comportamento do Consumidor; Perfis 
Psychoculinary] Mercado Municipal de Curitiba-PR; Curitiba-PR.



ABSTRACT

Tourism and culinary are two closely interconnected areas. The spotlight that culinary 
related aspects has obtained in recent years, together with the growth of the tourism 
sector, have directly impacted food tourism. Food tourism consumption has grown and 
became significant in the tourism economy. Thus, consumers look for products and 
services which offers food as a touristic experience. Hence attractions that are able to 
provide food consumption in a broader sense, have become relevant tourist attractions 
at destinations. The present project aims to analyze the profile of tourists’ consumers 
at Mercado Municipal of Curitiba-PR. The literature review provides the theoretical 
background of food tourism, tourism consumption as well as consumer behavior in 
food tourism. In order to reach the proposed objectives, complementary research 
techniques were selected, such as: bibliographical research, documentary research, 
shadowing and interviews. To analyze the profile of the tourist consumer at Mercado 
Municipal of Curitiba-PR, psychoculinary profiles were selected. The results indicate 
that the majority of the tourists’ consumers were of eclectic and local profiles. 
Furthermore, the consumption at Mercado Municipal of Curitiba-PR is analyzed under 
four main consumption actions: visiting, knowing, wander and eating. The research 
contributes academically with food tourism studies by comprehending food tourism 
from its consumers perspective, demonstrating the characteristics of the 
psychoculinary profiles. In addition, the study also analyzes Mercado Municipal of 
Curitiba-PR as a Tourist Shopping Habitat. Another contribution is a plan of actions for 
Mercado Municipal of Curitiba-PR to implement aiming to enhance tourists experience. 
Conclusion demonstrate that food consumption is significant for Curitiba-PR as a 
destination, that Mercado Municipal ofCuritiba-PR is an importantfood attraction and 
that food tourists’ consumers look for diversity and local experiences. Subsequently it 
is fundamental to understand tourist’s consumer behavior towards the consumption of 
food elements at the destination. Additionally, the results reveal an immense potential 
to develop food tourism in Curitiba-PR, for this reason, it should be included in the 
destination plan and marketing.

Keywords: Food Tourism; Consumer Behavior; Psychoculinary Profile; Mercado 
Municipal ofCuritiba-PR; Curitiba-PR
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o setor turístico vem apresentando um crescimento com 

expressivos números perante a economia mundial. Segundo a Organização Mundial 

de Turismo (UNWTO, 2017) e o World Travei & Tourism Council (WTTC, 2017), em 

2016, o número de turistas internacionais chegou a 1,2 milhões, totalizando um gasto 

de 1,4 bilhões de dólares, com expectativa de crescimento de 4,5% em 2017.

Do mesmo modo, a gastronomia tem se destacado (GIMENES, 2011; BRASIL 

FOOD TRENDS, 2018), permeando a vida moderna em diversas esferas, 

especialmente midiática. A confirmação de que a gastronomia está em voga é sua 

presença tanto em reality shows e diversos programas televisivos, quanto em vídeos 

virais de receitas e hashtags tranding topics nas redes sociais. Apresenta-se quer na 

baixa gastronomia (FERREIRA; VALDUGA; BAHL, 2016) quer de forma gourm etem 

experiências únicas em restaurantes estrelados de renomados Chefs de Cozinha 

(BIZINELLI et al, 2016). O cenário atual conta com novos nichos de mercado e 

subculturas (TONON, 2016; TURROW, 2015; SOUZA; SIMÕES, 2010) que buscam 

experiências diferenciadas e de acordo com suas características pessoais.

Turismo e gastronomia são duas áreas fortemente interligadas (HALL et al, 

2003; GÂNDARA; GIMENES; MASCARENHAS, 2009). A alimentação se constitui 

como uma importante base da atividade turística (BENI, 2007; PECCINI, 2013) pois 

não há atividade turística se não houver alimentação no destino turístico (GIMENES, 

2011). Ressalta-se que o gasto com alimentos e bebidas corresponde, em média, a 

25% do total das despesas de um turista em sua uma viagem (WFTA, 2018). 

Entretanto, apesar da forte relação entre turismo e gastronomia e da importância do 

consumo gastronômico na economia do turismo, ainda pouco se estuda o turismo 

gastronômico a partir de uma perspectiva de consumo, ou mesmo do consumidor 

turista.

A presente pesquisa busca aprofunda nos estudos do comportamento do 

consumidor de turismo gastronômico, com o objetivo de compreender o perfil dos 

turistas consumidores de experiências gastronômicas; baseando-se nos perfis 

psychoculinary da World Food Travei Association-WFTA (WFTA, 2018) e tem como 

recorte o Mercado Municipal de Curitiba-PR.

A partir dos estudos realizados, os quais serão apresentados de forma 

aprofundada no referencial teórico, percebe-se que poucos trabalhos contemplam o
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turismo gastronômico pela perspectiva de consumo e do consumidor turista (ELLIS et 

al, 2018). Assim, o presente trabalho, ao apresentar uma análise do consumo e do 

perfil dos consumidores turistas em um atrativo gastronômico, através dos perfis 

psychoculinary da World Food Travei Association (WFTA, 2018) e do conceito de 

Habitat de Compras Turísticas de Yüksel (2007), direcionada para compreensão do 

consumo e de seus consumidores, trará contribuição teórica para a área do turismo. 

Além disso, diferencia-se de outros estudos de turismo gastronômico que possuem 

perspectivas culturais, ao utilizar-se de bases teóricas relacionadas a consumo, 

espaços de compras e perfil dos turistas, com aspectos comportamentais e 

consequências gerenciais.

Gimenes (2011), em sua reflexão sobre o lugar da gastronomia nos estudos 

de turismo realizados no Brasil, salienta a importância das pesquisas do binômio 

turismo-gastronomia e posiciona-se favorável a potencialidade desta temática. Ao 

analisar o referencial teórico e toda a construção do presente estudo, enfatiza-se pela 

relevância da pesquisa por relacionar comportamento do consumidor e turismo 

gastronômico, aliado a utilização dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018) e dos 

Habitat de Compras Turísticas de Yüksel (2007).

No presente trabalho encontram-se diversos termos gastronômicos em inglês; 

optou-se por deixa-los neste idioma por serem termos mundialmente conhecidos e 

utilizados em inglês em diversos países. Com a globalização e a amplitude do alcance 

midiático da gastronomia, estes termos tornaram-se universais.

1.1 JUSTIFICATIVA

No Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS 

(PDITS CURITIBA, 2014) é apresentado um diagnóstico turístico do destino Curitiba- 

PR com estratégias de desenvolvimento e plano de ação. Neste plano, pontua-se 

como oportunidade de desenvolvimento turístico o aumento no volume de turistas 

motivados por lazer, ampliação da oferta de produtos de lazer e entretenimento, 

associado às concentrações de equipamentos de alimentação existentes na cidade e 

boa oferta de equipamentos de alimentação com variedade de opções gastronômicas 

(PDITS CURITIBA, 2014).

Compreende-se este diagnóstico ao analisar o cenário atual do turismo 

gastronômico em Curitiba-PR. Entre 2015 e 2017, houve um rápido crescimento com
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novos entrantes de oferta turística, oferecendo serviços e experiências relacionadas 

a turismo gastronômico, como os tours gastronômicos (COUTINHO; KOVALESKI; 

HORODYSKI, 2017).

A WFTA (WFTA, 2018) afirma que 25% do valor gasto pelo turista é 

relacionado com alimentos e bebidas. A pesquisa realizada pelo Observatório de 

Turismo UFF/ UFPR em 2016 (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA, 

2018), no evento UFC Curitiba, demonstrou que elemento com maior gasto por dia 

dos turistas nacionais participantes do evento foi alimentação, portanto, entende-se 

que este percentual apresentado pela WFTA se aplica ao destino Curitiba-PR.

Deste modo, Curitiba-PR apresenta um cenário com crescente turismo de 

lazer (PDITS CURITIBA, 2014), boa oferta de equipamentos de alimentação 

(FERREIRA, 2015; PDITS CURITIBA, 2014; BIZINELLI, 2015) e elevado gasto dos 

turistas com alimentos (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA, 2018). 

Portanto, o entendimento dos turistas, seu consumo de experiências gastronômicas e 

seu perfil, torna-se uma importante ferramenta para compreensão e desenvolvimento 

do turismo no destino, alinhando-se as estratégias de desenvolvimento turístico 

(PDITS CURITIBA, 2014).

A Organização Mundial do Turismo (UNWTO) em seu Global Report on Food 

Tourism, onde traz as conclusões do Primeiro Fórum Mundial de Turismo 

Gastronômico, afirma que o controle deste mercado passou do produtor para o 

consumidor, pois o consumidor gastronômico não está apenas buscando um produto 

ou serviço, mas sim uma experiência autêntica e memorável (UNWTO, 2012). Isto 

posto, para ofertar o que a exigente demanda deste segmento busca e criar 

experiências memoráveis, é fundamental estudos sobre este consumo e pesquisas 

que clarifiquem esta experiência para os consumidores turistas.

Porém, apesar de existirem pesquisas relacionadas ao aspecto cultural da 

gastronomia, poucos trabalhos visam compreender a lógica do consumo no turismo 

(MANOSSO et al, 2016; HORODYSKI et al, 2014). Assim, ainda faltam estudos que 

auxiliem no entendimento deste consumo, dificultando uma real percepção acerca do 

turista e, em especial, de seu comportamento de consumo.

Desta forma, o presente trabalho distingue-se ao buscar ampliar a 

compreensão do consumo gastronômico dentro do turismo. Não é possível, nem se 

pretende exaurir o tema; entretanto, objetiva-se diminuir a lacuna teórica de estudos
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de turismo gastronômico acerca dos os aspectos de consumo e dos turistas 

consumidores.

É imprescindível apontar desde esta introdução, que este trabalho se propõe 

a analisar perfis de turistas que visitam atrativos gastronômicos. Neste momento de 

visitação, estes turistas apresentam-se como consumidores gastronômicos, mesmo 

se não efetuarem nenhuma compra, pois estão consumindo uma atividade turística 

gastronômica. Deste modo, o recorte não é especificamente em turistas 

gastronômicos. A partir do conceito motivacionais de Hall (2003) e de Gândara, 

Gimenes e Mascarenhas (2009) de que turismo gastronômico é aquele cujas 

atividades gastronômicas são fatores de motivação primária para uma viagem, 

compreende-se turista gastronômico como aquele indivíduo que viajou por uma 

motivação fundamentalmente gastronômica. Entretanto, com uma compreensão mais 

ampla de que a gastronomia é atividade intrínseca à atividade turística (GIMENES, 

2011); que esta faz parte da atividade principal quando passa a integrar a experiência 

do turista (VALDUGA, 2007); e que turismo gastronômico é algo que todo turista faz 

(WFTA, 2018 apud EVERETT, 2016); pontua-se que todos os turistas, independente 

da sua motivação inicial de viagem, realizam consumo gastronômico. Estes turistas 

podem, no destino turístico, comer um prato típico, visitar atrativos gastronômicos 

como lojas e mercado, ou mesmo participar em eventos (FAGLIARI, 2005), portanto, 

realizar consumo gastronômico. Assim sendo, ter experiências gastronômicas não faz 

com que o turista seja necessariamente conceituado como turista gastronômico. 

Portanto, os turistas que visitam o atrativo gastronômico Mercado Municipal de 

Curitiba-PR, mas que foram motivados a viajar para este destino por negócios ou 

eventos, são turistas consumidores gastronômicos, e não turistas gastronômicos.

Para analisar os perfis destes turistas consumidores, a presente pesquisa traz 

em seu referencial teórico um estudo acerca dos perfis psychoculinary realizados pela 

World Food Travei Organization (WFTA, 2018). A complexidade da proposta 

apresentada está no aspecto subjetivo da análise comportamental individual. Para 

Jung e Kim (2016), o comportamento do consumidor é tanto racional quanto irracional, 

quando se trata de turismo. Portanto, a utilização dos perfis psychoculinary (WFTA, 

2018) nesta pesquisa sobre consumo de experiências gastronômicas oferece a 

possibilidade de um estudo dos aspectos subjetivos dos turistas.

Tanto Gimenes (2011) quanto Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018) 

argumentam que são necessárias pesquisas de turismo gastronômico com



23

metodologias qualitativas e apresentadas de forma clara e bem estruturadas, 

facilitando sua compreensão e replicação. Com este panorama, buscou-se realizar a 

pesquisa com metodologia delimitada e clareza acerca dos procedimentos utilizados.

Este trabalho também potencializa a utilização do turismo gastronômico na 

promoção e diferenciação do destino Curitiba-PR. Ao entender o comportamento do 

consumidor e seu perfil de consumo é possível emprega-lo como base para fomentar 

o consumo gastronômico, aumentando e diversificando o portfolio turístico do destino, 

trazendo implicações positivas culturais, sociais e econômicas.

A realização da pesquisa em um destino como Curitiba-PR, com recorte para 

aplicação em um atrativo gastronômico como o Mercado Municipal de Curitiba-PR 

mostrou-se positiva, considerando ser este um dos principais atrativos turísticos da 

cidade (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2018), reunindo os que buscam 

gastronomia, cultura e entretenimento. Sendo possível, assim, levantamento de dados 

qualitativos e análises destes de acordo com o referencial teórico, permite alcançar 

os objetivos propostos. Ademais, além da contribuição teórica, a compreensão do 

perfil dos turistas no Mercado Municipal poderá fomentar aplicações práticas para o 

local.

A compreensão do Mercado Municipal de Curitiba-PR como um relevante 

atrativo gastronômico posiciona este como peça chave no entendimento e 

desenvolvimento do turismo gastronômico no destino Curitiba-PR. Compreender os 

turistas como sujeitos consumidores permite um melhor aprofundamento teórico 

acerca do turismo gastronômico no destino. Todas estas contribuições ampliam a 

percepção da importância na relação entre turismo e gastronomia no destino Curitiba- 

PR.

Apesar de sua importância para o turismo do destino Curitiba-PR, ressalta-se 

que não foi encontrado dentro de pesquisa bibliográfica realizada nenhum estudo 

acadêmico da área do turismo que tivesse como objeto ou recorte de pesquisa o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR, demonstrando relevância para aplicação da 

metodologia neste local.

Além da contribuição acadêmica teórica, argumenta-se que os resultados da 

pesquisa poderão ser aplicados para desenvolver o mercado turístico do destino, pois 

este conhecimento permite implicações práticas para todos os stakeholders 

relacionados ao turismo gastronômico no destino Curitiba-PR, tanto no âmbito público 

quanto privado. Primeiramente, facilita um correto planejamento dos órgãos públicos
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para o fomento do turismo gastronômico. Adicionalmente, torna a estratégia de gestão 

do trade turístico mais consistente e, consequentemente, com melhor retorno 

comercial, pois ao ter um correto entendimento e uma clara compreensão de quem é 

seu público-alvo, haverá uma tomada de decisões mais embasadas no cliente, 

oferecendo novos roteiros, melhorando o atendimento e criando ações de marketing 

que irão satisfazer e melhorar a qualidade da experiência destes (ZEITHAML, 2014).

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

A partir do exposto, coloca-se como problema de pesquisa: Quais são os 

perfis dos turistas que visitam o atrativo gastronômico Mercado Municipal no destino 

Curitiba-PR?

1.3 OBJETIVOS

O objetivo geral e os objetivos específicos do presente trabalho são:

1.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral da presente dissertação é analisar os perfis dos turistas que 

visitam o Mercado Municipal de Curitiba-PR.

1.3.2 Objetivos Específicos

Elenca-se como objetivos específicos do presente trabalho:

1) Analisar Curitiba-PR como destino turístico;

2) Analisar o Mercado Municipal de Curitiba-PR como Habitat de Compras 

Turísticas;

3) Compreender os perfis psychoculinary dos turistas que consomem no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR;

4) Propor personas de turistas consumidores para o Mercado Municipal de 

Curitiba-PR.
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1.4 DESENHO DA PESQUISA

Aponta-se que a presente dissertação vem com etapa final de pesquisa sobre 

turismo gastronômico em Curitiba-PR. Iniciou-se a partir de uma pesquisa acerca do 

perfil empreendedor dos tours gastronômicos no destino, cujos resultados desta 

pesquisa transformaram-se em artigo (COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI,

2017).

Posteriormente, para além da compreensão dos empreendedores, o foco 

mudou para o entendimento do consumidor destes tours gastronômicos, formatando 

um projeto de pesquisa cujo foco eram os turistas consumidores destes tours. 

Finalmente, passou-se, então, para o presente trabalho que visa compreender o perfil 

dos turistas que consomem em um atrativo gastronômico, o Mercado Municipal de 

Curitiba-PR.

Um importante passo na maturidade da pesquisa foi a mudança do espaço 

para aplicação do shadowing, que será apresentado dentro dos procedimentos 

metodológicos. Inicialmente, esta técnica foi realizada no tour CuritiDoce, um dos 

tours gastronômicos da cidade. Após o levantamento e análise dos tours 

gastronômicos em Curitiba-PR, apresentados no apêndice 1, apenas este 

configurava-se como um tour direto e relacionava-se com alimentos. Os demais, eram 

tours indiretos que haviam o aspecto gastronômico apenas como adicional. 

Outrossim, tinham suas atividades relacionadas com bebidas, pois com o fomento da 

cerveja artesanal no destino Curitiba-PR a partir do movimento Curitibéra ocorreu uma 

mudança nos tours gastronômicos, aumentando a oferta de tours relacionadas a 

cerveja. Como os estudos relacionados a bebidas ficam a cargo das pesquisas de 

enoturismo, e o foco deste trabalho era em turismo gastronômico relacionado a 

alimentação, o tour CuritiDoce se apresentava como a melhor opção para aplicação 

da pesquisa. Assim, foi realizado um pré-teste com o Tour CuritiDoce.

Analisando as informações levantadas neste pré-teste, concluiu-se que não 

seria viável a realização da pesquisa no tour CuritiDoce pelas seguintes razões: 1) 

inconsistência da oferta; o passeio é realizado apenas aos sábados, e em algumas 

semanas ele não acontece; 2) consumidores com perfis parecidos; por conta das 

características do tour, este é procurado por indivíduos com perfil psycochulinary 

(WFTA, 2018) social, eclético e novatos; 3) número pequeno de turistas: o tour é
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realizado com no máximo dezoito participantes, e identificou-se um número pequeno 

de turistas em cada passeio, sendo a maioria dos participantes moradores da cidade.

Assim sendo, voltou-se para as bases teóricas da pesquisa. Visando 

compreender melhor o perfil consumidor de turismo gastronômico no destino Curitiba- 

PR, foi realizado levantamento aprofundado sobre a oferta gastronômica na cidade a 

partir dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018), conforme apêndice 2. Após análise dos 

dados, percebeu-se que o Mercado Municipal de Curitiba-PR era um atrativo 

gastronômico o qual oferecia em um único local, multiplicidade de oferta para cada 

um dos treze perfis psychoculinary (WFTA, 2018).

Desta forma, deu-se um novo recorte na pesquisa relacionada ao Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, compreendendo-o como importante atrativo gastronômico 

no destino Curitiba-PR, com ampla oferta para os turistas. A partir dai, iniciou-se a 

aplicação das ferramentas de pesquisa para levantamento qualitativo de dados.

A seguir, a figura 1 apresenta graficamente o desenho dos procedimentos 

metodológicos da pesquisa, visando facilitar a compreensão e a relação entre os 

procedimentos metodológicos aplicados.

FIGURA 1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
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Assim sendo, o tema central do trabalho relaciona-se ao comportamento 

consumidor de turismo gastronômico. Visando alcançar os objetivos propostos, 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, shadowing e entrevista. 

Cada um destes procedimentos metodológicos, além de outros também utilizados 

para dar suporte ao levantamento e análise dos dados, assim como a estruturação 

das etapas da pesquisa em que estes foram utilizados, serão discutidos 

posteriormente no capítulo 3.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

A presente dissertação estrutura-se em cinco capítulos. Após esta introdução, 

inicia-se a revisão de literatura que trabalhará a base teórica referencial do trabalho 

com foco em turismo gastronômico e comportamento do consumidor. Posteriormente, 

apresenta-se a metodologia da pesquisa, elencando os processos e técnicas 

metodológicas aplicadas para levantamento dos dados. Após as questões 

metodológicas, apresenta-se a análise dos resultados. Finaliza-se com as 

considerações finais. O trabalho termina com as referências bibliográficas seguida de 

apêndices e anexos.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O presente capítulo apresenta a revisão de literatura, a qual constitui a 

fundamentação teórica desta pesquisa. Inicia-se com um estudo sobre turismo 

gastronômico, contemplando o turismo gastronômico no destino Curitiba-PR e os 

mercados como atrativos gastronômicos. Após, fala-se sobre consumo turístico e 

consumo gastronômico. Apresenta-se também a base teórica dos Habitat de Compras 

Turísticas.

Posteriormente, encontra-se a revisão a respeito do comportamento do 

consumidor, a qual inclui comportamento do consumidor de turismo gastronômico. A 

partir disto, apresenta-se as informações sobre os perfis psychoculinary(WFTA, 2018) 

dos turistas.

2.1 TURISMO GASTRONÔMICO

O termo gastronomia vem do grego e significa “estudo das leis do estômago 

ou dos preceitos de bem comer” (NASCENTES, 1955, p. 237). Brillant-Savarin em seu 

clássico livro ‘A fisiologia do gosto’, conceitua gastronomia como o “conhecimento 

fundamentado de tudo o que se refere ao homem na medida em que ele se alimenta” 

(SAVARIN, 1995, p 57). Para Freixa e Chaves (2008) a gastronomia estende-se desde 

as técnicas de cocção e preparo dos alimentos, até o serviço e maneiras à mesa, 

abrangendo todo o ritual da refeição, sendo que a “cozinha e a culinária estão 

inseridas na gastronomia” (2008, p. 20). Percebe-se, portanto, que a gastronomia é 

um termo amplo, no qual inclui-se diversos aspectos relacionados com a alimentação.

A World Food Travei Association (WFTA) quando ainda conhecida como 

International Culinary Tourism Association, havia, segundo Everett (2016) uma das 

definições mais amplas de turismo gastronômico, afirmando que é algo que todo 

turistas faz. Entretanto, assim como gastronomia vai muito além da simples 

necessidade fisiológica do alimento, o turismo gastronômico também é mais 

complexo que o simples ato de comer. Esta complexidade faz com que não haja uma 

concordância na definição de turismo gastronômico entre seus estudiosos 

(EVERETT, 2016; ELLIS et a l„ 2018).

A definição de Hall (2003, p.10), que segundo Ellis et al (2018) é uma das 

mais utilizadas por autores na área e define turismo gastronômico como “visitação a 

produtores de alimentos primários e secundários, eventos gastronômicos,
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restaurantes, e locais específicos para degustação e/ou experienciar atributos 

especiais da produção alimentar da região e fator de motivação primária para 

viagem. A partir desta definição surgiram outras relacionadas à motivação da 

viagem, como Peccini (2013), que conceitua turismo gastronômico como aquele em 

que a gastronomia é a principal motivadora do deslocamento. Além de Smith e Xiao 

(2008), que conceituam turismo gastronômico como aquele que engloba viagens 

motivadas especificamente por interesses gastronômicos. Todavia, os autores 

ampliam o conceito afirmando que turismo gastronômico também engloba viagens 

nas quais experiências gastronômicas ocorrem, mas não são o motivo primário do 

deslocamento.

No artigo ‘O que é turismo gastronômico?’, Ellis et al (2018) apontam que 

ocorreu um incremento no volume das pesquisas da área entre 2008 e 2015 e que 

neste período houve uma mudança ampliando o número de estudos como uma 

perspectiva cultural. Dentro deste viés cultural, encontra-se o conceito de Gândara, 

Gimenes e Mascarenhas (2009, p. 181), que abordam o turismo gastronômico como 

“uma vertente do turismo cultural no qual o deslocamento de visitantes se dá por 

motivos vinculados às práticas gastronômicas de uma determinada localidade”.

Já Fagliari (2005) argumenta que o termo turismo gastronômico é utilizado 

em duas perspectivas. Dentro da perspectiva da demanda turística, é conceituado 

como “toda viagem na qual o motivo principal está no prazer em degustar alimentos 

e bebidas e conhecer elementos gastronômicos” (FAGLIARI, 2005, p. 30). Sob a 

perspectiva da oferta turística, refere-se à “oferta e promoção de elementos 

gastronômicos como atrativos turísticos principais do destino” (FAGLIARI, 2005, p. 

30).

Todas estas definições estão de acordo as perspectivas de definição de 

turismo gastronômico orientadas ao turista ou ao destino, elencadas por Ellis et al 

(2018), conforme figura 2.
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FIGURA 2 - PERSPECTIVAS NA DEFINIÇÃO DE TURISMO GASTRONÔMICO E ESCOPOS DE
PESQUISA RELACIONADOS

Tourist-oriented

Activity-based Motivation-based

Mixed perspective

Destination-oriented

Forms o f tourism 
Destination resources 
Tourism products 
Destination marketing

FONTE: Ellis et al (2018).

As perspectivas de definição de turismo gastronômico foram elencadas 

pelos autores em; orientadas pelo turista, sendo elas baseadas em atividades, 

motivação ou mista das duas; orientadas pelo destino, sendo utilizada em pesquisas 

sobre produtos turísticos e marketing de destinos, formas de turismo e recursos para 

o destino.

Para a World Food Travei Association, WFTA (2018), o turismo 

gastronômico é a busca e o gozo de experiências únicas e memoráveis de alimento 

e bebidas. Nesta direção, o turismo abre oportunidades para a criação de novas 

experiências gastronômicas e a gastronomia garante a possibilidade de que novos 

produtos possam vir a ser comercializados e consumidos pelos turistas. Para Kivela 

e Crotts (2006) um dos principais pontos críticos e diferenciados do turismo 

gastronômico em relação a outras atividades turísticas é a sua capacidade de operar 

o ano todo, sem grandes fluxos entre alta e baixa temporada, a qualquer horário e 

independente do clima.

Dentre os estudos de turismo gastronômico Ellis et al. (2018, p. 250) 

destacam as edições especiais do Journal o f Heritage Tourism (2013) sobre herança 

gastronômica e do Scandinavian Journal ofHospitality and Tourism (2014) acerca da 

sinergia entre comida e turismo; publicações internacionais como o Global Report on 

Food Tourism (2012), da Organização Mundial do Turismo; três livros acadêmicos: 

Food Tourism around the World (HALL, 2003), Foodies & Food Tourism (GETZ et al, 

2014), e The Future ofFood Tourism (YEOMAN, 2015).

Apesar do termo turismo gastronômico ser consolidado em português 

(GÂNDARA, GIMENES E MASCARENHAS, 2009), nas pesquisas de língua inglesa 

ainda há questões acerca da utilização destes termos. Indica-se, principalmente, o 

emprego de expressões como Food Tourism, Culinary Tourism e Gastronomy
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Tourism. Para Ellis et al (2018, p. 252) estes termos são usados em contextos um 

pouco diferentes e seu significado está relacionado a estrutura turística, turista e 

destino receptivo. O termo food tourism, é empregado de forma mais ampla 

(EVERETT, 2009). Segundo a WFTA (2018), Food Tourism inclui o consumo de 

alimentos e bebidas, pois em geral o turista está bebendo algo quanto come. A 

organização argumenta que este termo é o mais simples e de mais fácil utilização.

Culinary Tourism, é um termo mais antigo (WFTA, 2018) que deixou de ter 

tanta utilização pela percepção de ser termo mais elitista e relacionado a Chefs 

profissionais. Portanto, com a ampliação das perspectivas gastronômicas como a 

baixa gastronomia (FERREIRA, 2015), diminuiu-se a utilização deste termo. Ellis et al 

(2018) argumentam que este termo está relacionado com os aspectos culturais e 

estudos cujo foco é uma perspectiva cultural da gastronomia. Já Gastronomy Tourism 

é um termo utilizado majoritariamente por estudos europeus (WFTA, 2018), 

relacionando-se com a cultura culinária de uma região e tendo como foco o destino 

receptivo (ELLIS et al, 2018).

Como uma vasta produção acadêmica em turismo é redigida e publicada em 

na língua inglesa, esta dificuldade de alinhamento dos termos torna-se um empecilho 

para consolidação da área. Por um lado, traz ao leitor familiarizado com estes termos, 

a perspectiva do estudo, por outro, o leitor que não dominar esta diferenciação pode 

encontrar dificuldades em compreender alguns conceitos. Em português, o termo 

turismo gastronômico já está consolidado, para estudos relacionados tanto a 

alimentos quanto bebidas. Ressalta-se, ademais, que há um amplo número de 

pesquisas relacionadas a bebidas, como cerveja e vinho (BIZINELLI et al, 2013; 

SILVA, 2016; SPARKS, 2007), que acabam sendo configuradas dentro do enoturismo, 

tendo desenvolvido um escopo próprio de pesquisas e não serão priorizados nesta 

dissertação.

Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018), em seu trabalho sobre as pesquisas 

de turismo gastronômico, elencam os principais autores e pesquisas utilizadas nos 

estudos na área, mostrada no quadro 1.
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QUADRO 1 - AUTORES E PESQUISAS MAIS REFERENCIADAS DE TURISMO GASTRONÔMICO

AUTOR CIT. PESQUISA o r .

Hall, M. 41 Food tourism around the World: Development, Management and 
Markets 9

Hjalager, A. M. 20 Tourism and gastronomy 10

Kivela, J. 16 Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists 
experience a destination 11

Millan, G. 16 El oleoturismo como motor de desarrollo rural. La denominación de 
origen de montoro-adamuz 5

Cohen, E. 12 Food in tourism: Attraction and impediment 12

Schluter, R. 12 Gastronomia e turismo; Turismo y patrimonio gastronómico -  Una 
perspectiva 4

Richards, G. 11 Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and 
consumption? 8

Barrera, E. 11
Turismo Rural: Nueva ruralidad y Empleo rural no agricola; Las rutas 
alimentarias: una arquitectura turística basada en la identidad de los 

alimentos
3

Oliveira, S. 9 La gastronomia como atractivo turístico primário de un destino. Un 
ejemplo de Mealhada, Portugal 3

Quan, S. 8 Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from 
food experiences in tourism 8

Long, L. M. 8 Culinary Tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness 5

Santich, B. 8 The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and 
training 4

FONTE: Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018).

Percebe-se que Hall (2003) e Hjalager (2002) são os autores mais citados, 

conferindo-lhes importância dentro dos estudos de turismo gastronômico, sendo base 

para as demais pesquisas. O livro de Hall foi um marco na ampliação da compreensão 

da relação entre turismo gastronômico e desenvolvimento de destinos turísticos ao 

mostrar diversos estudos de casos internacionais. Já Hjalager e Richards (2002) 

apresentam uma análise critica entre o paradigma da globalização ao mesmo tempo 

que o turismo gastronômico foca em uma gastronomia regional e identidade local. 

Além disso, levantam o foco para diversos aspectos econômicos, como por exemplo, 

a gastronomia como produto turístico, além de ainda debatem questões relacionadas 

ao desenvolvimento sustentável deste turismo.

Ellis et al (2018), ao analisarem a literatura dos estudos de turismo 

gastronômico, criaram um mapa conceituai, apresentado na figura 3, com as cinco 

dimensões centrais do turismo gastronômico.
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FIGURA 3 - DIMENSÕES DO TURISMO GASTRONÔMICO
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FONTE: Ellis et al (2018).

Dentre estas dimensões, a mais estudada é a cultural. Sobre ela, Henche 

(2017) evidencia que a gastronomia mostra a identidade de um destino. Freixa e 

Chaves (2008, p. 20) argumentam ainda que a gastronomia se expressa por meio dos 

hábitos alimentares de cada povo. A gastronomia se relaciona com as práticas e os 

conhecimentos vinculados à culinária, não apenas no sentido do que se come, mas 

abrangendo também as preparações e a forma na qual determinados alimentos são 

ingeridos. Outrossim, a culinária tradicional de um local é base para formação de sua 

gastronomia.

Neste sentido, Seymour, baseando-se na teoria de Pierre Bourdieu, afirma 

que o gosto é formado socialmente, e que a escolha dos alimentos é determinada por 

fatores sociais (2005, p.1). Para Dória (2009), a cultura determina a alimentação, pois 

os sistemas alimentares definem a relação do homem entre si e com a natureza. Neste 

sentido, Gimenes (2010) afirma que a gastronomia estuda a relação entre a cultura e 

a alimentação. Compreende-se assim que a gastronomia de um local, estruturada a 

partir de sua culinária tradicional é quintessência de sua cultura. Percebe-se assim 

que a gastronomia vai muito além da simples necessidade fisiológica do alimento, 

abrangendo aspectos socioculturais. A partir disto, entende-se que os gostos e

Authenticity

Culture
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sabores de um local geram um senso ou sentimento local de pertencimento. 

Relacionando-se com a percepção atual (WFTA, 2018) de que o consumo turístico 

gastronômico traz um sendo de lugar através do sabor daquele lugar.

Assim como a gastronomia faz parte da cultura local, o turismo gastronômico 

é compreendido como sendo parte do turismo cultural. O Travel Food Monitor de 2016 

da World Food Travel Association, demonstra que 81% dos respondentes acreditavam 

que os alimentos e bebidas os ajudavam a entender a cultura local. Por isso, um 

número significativo de estudos de turismo gastronômico relaciona-se com aspectos 

culturais (RIBEIRO-MARTINS; SILVEIRA-MARTINS, 2018).

Já em relação a oferta, o turismo gastronômico também é analisado por meio 

do viés econômico e experiencial. Everett (2009, p. 338) coloca turismo gastronômico 

como “mais do que um commodity econômico, é um artefato cultural multidimensional 

o qual se liga e relaciona com local e identidade”. Gimenes (2011) afirma que o turismo 

gastronômico traz ao visitante uma proximidade da localidade visitada ao vivenciar 

experiências culturais e sensoriais. Já Hjalager e Richards (2002) afirmam que provar 

comida local é parte essencial da experiência turística pois serve tanto como atividade 

cultural quanto entretenimento.

Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018) realizaram um importante estudo 

bibliométrico acerca das pesquisas de turismo gastronômico, usando as bases de 

dados CAPES, SPELL, PROQUEST, EBSCO e pesquisando o termo turismo 

gastronômico em português, inglês e espanhol. Esta pesquisa traz um panorama atual 

do cenário acadêmico das pesquisas de turismo gastronômico. Os autores concluíram 

que o turismo gastronômico é reconhecido por dois aspectos, sendo eles; econômico, 

por seu fomento de recursos econômicos em regiões receptoras; sócio/cultural, 

através do ressurgimento e manutenção de receitas e hábitos culturais típicos.

Destaca-se o Apêndice A de Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018) onde 

os autores apresentam um quadro bastante completo com detalhamento das 

pesquisas de turismo gastronômico. A partir da análise das variáveis e do objeto das 

pesquisas, percebe-se que dentre os estudos relacionados com os aspectos 

socioculturais, destacam-se as pesquisas em relação a patrimônio imaterial 

(MENEZES, 2006), cozinha regional (PECCINI, 2013), gastronomia local e pratos 

típicos (GIMENES, 2009; TEODOROIU, 2015; GORDIN; TRABSKAYA; 

ZELENSKAYA, 2016). Com relação ao aspecto econômico, encontram-se pesquisas 

relacionadas à motivação e satisfação (CORREIA et al, 2008) e desenvolvimento
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regional (IAKAVOU; VLACHOS; AIDONIS, 2009; SÁNCHEZ-CANIZARES; LÓPEZ- 

GUZMÁN, 2012).

Estes aspectos econômicos e sociais valorizam o turismo gastronômico em 

um destino. Mascarenhas e Gândara (2015) apontam que a gastronomia impacta 

tanto na qualidade quanto na competitividade dos destinos turísticos, por conta dos 

aspectos como a satisfação do turista, intenção de revisitação, aumento da percepção 

de qualidade dos serviços do destino, feedback positivo do destino e ligação ao 

destino.

Segundo Gimenes (2011) a gastronomia é intrínseca à atividade turística pois 

faz parte da subsistência do turista no local visitado. Sem oferta alimentar, não há 

condições básicas de desenvolver o turismo em um destino; entretanto, ela vai além 

da mera necessidade fisiológica. Em um destino turístico, encontra-se uma larga 

oferta de produtos e serviços gastronômicos, como restaurantes (BIZINELLI et al, 

2016), festivais gastronômicos (COBUCI; NASCIMENTO; MEDEIROS, 2017), roteiros 

e tours gastronômicos (COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017) ou mesmo 

souvenirs gastronômicos (HORODYSKI et al, 2014). Observa-se assim, que uma 

ampla e diversa oferta gastronômica em um destino turístico é capaz de moldar a 

própria estrutura turística do local.

Para Medeiros e Santos (2009, p. 83), a gastronomia pode ser trabalhada no 

turismo como “oferta técnica, oferta diferencial e/ou complementar ou até oferta 

principal” . Portanto, há diversas formas de se trabalhar a gastronomia e o turismo 

gastronômico, podendo ser a gastronomia em si um atrativo turístico, como exemplo, 

as regiões vinícolas (VALDUGA, 2007) ou mesmo uma oferta diferencial, como o 

barreado, prato típico do litoral paranaense (GIMENES, 2009). Ou seja, a gastronomia 

pode configurar como um aspecto único do destino convertendo-se em um diferencial 

competitivo. Este diferencial torna-se importante para o marketing de destinos 

turísticos, como exemplo para a campanha Restaurant Australia do Tourism Australia. 

(TOURISM AUSTRALIA, 2019), a qual alavancou um aumento de 38% nos gastos 

dos turistas com alimentos e bebidas, sendo hoje um dos pontos principais de venda 

do destino (TOURISM AUSTRALIA, 2019).

Ao escrever sobre o futuro do turismo gastronômico, Yeoman e McMahon- 

Beatte (2016) discutem cinco forças de mudanças para o futuro do turismo 

gastronômicos, sendo elas: turismo gastronômico como capital político, turismo 

gastronômico como estado visionário, o significado de ser um foodie, a busca por



36

influencia e exclusividade e experiências fluidas em um mundo pós-moderno. A 

compreensão do turismo gastronômico e como estes elementos afetam a atividade 

turística, é essencial para que destino e trade turístico estejam preparados para esta 

perspectiva futura.

Apesar de sua importância e desenvolvimento, poucos estudos na área do 

turismo visam ampliar o conhecimento acerca do turismo gastronômico, trabalhando 

esta próxima relação entre turismo e gastronomia (GIMENES, 2010). Ainda se carece 

um volume maior de estudos na área, especialmente com diferentes perspectivas. 

Apesar de ser conceituado sobre a ótica da demanda, a maioria dos estudos de 

turismo gastronômico, relacionam-se com a oferta ou com os impactos no destino. 

Sendo, portanto, necessário estudos com novas perspectivas para uma compreensão 

mais ampla em relação a consumo.

2.2.1 Turismo Gastronômico no destino Curitiba-PR

A cidade de Curitiba-PR é considerada como um destino consolidado 

(HORODYSKI, 2014), tendo sua atividade turística focada em turismo de negócios e 

evento (CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, 2015). Em pesquisa realizada no 

evento UFC Curitiba em 2016 (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA, 

2018), conforme tabela 1, foi demonstrado que o maior gasto por dia dos turistas 

nacionais participantes do evento foi com alimentação. Argumenta-se assim, que a 

gastronomia é um item com relevante consumo pelos turistas no destino.
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TABELA 1 - GASTOS POR DIA PARTICIPANTES UFC CURITIBA 2016

Gasto médio/dia por categoria Gastos do turista nacional Gastos do turistas internacional

Gasto com hospedagem
R$ 85,85 R í 179,27

Gasto com Alimentos
R$ 91,69 R$ 135,76

Gasto com compras
RS 85,58 R$ 283,14

Gasto com Transporte
R$ 56,54 R$ 75,47

Outros Gastos
R$ 32,37 R$ 8,00

GASTO TOTAL
R$ 352,02 R$ 681,64

Permanência média 3,2 dias 3,7 dias

FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2018).

Sendo R$352,02 o valor total gasto pelos turistas nacionais e R$91,69 o valor 

gasto com alimentos, o que representa 26% do gasto total. Valor correspondente e 

que corrobora aos 25% apontados pela WFTA (WFTA, 2018) como gasto dos turistas 

com alimentos e bebidas.

Além do turismo de negócios e eventos, há um crescimento no destino 

Curitiba-PR do número de turistas de lazer (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 

2018). Concomitante a esta mudança no perfil do turista, há um aumento na oferta 

gastronômica em Curitiba-PR (COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017). Deste 

modo, há grande potencial para consumo gastronômico pelos turistas, aumentando o 

escopo de turismo gastronômico no destino.

Gimenes afirma que a competitividade entre destinos turísticos contribuiu para 

“um novo olhar sobre a gastronomia” (2010, p. 197). Para que o destino Curitiba-PR 

se diferencie e utilize sua gastronomia como ativo dentro de seu patrimônio cultural, 

é necessário compreender o cenário atual do turismo gastronômico na cidade. Para 

tanto, apresenta-se no quadro 2 os trabalhos acadêmicos relacionados a turismo e 

gastronomia, cujas pesquisas foram realizadas no destino Curitiba-PR. Tais 

pesquisam auxiliam a demostrar o escopo da oferta gastronômica neste destino.
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QUADRO 2 - PESQUISAS SOBRE GASTRONOMIA NO DESTINO CURITIBA-PR

PESQUISAS SOBRE GASTRONOMIA NO DESTINO CURITIBA-PR
Tema Autor Trabalho Resultado

Baixa
Gastronomia Ferreira

Baixa Gastronomia: 
dinâmicas de consumo e 

as possíveis inter- 
relações com o turismo -  

uma análise com base 
nos estabelecimentos de 

Curitiba/PR

A pesquisa realizada em sete 
estabelecimentos na cidade 

delimitou três aspectos centrais da 
baixa gastronomia: comida, preço e 

atendimento.

Souvenir
Gastronômico

Horodyski 
et al.

Souvenirs gastronômicos 
como Lembranças de 
Viagem: um estudo de 
caso em Curitiba-Brasil

Identificou-se que a oferta de 
souvenirs gastronômicos em Curitiba 

é variada, com destaque para 
aqueles relacionados com a 

identidade cultural da cidade.

Restaurantes Bizinelli 
et al.

A Curitiba dos 
Restaurantes: Uma 

análise da evolução dos 
estabelecimentos de 

alimentação comercial 
com base nos registros 
do Guia Quatro Rodas- 

1989/2014

Os autores concluem que há uma 
concentração de estabelecimentos 
na região central e bairros Batel e 

Santa Felicidade com predominância 
de pizzarias, churrascarias e 

estabelecimentos de comida italiana.

Hospitalidade e 
Restaurante

Boer e 
Rejowski

Dimensões da 
hospitalidade em um 
restaurante comercial

A pesquisa realizada no Restaurante 
Madalosso, empreendimento familiar 
de tradição italiana demonstrou visão 
positiva dos entrevistados como um 

local hospitaleiro.

Audiovisual e 
Gastronomia

Santos, 
Alencar e 
Neves

As indústrias criativas de 
audiovisual e gastronomia 
no destino Curitiba: uma 

análise do filme 
Estômago

O filme estudado mostra diversos 
restaurantes e destaca a culinária 

italiana da cidade.

Tours
Gastronômicos

Coutinho, 
Kovaleski e 
Horodyski

Tendência do turismo 
gastronômico: perfil dos 

empreendedores dos 
tours gastronômicos em 

Curitiba-PR

A pesquisa demonstrou que os 
empreendedores dos tours 

gastronômicos em Curitiba-PR são 
empreendedores individuais sem 

experiência anterior na área 
gastronômica nem turística.

Turismo
Cervejeiro

Bizinelli 
et al.

Experiência de Turismo 
Cervejeiro em Curitiba, 

PR

Os autores constataram que a 
experiência nos estabelecimentos 

cervejeiros era positiva, destacando 
como fatores fundamentais na 

qualidade da experiência: 
atendimento, ambientação e 

qualidade dos produtos 
comercializados.

FONTE: A autora (2019).

Percebe-se pelas pesquisas, que Curitiba-PR possui uma oferta gastronômica 

ampla e diversificada, contemplando restaurantes de alta e baixa gastronomia 

(BIZINELLI et a l„ 2015; FERREIRA, 2015), tours gastronômicos (COUTINHO; 

KOVALESKI; HORODYSKI, 2017) e souvenir gastronômico (HORODYSKI et al„
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2014), ou seja, uma diversidade de oferta gastronômica que pode ser consumida e 

experienciada pelos turistas e servir como diferencial para o destino.

Apesar de não ter sido encontrado nenhum estudo acadêmico sobre os 

eventos gastronômicos no destino, há uma vasta realização de eventos 

gastronômicos em Curitiba-PR, como a Festa da Uva, Festa do Frango, Polenta e 

Vinho, Festival Mia Cara Curitiba, Alto Juvevê Gastronomia (INSTITUTO MUNICIPAL 

DE TURISMO DE CURITIBA, 2019). Ademais, diversos eventos culturais que 

acontecem na cidade incluem algum elemento ou aspecto gastronômico, como o 

Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, Festival de Curitiba e Hana Matsuri 

(INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA, 2019)

Uma das ofertas com significativo crescimento são os tours gastronômicos 

(COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017). Tours gastronômicos “possibilitam 

visitas à pé pelas ruas e bairros da cidade conhecendo empreendimentos, 

estabelecendo contatos próximos com chefs e empresários, além de degustações e 

compra de produtos nos atrativos visitados” (KAWAGUCHI; ANSARACH, 2014). No 

apêndice 1 apresenta-se um levantamento dos tours gastronômicos em Curitiba-PR, 

realizado pela autora, segmentados em diretos e indiretos. Os tours diretos são 

focados em um nicho ou um produto específico e caracterizam-se por serem criados 

por microempreendedores individuais que administram e realizam a atividade de 

forma única (COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017). Os tours indiretos são 

considerados itinerários relacionados a gastronomia que integram uma carteia mais 

ampla de produtos ofertados por empresa ou operadoras de turismo receptivo no 

destino (COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017). Em Curitiba-PR, no 

momento da pesquisa, ofertavam-se quinze tours gastronômicos, sendo apenas três 

diretos, além disso, a maioria dos tours ofertados relaciona-se com as cervejas 

artesanais.

Em 2017, o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, lançou o programa 

Curitibéra, visando fomentar a cultura da cerveja artesanal e consolidar Curitiba como 

Capital Nacional da Cerveja Artesanal (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 

2018), com reconhecimento pela Câmara Municipal da cidade através da lei municipal 

15063 de 2017 (CURITIBA, 2017). Um exemplo deste programa é folder do projeto 

contendo diversas informações, disponível no anexo 1.

Segundo o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2018, p. Curitibéra), o 

Curitibéra é:
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Um movimento para quem gosta de cerveja e para quem ama fazer cerveja. 
O Curitibéra veio para unir os micro cervejeiros, oferecendo aos curitibanos 
e visitantes uma experiência única no universo da cultura da cerveja 
artesanal.

Dentre as atividades relacionadas ao projeto, estão: a produção de um Mapa 

da Cerveja Artesanal, realização do Festival Curitibano da Cerveja Artesanal, roteiros 

elaborados pelas agências de receptivo e inclusão do Curitibéra como categoria para 

produtos na curadoria do SouCuritiba Souvenirs (INSTITUTO MUNICIPAL DE 

TURISMO, 2018), a serem comercializados em diversos pontos de vendas no destino, 

como loja no Museu Oscar Niemeyer e Aeroporto Afonso Pena. Bizinelli et al (2013) 

ao analisar as experiências de turismo cervejeiro em Curitiba-PR, aponta que há um 

destaque do segmento cervejeiro curitibano, o qual é capaz de gerar experiência 

turística positiva nos estabelecimentos cervejeiros, a partir de fatores de qualidade da 

experiência como atendimento, ambientação e qualidade dos produtos 

comercializados.

A cerveja está também relacionada a estabelecimentos da Baixa Gastronomia 

(FERREIRA, 2015). O termo Baixa Gastronomia é usado para contrapor o luxo e as 

tendências gastronômicas, com foco em sabor e preços honestos (FERREIRA, 

VALDUGA e BAHL, 2016). Ferreira (2015), ao estudar a baixa gastronomia em 

Curitiba-PR, aponta que houve um importante movimento no cenário curitibano em 

relação a baixa gastronomia (FERREIRA, 2015;). É possível exemplificar este 

movimento através do Tour Comida de Boteco, elencado como um dos tours diretos 

ofertados na cidade, apresentado no apêndice 1, o qual direciona-se exclusivamente 

para comida de boteco (TOUR COMIDA DE BOTECO, 2019).

A criação do projeto Curitibéra fomentou atividades do turismo gastronômico 

relacionadas a cerveja. Entre o ano de 2017, quando realizada a pesquisa de 

Coutinho, Kovaleski e Horodyski (2017) e 2018, quando do levantamento dos tours 

gastronômicos, apresentado no apêndice 1, houve significativa mudança de um foco 

gastronômico relacionado a alimentação, para um crescimento dos tours cervejeiros. 

É clara a relação entre o aumento e direcionamento da oferta de tours relacionados a 

cerveja com a criação do Curitibéra. O folder do projeto, disponível no anexo 1, 

divulgando os roteiros do Curitibéra exemplifica este fomento. Esta relação demonstra 

na prática a argumentação de Sandybayev (2018) de que programas de incentivo 

podem fomentar novos produtos e serviço de turismo gastronômico em um destino.
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Em análise dos restaurantes presentes no Guia Quatro Rodas em Curitiba- 

PR, Bizinelli et al (2016) concluem pelo crescimento e diversidade da alimentação no 

destino. Este crescimento se deu não apenas em restaurantes, mas também na baixa 

gastronomia (FERREIRA, 2015) e em cafés (TRIPADVISOR, 2019).

Exemplifica-se esta relação entre gastronomia e turismo no destino Curitiba- 

PR com as sobremesas relacionadas a pontos turísticos do destino servidas no 

estabelecimento Confeitaria Curitibana. Não apenas o nome dos pratos, mas também 

a estrutura dos doces é relacionada aos pontos turísticos, conforme pode ser 

observado na figura 4.

FIGURA 4 - EXEMPLO DE OFERTA GASTRONÔMICA RELACIONADA A ATRATIVOS
TURÍSTICOS EM CURITIBA

C U g m g M fA  RESERVAS CAFÉS SALGADOS D O CES HAPPY-HOUI

►

de Chocolate Belga Callebaut.

R$ 21,90

Flore ira  da Rua XV

Inspirada nas tradicionais floreiras da 
Rua XV de Novembro no centro de 
Curitiba. Toda o chocolate ao leite da 
floreira é feito a mão a mesa é recheada
com creme de leite condensado e M useu Oscar N ie m e y e r
morangos, coberto com uma terra de

cacau, morangos e flores comestíveis, A c o n s tru ç ã o  dessa  s o b re m e s a  b e m

doce foi inspirada em um famoso 
R$ 1 6 50 museu de Curitiba, o lago é feito com

creme de ovos. a base é de cocada 
mole e o  olho é preparado com 
chocolate meio amargo|

FONTE: Confeitaria Curitibana (2018).

Percebe-se assim que a gastronomia impacta no turismo, assim como o 

turismo pode trazer novos prospectos para a gastronomia do destino.

Atualmente, o cenário gastronômico de Curitiba está expandindo também em 

sua oferta vegetariana e vegana. Schiochet e Valduga (2017) após um levantamento 

criterioso, apontam que não existem estudos relacionando turismo e vegetarianismo. 

A pesquisa de Schiochet (2018) sobre turismo vegetariano em Curitiba-PR mostra que 

há uma ampla oferta vegetariana no destino, contemplando restaurantes, lanchonetes 

e eventos como festivais. Em pesquisa realizada pelo IBOPE em 2018 (SOCIEDADE 

VEGETARIANA BRASILEIRA, 2018), 14% da população brasileira considerava-se 

vegetariana; em Curitiba, o índice aumentava para 16%. Curitiba foi a primeira cidade
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do Brasil a ter um açougue vegano e por conta da vasta oferta de estabelecimentos 

veganos e vegan friendly, é considerada como Capital Vegana do Brasil 

(ESCOLHAVEG, 2018). Percebe-se assim a razão pela qual a oferta de viagens de 

experiências de grupos veganos para a cidade (VEGAN4YOU, 2018) é crescente.

De acordo com o levantamento do Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável da Área Turística de Curitiba-PR- PDITS Curitiba (PDITS 

CURITIBA, 2014, p. 125), a “oferta de serviços de alimentação em Curitiba demonstra 

a boa quantidade e variedade de restaurantes e similares”. O levantamento do PDITS 

mostrou que há uma concentração dos equipamentos gastronômicos em alguns 

bairros ou regiões da cidade; no entorno da Praça da Espanha; no bairro Santa 

Felicidade; ao redor da Av. Batel; ao redor da Rua Itupava e no bairro São Francisco, 

o Centro Histórico de Curitiba. Segundo Bizinelli (2015) os bairros do Centro, Batel e 

Santa Felicidade possuem a maior concentração de estabelecimentos de alimentação 

no destino Curitiba-PR.

Desde o levantamento do PDITS, em 2014, outras regiões ganharam 

destaque, como o entorno da Rua Vicente Machado, e o aumento das chamadas Vilas 

Gastronômicas (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2018). Apresentam-se ainda 

alguns exemplos da união dos empresários locais para a formatação de pólos 

gastronômicos, como a organização dos empresários do centro histórico com a 

Associação Empresarial do Centro Histórico, e dos empresários da Rua Prudente de 

Morais, fomentando divulgação e marketing da região, além da organização de 

festivais e eventos gastronômicos.

No mundo, novas plataformas com bases tecnológicas como Viator e AirBnb 

(VIATOR, 2018; AIRBNB, 2018) também auxiliam no crescimento da oferta de 

produtos gastronômicos. Um dos principais exemplos é AirBnb Experience, braço do 

AirBnb que oferece atividades focadas em experiências (AIRBNB, 2018). No Brasil, a 

abertura deste serviço foi em 2017, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

chegando no ano de 2018 em Curitiba-PR. No destino, são ofertadas até o momento 

da pesquisa, quatro experiências gastronômicas conforme figuram 5.
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FIGURA 5 - EXEMPLO DE EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICA OFERTADAS NO AIRBNB 
EXPERIENCE NO DESTINO CURITIBA-PR

^  Q  CurilCuritiba - PR ■ Comidas e bebidas Anfitrião Salvos Viagens Mensagens Ajuda

Datas Hóspedes Preço Horário Idioma oferecido Mostrar Mapa X

CAMINHADA GASTRONÔMICA

Comida de Boteco puramente 
Curitibana
R$100 por pessoa

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS DEGUSTAÇÃO DE CERVEJA CAMINHADA GASTRONÔMICA

Deguste vinhos em vinícola Curitiba Descubra cerveja artesanal em Curitiba Cozinha e jantar privado Cafeteria
R$88 por pessoa R$59 por pessoa R$352 por pessoa
4.72***>H  25 4 .S 6 ** * *T 9

FONTE: AirBnB (2019).

O projeto Gastronomia Paraná, do órgão Paraná Turismo, tem como missão 

“promover e divulgar a gastronomia paranaense, para que se torne um diferencial aos 

turistas que visitam o Estado” (PARANÁ TURISMO, 2018). O projeto objetiva fomentar 

a gastronomia local no estado e aumentar a permanência dos turistas. Um de seus 

eixos de trabalhos foram os pratos típicos. Além de preparações com pinhão como 

bolo de pinhão, e suflê de pinhão (PARANÁ TURISMO, 2018), aponta como um prato 

consolidado no destino Curitiba, a Carne de Onça - um preparado de carne crua 

bovina, considerada como patrimônio cultural de Curitiba pela lei 14.928 (CURITIBA,

2018)

Todavia, a diversidade e o variedade gastronômica acaba sendo por si mesma 

uma característica gastronômica marcante no destino (BIZINELLI et al, 2016). O 

PDITS Curitiba (PDITS CURITIBA, 2014) aponta os festivais gastronômicos e a 

gastronomia diversificada como elemento central das linhas de produtos ofertados no 

destino. Portanto, a variedade de oferta e diversidade são pontos fortes do turismo 

gastronômico em Curitiba-PR.

Ao analisar o barreado no litoral paranaense Gimenes (2009, p.23) conclui 

que o turismo gastronômico em relação ao destino onde este acontece

pode incrementar sua oferta turística, diferenciá-lo em relação aos seus 
concorrentes diretos e indiretos e ainda complementar a oferta de lazer e de 
entretenimento, gerando empregos diretos e também aumentando a 
atratividade de uma localidade, incentivando, por conseqüência, o aumento 
da permanência dos visitantes.

Aponta-se que o destino Curitiba-PR possui uma ampla e variada oferta 

gastronômica, que pode ser um fator estratégico desde a motivação dos turistas em
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conhecerem a cidade ou permanecer mais tempo, até mesmo um importante 

diferencial na percepção da qualidade da experiência de consumo turístico em 

Curitiba-PR.

Escrevendo sobre a cidade de São Paulo-SP, Gimenes (2010) aponta que 

apesar de turismo de negócios e eventos ser o principal no destino, a oferta 

gastronômica é um importante atrativo complementar. Em Curitiba-PR estes dois tipos 

de turismo também se configuram como os principais. A partir do levantamento do 

turismo gastronômico em Curitiba-PR, pode afirmar-se que há potencial para que a 

oferta gastronômica se torne um importante atrativo complementar no destino.

Com o aumento da demanda por turismo de lazer em Curitiba-PR, a 

ampliação na oferta de produtos gastronômicos no destino e os benefícios que o 

desenvolvimento do turismo gastronômico traz para um destino turístico, entende-se 

como altamente relevante a realização da pesquisa relacionada a turismo 

gastronômico no destino Curitiba-PR.

2.1.2 Mercados como atrativos gastronômicos

Diversos elementos gastronômicos são utilizados no turismo. Em relação a 

estes elementos gastronômicos usados no turismo, Fagliari (2005) aponta: bares e 

restaurantes, pratos e produtos típicos, locais de produção, lojas e mercados, eventos, 

rotas gastronômicas, museus e escolas gastronômicas. De acordo com os estudos 

gastronômicos relacionados ao turismo em Curitiba-PR e apresentados no quadro 2, 

elenca-se estudos dos elementos: baixa gastronomia (FERREIRA, 2015), 

restaurantes (BIZNELLI eta l, 2016; BOER; REJOWSKI, 2015), tours gastronômicos 

(COUTINHO; KOVALESKI; HORODYSKI, 2017) e souvenirs gastronômicos 

(HORODYSKI eta l, 2014).

O Global Report on Food Tourism da Organização Mundial do Turismo 

(UNWTO, 2012) apresenta relatório acerca das atividades gastronômicas realizadas 

por turistas. Observa-se na figura 6, que das sete categorias de atividades listadas, 

cinco delas foram realizadas por cinquenta por cento dos entrevistados.
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FIGURA 6 - ATIVIDADES GASTRONÔMICAS REALIZADAS POR TURISTAS

G astron om ic  A c tiv ities

O ther

Cookery w orkshops 

M useums 

Food Events 

Food fairs

Visits to  m arke ts and  food producers 

Food Tours

20% 40% 60% 80% 100%

FONTE: Organização Mundial do Turismo (2012).

Compreende-se assim, que o turista que consome atividades gastronômica, 

tende a realizar não apenas uma atividade particular apenas, e sim, engajar-se em 

várias atividades, tendo um amplo consumo gastronômico. Para Everett (2016, p. 13), 

existe um interesse geral em se provar comidas locais, visitar mercados locais e 

engajar-se com estabelecimentos gastronômicos quando em férias.

Dentro das atividades realizadas por metade dos turistas, e que Fagliari 

(2005) elenca como um dos elementos gastronômicos usados no turismo, são os 

mercados. Os mercados locais são espaços onde produtores vendem seus produtos 

diretamente ao público final. Sendo este contato direto entre produtores e turistas, 

segundo Smith e Xiao (2008), um diferencial dos mercados.

Historicamente os mercados públicos nas cidades sempre foram locais de 

trocas necessárias à reprodução da vida, tornando-se pontos de encontro e 

preservação do tradicional (PINDAUTI, 2006). Pindauti, ao estudar os mercados 

públicos na história urbana, argumenta que a configuração que vemos atualmente dos 

mercados teve inicio em meados do século XIX, quando emerge uma nova concepção 

de espaço urbano, com utilização de novas tecnologias como o ferro e as atividades 

comerciais passam a ficar mais especializadas. Assim, para a autora, com o passar 

do tempo, estes espaços passaram a constituir como parte da identidade do local.

Os mercados estão diretamente relacionados com a questão cultural do 

turismo gastronômico. Os mercados se enquadram dentro da definição de Hall (2003) 

de que turismo gastronômico engloba visitação a locais específicos para degustação 

ou experiências atributos especiais da produção alimentar da região. Fagliari (2005, 

p. 60) aponta que lojas e mercados são “oportunidades do turista não apenas entrar
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em contato com o cotidiano da comunidade visitadas, mas também colher um pouco 

de sua cultura. Neste sentido, Schülter (2003, p. 48) argumenta que os mercados 

“vendem todos os ingredientes para preparar pratos típicos, que, em geral, constituem 

uma magnífica oportunidade para provar alguma especialidade local”. Já Everett 

(2016) e Henche (2017) apontam que um aspecto relevante em relação a utilização 

turística dos mercados, é a percepção dos turistas de que estes oferecem 

experiências autênticas.

Pesquisa realizada em 2018 pela WFTA, a qual visou compreender a situação 

atual do turismo gastronômico e seu consumo, gerou como resultado o relatório 2019 

State o fthe  Food Industry (WFTA, 2019), apresentado na figura 7:

FIGURA 7 - EXPERIÊNCIAS QUE AUXILIAM O TURISTA A APRENDER SOBRE GASTRONOMIA
LOCAL EM UM DESTINO TURÍSTICO

llnderstanding “Local” Food & Drink

Experts had many ideas on the best ways to effectively educate visitors about local food and drink.

As a tourist, how effective would each o f these experiences 
be in helping you to learn about local food culture?

Average

% Extremely 
or Very 

Effective

% Rating Not at 
all Effective

Visiting a local market (such as a farmers market, seafood 
market) 4.10 76 % 0 %
Taking a local market tour 4.10 83% 0 %
Taking a food tour 3.93 65% 0 %
Dining in the home of a local 3.83 69 % 0 %
Taking a beverage tour (wine, beer, or spirits) 3.39 43% 0 %
Watching travel shows or videos (including Youtube) about a 
destination's food/drink 3.10 31 % 0 %
Self guided food or beverage tours (printed or using an app) 2.86 21 % 3 %
Talking to destination and hotel staff (such as concierge or 
reception desk) 2.59 24% 21 %
Reading guidebooks 2.55 10% 7 %
Reading brochures 2.31 3 % 17 %

FONTE: WFTA (2019).

As experiências percebidas pelos turistas como mais efetivas em auxiliar a 

aprender sobre a cultura local eram visitação a mercados locais e participação em tour 

em mercados locais. Estes dados demonstram a importância de visitação de turistas 

a mercados locais pelo fato destes serem altamente efetivos em educar os turistas 

sobre comidas e bebidas locais.
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Em seu estudo sobre os mercados de Madrid, Henche (2017) aponta que os 

três mercados analisados se tornaram atrativos turísticos por conta produtos que 

vendem, atmosfera, oferta de lazer, arquitetura, entre outros.

Ao discutir o valor dos mercados, Everett (2016) expõe que os mercados 

geram benefícios para os produtores, para os consumidores turistas e para a 

comunidade local. Dentre os benefícios para os produtores, a autora elenca 

(EVERETT, 2016, p.227): “potencial de colaborar com outros aspectos do turismo e 

diversificar a renda ao vender diretamente aos turistas” . Para os consumidores 

turistas, os benefícios incluem: acesso a produtos mais saudáveis e sazonais, 

momentos de diversão educativos, e insghts únicos sobre a comunidade local. A 

comunidade local beneficia-se ao manter o dinheiro proveniente do consumo turístico 

dentro da comunidade, criação de postos de trabalhos e novos negócios, assim como 

incentivam o turista a revisitar o local.

Ademais, Fagliari (2005, p. 60) argumenta que mercados estão relacionados 

“à importância das compras durante a viagem”. O que vai de acordo com a 

argumentação de Andersson e Mossberg (2016) de que entusiastas gastronômicos, 

procuram comprar produtos locais sempre que possível.

A partir do apresentado, constata-se que os mercados são importantes 

atrativos gastronômicos dentro da oferta turística de um destino. Os mercados 

oferecem oportunidade de um consumo gastronômico com benefícios culturais e 

econômicos para os turistas. Alguns importantes mercados no Brasil são o Mercado 

Municipal de São Paulo-SP, o Mercado Central de Fortaleza-CE, o Mercado Ver-o- 

peso em Belém-PA, além do Mercado Municipal de Curitiba-PR.

2.2 CONSUMO TURÍSTICO

O turismo é uma atividade econômica crescente (UNWTO, 2017; SOUZA e 

SIMÕES, 2010), que envolve compra de serviços e produtos (BENI, 2009) e que ao 

ser consumida gera experiências individuais no consumidor turista (SWARBROOKE; 

HORNER, 2002).

Um indivíduo, no momento em que se encontra na condição de turista, em si 

já é consumidor. Para que esteja na condição de turista é necessário que o indivíduo 

esteja consumido aspectos da atividade turística. Os serviços turísticos componentes 

do subsistema de consumo do Sistema de Turismo proposto por Beni (2009) inclui
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intermediação, transporte e alojamento. Entretanto, argumentar-se que o consumo 

intermediário, que inclui compra de pacotes com agências e operadoras, pode ser 

minimizado pela compra direta com as empresas via online. O transporte pode ser 

realizado via compartilhamento de carros privados e o alojamento pode ser realizado 

em casa de parentes. Assim, por mais que haja um consumo menos relacionado a 

produtos tangíveis e mais a sensações e lazer (TASCHNER, 2000), compreende-se 

que o consumo turístico esteja diretamente relacionado a atividade turística.

Para atravessar o cruzamento mais movimentado do mundo, o Shibuya, 

localizado em Tokyo, Japão (EXPEDIA, 2019), não é necessário pagamento de 

ingresso por não ser um serviço nem um produtos, porém, para consumir esta 

experiência, o turista deve comprar os elementos necessários a realização de sua 

viagem, como transporte e alojamento e ter o consumo desta experiência, isto é, 

vivencia-la através de seus sentidos (KIVELA; CROTTS, 2006). Portanto, para 

compreender o consumo turístico, é preciso percebe-lo por suas características como 

a intangibilidade (BENI, 2009; ARAÚJO, 2003; KOTLER, 2011) e a não possibilidade 

deteste (BENI, 2007).

Relaciona-se consumo com compra, no entanto, há uma distinção entre estes 

termos. O consumo turístico é mais amplo que os momentos pontuais de compra, 

assim, a compra é a atividade imediata de adquirir um bem ou serviço (HORODYSKI, 

2014). O consumo, segundo Horodyski (2014) é a produção de significado, 

corroborando com Solomon (2002) que pontua que o consumo pode ser 

compreendido como experiência. Para Lehto, Chen e Silkes (2004) comprar é uma 

das atividades mais populares entre turistas.

Para Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017, p. 233) “o processo de decisão 

de compra visa à satisfação, que no caso do turismo se configura como uma 

satisfação imaterial, intangível e difícil de medir pelas próprias características do 

produto turístico” . Já Featherstone (1995), discute que os prazeres emocionais do 

consumo estão relacionados às experiências turísticas.

Horodyski e Gândara (2015) argumentam ainda que os aspectos que 

envolvem as compras dos turistas durante a viagem ainda carecem de maiores 

aprofundamentos. Ao percebermos o consumo turístico em três etapas: pré-viagem, 

viagem e pós-viagem, identifica-se que os principais temas de estudos levantados por 

Cohen, Prayag e Moital (2014), em sua pesquisa sobre estudos de comportamento 

em turismo, relacionam-se ao pré-viagem. Isto é, estas pesquisas buscam entender
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os aspectos de decisão, valores, motivação, personalidade e conceito de self, 

expectativas e atitudes. Com o pós-viagem, analisam-se percepções, satisfação, 

confiança e lealdade, corroborando assim com Beni (2009), que dentro do subsistema 

de consumo turístico, foca na compreensão da decisão e motivação de compra da 

viagem.

Tanto Horodyski e Gândara (2015) quanto Swarbrooke e Honer (2002) 

afirmam que na área do turismo ainda são incipientes os estudos relacionados as 

atividades de consumo e o comportamento do consumidor turista. Assim, poucos 

estudos visam perceber o consumo e o consumidor no momento da viagem. Sendo 

uma das características da atividade turística a inseparabilidade da produção e do 

consumo (ARAÚJO, 2003; KOTLER, 2011), a ocorrência do consumo ocorre 

simultaneamente a produção, ou seja, a criação da experiência turística se dá no 

momento do consumo turístico. Configura-se assim, a necessidade de mais pesquisas 

que visam compreenda o consumo turístico e seus aspectos no momento em que este 

consumo ocorre.

Portanto, o consumo turístico está ligado ao consumo de signos 

(FEATHERSTONE, 1995) e a experiência turística (HORODYSKI, 2014). Logo, por 

estar relacionados a estes itens, o consumo turístico é chave para que o turista tenha 

experiências turísticas memoráveis. A configuração de experiências turística 

memorável, segundo Kim, Ritchie e McCormick (2012) está relacionada a qualidade 

da experiência turística e é proveniente de alguns aspectos como hedonismo, 

liberdade, cultura local, significados, conhecimento, envolvimento e novidade 

Corroborando com Tsai (2016) quando este afirma que comidas e cozinha local são 

elementos indispensáveis para uma experiência turística memorável. Por 

conseguinte, torna-se essencial compreender melhor o consumo gastronômico por 

este ser uma ferramenta importante na experiência do consumidor turista, além do 

turista que o consome.

2.2.1 Consumo gastronômico

Para Hjalager e Richards, (2002, p. 3) a gastronomia é “central para a 

experiência turística, mas a comida também se tornou parte significativa da 

construção da identidade na sociedade pós-moderna”. Esta identidade, ligada ao
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conceito se/f de Belk (1988), relaciona-se ao consumo gastronômico e também ao 

consumo de turismo gastronômico.

O turismo gastronômico, por conta do fato de que o turista necessita comer, 

difere-se de outros tipos turísticos. Segundo Beni (2009) os tipos de turismo estão 

relacionados a vocação turística do núcleo receptor, segundo o autor, as 

necessidades e preferências da demanda turística imprimem no destino sua vocação 

turística e poder de atração. Por meio destas classificações, teríamos uma percepção 

de turismo gastronômico engessada a poucos destinos, como regiões vinícolas. 

Entretanto, pelo fato de a alimentação ser uma necessidade do turista em qualquer 

destino que este esteja, ela está muito mais relacionada a aspectos do turismo cultural 

do que classificada por seu poder de atratividade e de criação de uma vocação 

turística.

O destaque que a gastronomia obteve nos últimos anos, conjuntamente com 

o crescimento do setor turístico, impactaram diretamente o turismo gastronômico. O 

consumo de alimentos e bebidas, que muitas vezes foi tratado como suporte à 

experiência de consumo (MITCHELL; HALL, 2003) se torna cada vez mais parte da 

experiência principal, de acordo com sua intensidade e impacto memorável na 

qualidade total da experiência turística (QUAN; WANG, 2004), levando a uma 

valorização da gastronomia como oferta turística principal (FERREIRA; VALDUGA; 

BAHL 2016; MANOSSO et al, 2016).

Assim, o turismo gastronômico migrou de uma atividade suporte para ocupar 

um lugar central, sendo um fator de extrema importância na atividade turística de um 

destino (EVERETT, 2016; SÁNCHES-CANIZARES; LÓPES-GUZMÁN, 2012; QUAN; 

WANG, 2004). Stone et al (2018) apontam que experiências ligadas a alimentos e 

bebidas tem se tornaram cada vez mais relevantes e marcantes para os turistas.

Tsai (2016) argumenta que o consumo gastronômico é uma experiência 

turística principal, pois ela deixa uma memória inesquecível e possui alto índice de 

compartilhamento. Entretanto, um conhecimento teórico mais denso sobre o 

consumo deste segmento turístico ainda carece maiores compreensões.

Portanto, o turismo gastronômico encontra-se muito mais relacionado a em 

um aspecto micro de consumo pontual do que um aspecto macro de motivação de 

viagem. Isto é, comer uma pizza na Itália pode não ter tanto poder atrativo capaz de 

per se motivar um deslocamento turístico, entretanto é um consumo que agrega valor 

a percepção de experiência e satisfação que pode ser o aspecto diferencial na escolha
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do turista entre ir para a Itália ou outro destino, como por exemplo a Alemanha. Além 

disso, este consumo e compartilhamento em redes sociais, amplia a percepção de 

qualidade da experiência.

O crescente mercado consumidor de turismo gastronômico busca produtos 

e serviços que proporcionem experiências diferenciadas e memoráveis 

(ROBINSON; GETZ, 2016; MEDEIROS; ALVES; COBUCI, 2016). Percebe-se, 

portanto, que a experiência é central no entendimento e crescimento do consumo 

gastronômico. Dentro deste contexto, merecem destaque as mudanças no 

comportamento do consumidor turista, a partir de novos fatores de influencia, como 

maiores expectativas e demandas (SWARBROOKE; HORNER, 2002), buscando 

não apenas uma melhor relação custo/beneficio, mas também uma experiência 

gastronômica que seja diferenciada e única (TURROW, 2015), a qual agregue valor 

a sua viagem. Torna-se assim, um importante e interessante nicho de mercado com 

amplo potencial de crescimento e segmentação (KIVELA; CROTTS, 2006; 

HENDERSON, 2009).

Desta maneira, o presente trabalho não irá abordar o turismo gastronômico 

em seu viés motivacional, isto é, as motivações gastronômicas pelas quais os turistas 

viajam (KIVELA; CROTTS, 2006; RICHARDS, 2002), se restringindo o consumo 

gastronômico que ocorrem durante uma viagem. Pretende-se assim, ampliar o escopo 

do entendimento e dos estudos de turismo gastronômico, muitas vezes restrito ao 

conceito de que turismo gastronômico é aquele em que o deslocamento é realizado 

por uma motivação gastronômica.

Para que estas experiências gastronômicas se concretizem, devem estar 

presentes dois aspectos fundamentais; o consumo gastronômico e uma experiência 

turística memorável.

O turismo gastronômico ainda é estudado majoritariamente por seu aspecto 

cultural (GIMENES, 2011; PECCINI, 2013; RIBEIRO-MARTINS; SILVEIRA- 

MARTINS, 2018). Pesquisas como a de Bjôrk e Kauppinen-Ráisánen (2016) mostram 

que não apenas que a gastronomia funciona como um gatilho para a escolha de um 

destino turístico, senão também que ela contribui para a experiência holística da 

viagem.

O consumo gastronômico é significativo em relação ao gasto total dos turistas, 

sendo um dos maiores gastos no destino (HALL; SHARPLES, 2003; WFTA, 2018). 

Contudo, não são todos os consumos gastronômicos que se configuram como uma
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experiência gastronômica. Como Smith e Xiao (2008) exemplificam, para um turista 

americano, o consumo de um fast food de seu país, em sua viagem não representa 

uma experiência gastronômica. Talvez pelo fato de não ter uma ligação. Entretanto, 

para um turista vegetariano que viaja para a índia, país onde redes de fast food 

oferecem lanches vegetarianos, os quais ele não encontra em sua cidade de 

residência, esta pode configurar-se uma experiência.

Esta diferenciação, em certo ponto subjetiva do turista é colocada por meio 

de como o próprio turista sente e percebe a atividade turística. Burr (1995) afirma que 

a experiência turística é uma complexa construção social. Neste sentido, Urry (2002) 

demonstra que o turista observa a atividade turística por meio de uma lente própria e 

subjetiva. Ademais, as experiências podem ser consideradas como experiências 

turísticas memoráveis.

Everett (2016, p. 17) afirma que o turismo gastronômico possui um papel ético 

no destino onde está inserido - produtores locais, combate homogeneização de 

produtos. Segundo Everett (2016, p. 54) apesar de ser considerado um turismo de 

nicho ou de interesse especial, o turismo gastronômico é bastante amplo pois seu 

consumo é realizado por um amplo número de turistas.

Um local considerado como atrativo gastronômico como o Mercado Municipal, 

onde há diversidade de oferta de produtos e serviços gastronômicos, viabiliza este 

consumo, pois faz a ponte entre a oferta e a demanda.

2.2.2 Habitat de Compras Turísticas

Para Horodyski e Gândara (2017, p. 3) apontam que espaços de consumo

são

ambientes de lazer e convívio familiar e as pessoas anseiam pelas compras 
em busca de prazer, bem estar e conforto, buscando satisfação, que não 
consiste apenas em aquisições de bens materiais com fins utilitários, mas 
também o consumo de signos.

Yüksel (2007) ao trabalhar consumo turístico argumenta que há espaços de 

compras que possuem características próprias e que vão além de mero ambientes 

para compras. Estes ambientes são denominados pelo autor como Habitat de 

Compras Turísticas. Estes ambientes caracterizam-se por uma área inconsistente 

com diversos tipos de varejo, possuem ambiente diverso, atmosfera hospitaleira, 

variedade de cores, sabores e barulhos, frequentemente advinda de uma mistura de
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lojas pequenas e locais. Portanto, múltiplos estímulos sensoriais de todos os sentidos, 

em um ambiente acolhedor, no qual o turista se sente bem e tem uma completa e 

complexa experiência que vai além do mero ato de comprar.

O Habitat de Compras Turísticas proporciona uma experiência de consumo 

diferenciada, pois torna-se em si uma profusão entre cultura e compras, e entre o local 

e o turístico. Desta forma, são locais onde turistas passeiam por razões utilitárias e 

hedonistas.

Segundo o autor, para que um local seja considerado um Habitat de Compras 

Turística, devem existir e/ou possibilitar aos turistas as seguintes características:

a. Diversos tipos de varejo dominado por uma atmosfera inconsistente;

b. Presença de pequenas lojas que ofereçam diversidade de cores, cheiros

e barulhos;

c. Ambiente diverso e não estruturado;

d. Atividades de negócios locais;

e. Atmosfera diferente e hospitaleira;

f. Ambiente único e atrativo para compras e experiência de compra;

g. Cultura local autêntica;

h. Mix de varejo na área que deve conter: boutiques, restaurantes, bares, 

lojas de presentes ou souvenir;

i. Áreas para vendedores de rua;

j. Prédios históricos;

k. Exemplares arquitetônicos;

I. Possibilidade de negociar;

m. Olharexibições;

n. Conversar com outros compradores e vendedores,

o. Socializar com amigos,

p. Browsing1

q. Pagar preços reduzidos.

Os Habitat de Compras Turísticas são espaços que ao apresentarem as 

características elencadas acima possuem potencial de proporcionar experiências 

turísticas diferenciadas e autênticas, Yüksel (2007) argumenta ainda que os Habitat

1 Browsing refere-se à ação de olhar, procurar por algo que goste de forma casual.
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de Compras Turísticas tornam-se atrativos turísticos únicos e atraentes espaços para 

compras, afetando o estado emocional dos turistas e agregando valor as compras 

realizadas, aumentando assim a intenção de revisitação e tendência de gastar mais e 

passar mais tempo do que originalmente planejado.

Em pesquisa bibliográfica realizada em plataformas nacionais e 

internacionais, não foram encontradas pesquisas de mercados ou atrativos 

gastronômicos como Habitat de Compras Turísticas. Entretanto, argumenta-se que 

compreender um atrativo gastronômico, como um mercado, como Habitat de Compras 

Turísticas é relevante para a área de turismo gastronômico pelo impacto destes 

espaços na experiência de consumo dos turistas.

O objetivo específico dois do presente trabalho é analisar o Mercado Municipal 

de Curitiba-PR como Habitat de Compras Turísticas. Assim sendo, as características 

apresentadas por Yüksel (2007) para os Habitat de Compras Turísticas serão 

utilizadas como referencial para analisar o atrativo Mercado Municipal de Curitiba-PR.

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O comportamento do consumidor busca compreender o comportamento 

humano nas questões relacionadas a consumo. Holbrook (1987) pontua que 

comportamento do consumidor se relaciona com a compra, o uso e o descarte. Tais 

questões encontram-se relacionadas com os aspectos psicológicos, emocionais e 

subjetivos do consumo, assim como ações e atividades de consumo que acontecem 

no pré-compras, compras e pós-compra. De acordo com Horodyski (2014), consumo 

é um processo contínuo e a compra, um ato momentâneo de relação de troca.

Solomon (2016, p.7) conceitua comportamento consumidor como “o estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam 

ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem 

necessidades e desejos” . Já Marchetti (2017), conceitua comportamento do 

consumidor como “pensamentos, sentimentos e ações que as pessoas experimentam 

na compra e utilização de produtos e serviços, envolvendo o processo de decisão que 

precede e determina estas ações, assim como o comportamento pós-compra”. 

Portanto, o comportamento do consumidor refere-se tanto a questões psicológicas,
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quanto a atitudes cognitivas afetivas, em um escopo tempo-espaço bastante 

abrangente.

O comportamento do consumidor busca compreender quem é o consumidor, 

quais são suas motivações, como é o seu processo decisório, quem são suas 

influências, como é feita sua escolha, a ação da compra, quais as emoções que 

envolvem o consumir, quais ações o consumidor realiza no pós-compra, pretendendo 

embasar estratégias para melhorar a qualidade da experiência de consumo 

(SOLOMON, 2016). Este conhecimento é relevante por sua ampla aplicação prática, 

desde a criação de novos produtos e serviços, melhoria da oferta, ferramenta de 

marketing, base para estratégicas comerciais, entre outros.

As definições de comportamento e pesquisas do consumidor, mas utilizadas 

foram sintetizadas por Sampaio et al (2013), conforme quadro 3:

QUADRO 3 - DEFINIÇÕES DE COMPORTAMENTO E PESQUISA DO CONSUMIDOR

Definições de comportamento e pesquisa do consumidor Autores
“Comportamento do consumidor é a interação entre afeto e cognição, 
comportamento e ambiente por meio da qual os seres humanos conduzem 
na vida atitudes relacionadas à troca". Mesmo conceito da American 
Marketing Association (AMA).

Peter e Olson 
(2009, p. 05)

“Comportamento do consumidor é definido como atividades com que as 
pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e 
serviços” .

Limeira (2008, p. 
08)

“Comportamento do consumidor é definido como atividades com que as 
pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e 
serviços” .

Blackwell, Miniard e 
Engel (2005, p. 06)

“Comportamento do consumidor é definido como o estudo das unidades 
compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo 
e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e idéias” .

Mowen e Minor 
(2003, p. 3)

“Comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos 
quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de 
produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades e 
desejos”.

Solomom (2002, p. 
24)

“Comportamento do consumidor consiste nos processos psicológicos e 
sociais das pessoas em submeter-se a aquisição, utilização e eliminação dos 
produtos (p.ex., automóveis), serviços (p.ex., uso de lavanderia externa), 
idéias (p.ex., crenças espirituais) e práticas (p.ex., auto-exames regulares)".

Bagozzi, Gürhan- 
Canli e Priester

(2002, p. 01)

“Comportamento do consumidor é o estudo dos processos onde há 
aquisição, uso e disposição de todos os tipos de produtos que têm valor para 
aquilo que o homem deseja”.

Holbrook (1987, p. 
131)

“Ligam fatores individuais, sociais e de informação como pré-requisito para 
as atitudes que vão influenciar o comportamento do consumidor”.

Ajzen (1991) e 
Ajzen e Fishbein 

(2005)

FONTE: SAMPAIO et al (2013).

O comportamento consumidor é uma área, que passou por algumas crises 

identitárias (HOLBROOK, 1987). Com influencia de diversas disciplinas do 

conhecimento como economia, sociologia, antropologia e filosofia (SAMPAIO et al, 

2013; MACINNIS; FOLKES, 2010), a área do comportamento do consumidor foi ao 

longo dos anos ampliando seu escopo de estudo e, apesar de não ter se definido
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como área isolada, tendo permanecido como parte da administração, ainda percebe- 

se todas as influencias iniciais em sua gama de estudos com perspectivas diversas.

Nos últimos anos, as mais importantes publicações da área, como o Jounal o f 

Consumer Research, vem buscando em conjunto alcançar uma percepção mais 

ampla sobre comportamento, e em especial, com maior significado e relevância além 

da área acadêmica, para que o conhecimento produzidor dialogue com uma audiência 

mais ampla como responsáveis por políticas públicas, ativistas, empreendedores, 

gestores, e diretores de marketing (DAHL et al, 2014).

Os estudos de comportamento do consumidor buscam compreender todos os 

aspectos relacionados ao consumo sob diferentes perspectivas e objetivos. Há três 

principais perspectivas metodológicas utilizadas nos estudos de comportamento do 

consumidor, apresentadas no quadro 4.

QUADRO 4 - PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS NOS ESTUDOS DE COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR

Perspectiva
Metodológica Foco Viés Metodologias

Interpretativista
Compreender o 
consumo e seus 

significados

Antropológico e 
culturais

Etnográficas e 
fenomenológicas

Tradicional

Descrever e 
explicar a tomada 

de decisão do 
consumidor

Psicológico e 
Psicologia social

Quantitativas 
com base 
positivista

Market Science

Predizer as 
escolhas e o 

comportamento 
consumidor

Economia e 
estatística

Experimentos 
com variáveis

FONTE: A autora (2018) baseada em Marchetti (2017).

No presente trabalho, por seu recorte etnográfico a partir do shadowing e 

compreensão do consumo no turismo, os principais autores apresentam uma 

perspectiva interpretativista.

Ao estudar a relação entre posse e o indivíduo, Belk (1988) argumenta que o 

consumo e a posse caracterizam-se como extended self, isto é, como parte externa, 

porém integrante ao Eu do indivíduo, a quem o indivíduo é. Assim, o consumo opera 

como criador de uma identidade. Atualmente ocorre uma valorização das 

experiências, levando a um maior investimento em produtos e serviços que possam 

agregar a identidade, no turismo, pode-se exemplificar através das viagens em grupos 

veganos (VEGAN4YOU, 2018). Destarte, o turismo também pode ser um produto 

indenitário. Ademais, dentro da construção de Belk (1988), coleções como de
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souvenirs fazem parte da criação e percepção do self, além de uma lembrança de 

viagens se tornam parte de quem o indivíduo é.

A pesquisa de Andersson e Mossberg (2016) corrobora com Belk, e mostra 

que foodies, food enthusiast, ou pessoas entusiastas gastronômicos, são aqueles que 

possuem livros de receitas ou mesmo tiveram experiências gastronômicas que 

formam parte de sua identidade como pessoas. O autor afere que a identidade 

gastronômica demanda confirmação constante e precisa ser continuamente 

comunicada para outras pessoas. Desta forma, ele valida a expressão “você é o que 

você come” e pondera que o envolvimento de uma pessoa com a gastronomia por 

meio da compra e do consumo gastronômico faz parte da criação desta identidade 

gastronômica do indivíduo.

Estudiosos sobre o comportamento do consumidor também se encarregam 

de estudar a influência social e os grupos de referência. Em turismo, este tópico é 

estudado sob a ótica do crescimento e influencia dos blogs no consumo (CAMARGO 

et al, 2016). Os grupos de referencias como as subculturas são relevantes para a 

construção de uma experiência turística relevante para determinado grupo de 

indivíduos, assim como para as ações de marketing e comercial.

Swarbrooke e Horner (2002, p.26) definiram o comportamento do consumidor 

no turismo como: “o estudo das razões de compra dos produtos pelas pessoas, e 

sobre o seu modo de tomar decisões”. Cohen, Prayal e Moital (2014, p. 873) ao 

realizarem uma revisão de literatura dos estudos de comportamento do consumidor 

em turismo afirmam que esta área de estudo é fragmentada por usar conceitos de 

outras área como marketing, e aplica-los no turismo; por haverem muitos estudos 

sobre o mesmo item que não podem ser comparados por conta do contexto da 

pesquisa; pesquisas qualitativas com design experimental que geram erros de 

compreensão de causa-efeito; poucos estudos longitudinais com abordagem holística.

Consumidor pode ser entendido como sendo a pessoa que identifica uma 

necessidade ou desejo e realiza uma compra a fim de satisfazer a necessidade ou 

desejo percebido (SOLOMON, 2016, p. 24). Na mesma perspectiva, considera-se 

consumidor turista o indivíduo consumidor de um serviço ou produto turístico.

Em turismo, a comportamento do consumidor relaciona-se diretamente ao 

marketing, assim sendo, liga-se com experiência, qualidade e satisfação 

(SWARBROOKE; HORNER, 2002).
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2.3.1 Comportamento Consumidor de Turismo Gastronômico

O presente trabalho diferencia-se ao analisar o turismo gastronômico por meio 

de um viés comportamental de seu consumidor. A maioria das pesquisas de 

comportamento do consumidor de turismo visa compreender os fatores determinantes 

da motivação dos consumidores e os processos de compra (SWARBRROKE; 

HORNER, 2002) ou por sua aplicação no marketing turístico (COHEN; PRAYAL; 

MOITAL, 2014).

Everett (2009) argumenta que o turismo gastronômico é um tema de estudo 

com riqueza e diversidade características, a qual se relaciona com comida, sociedade, 

cultura e economia. A presente dissertação visa estudar um aspecto importante, 

porém pouco contemplado do turismo gastronômico, o comportamento do consumidor 

turista.

O comportamento do consumidor busca compreender o indivíduo e os 

elementos relacionados aos processos nos quais este está envolvido. Neste sentido, 

o comportamento do consumidor no turismo visa compreender os elementos e 

processos relacionados a atividade turística e dentro da atividade turística, tem-se o 

consumo gastronômico, relacionado ao turismo gastronômico. Portanto, o presente 

trabalho, ao buscar compreender o perfil do consumidor turista, visa ampliar o 

conhecimento deste turista e seu comportamento dentro do consumo gastronômico.

Existem poucos estudos nacionais relacionando comportamento consumidor 

de turismo gastronômico, sendo eles relacionados a experiencial (AKEL; GÂNDARA; 

BREA, 2012; BIZINELLI et al, 2013). Os estudos internacionais de comportamento do 

consumo em turismo, abordam majoritariamente questões relacionadas a motivação 

(KIM; EVES, 2012; MAK et al, 2013; MAK et al, 2012) e qualidade da experiência 

(CORREIA et al, 2008; KRIVELLA; CROTTS, 2006; MANOSSO; BIZINELLI; 

GÂNDARA, 2016).

Ao buscar nas bases de dados nacionais as pesquisas com as palavras-chave 

“comportamento do consumidor” e “turismo gastronômico” o resultado são apenas três 

pesquisas. A pesquisa para “comportamento consumidor” e “gastronomia” apresenta 

também seis artigos publicados, mostrando que não há um número significativo de 

estudos que pesquisem algum aspecto do comportamento do consumidor relacionado 

ao turismo gastronômico.
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Em relação a consumo e turismo gastronômico, Pimentel e Machado (2014), 

trabalham os significados culturais associados ao consumo de turismo gastronômico, 

fazendo a ligação entre consumo e gastronomia por meio dos conceitos de consumo 

materialista, simbólico ou hedonista.

Mais especificamente sobre comportamento consumidor de turismo 

gastronômico, Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017) possuem uma importante 

pesquisa no festival gastronômico de Tiradentes cujo objetivo foi analisar o 

comportamento do consumidor no turismo gastronômico e as implicações deste tipo 

de turismo para a comunidade acolhedora. Os autores argumentam que tal pesquisa 

contribuiu para uma maior eficiência e eficácia dos serviços prestados, pois no 

contexto do turismo gastronômico, é importante perceber como os turistas 

desenvolvem determinados comportamentos.

Mak et al (2012) apresentam três áreas que afetam o consumo gastronômico 

no contexto do turismo; o turista, a gastronomia do destino, e o ambiente do destino. 

Dentro o consumo relacionado ao turista, os autores apresentam cinco fatores de 

influência: influências culturais e religiosas, fatores sócio-demográficos, fatores 

motivacionais, traços de personalidade relacionadas a gastronomia e efeito da 

exposição a experiências anteriores.

Outra relevante pesquisa que relaciona comportamento consumidor e 

gastronomia é a pesquisa de Akel, Gândara e Brea (2012) sobre métricas de 

qualidade na experiência do consumidor em bares e restaurantes. A partir dos 

conceitos de Pine e Gilmore (1999), os autores analisaram as metodologias 

SERVQUAL, de 1998; DINESERV, de 1995 e Qualidade da Experiência, de 2012, 

concluindo que a abordagem Qualidade da Experiência, era a mais complexa por 

abordar o consumo da experiência também por um viés simbólico.

Com o reduzido número de publicações encontradas no turismo, procurou-se 

na área da administração, pesquisas de comportamento que tivessem um recorte no 

turismo. Entretanto, dentre as publicações encontradas, pouco se apresentou sobre o 

fenômeno turístico. Como exemplo, no Journal o f Consumer Research encontrou-se 

apenas um artigo relativo a turismo (MACCANNELL, 2002); no Journal o f Marketing 

Research não houve nenhum resultado, apenas nas AMA Magazines foi possível 

encontrar duas publicações, uma relativa a marketing de destinos turísticos (MCNEAL, 

2013) e uma sobre o impacto de mídias sociais (MARKELZ, 2016).
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Nas publicações internacionais de turismo, obteve-se um maior número de 

pesquisas, com propostas e metodologias diversas, condensadas no quadro 5:



QUADRO 5 - ESTUDOS INTERNACIONAIS SOBRE COMPORTAMENTO
CONSUMIDOR DE TURISMO GASTRONÔMICO

Autor/Ano Titulo Publicaçao Objetivo Metodologia Resultados

Correia; et al, 

2008

The determinants of 

gastronomic tourists' 

satisfaction: a 

second order factor 

analysis

Journal of 

Foodservice

Investigar a presença de um fator único 

de segunda-ordem através do 

desenvolvimento e validação empírica de 

um modelo de analises de fatores de 

segunda-ordem para medir a satisfação 

de turistas gastronômicos em Portugal.

Survey com 377 turistas, sendo eles 

espanhóis, britânicos, franceses e alemães, 

contendo 31 fatores de influência através da 

escala Likert de 5 pontos, realizado no setor de 

embarque no Aeroporto Internacional de 

Lisboa com turistas que ficaram mais de duas 

noites e consumiram gastronomia poriuguesa.

O resultado mostrou que a satisfação 

gastronômica de um turista é 

multidimensional com construção 

composta de três fatores: 

'gastronomia', 'preço e qualidade', e 

'atmosfera'.

Kim; Eves, 2012

Construction and validation 

of a scale to measure 

tourist motivation to 

consume local food

Tourism Management

Comprender como as motivações 

turísticas influenciam o consumo de 

alimentos e bebidas locais em um destino 

turíslico e desenvolver uma escala de 

medição para essas motivações.

Desenvolvimento de escala baseado em 

estudos prévios. Survey contendo 31 fatores 

através de uma escala Likert de 7 pontos, 

aplicada por cinco pesquisadores treinados, 

entre maio e abril de 2009, com 269 turistas 

britânicos que haviam provado comidas locais 

em viagem a Koreia do Sul.

O procedimento de desenvolvimento 

da escala produziu uma escala de 

medição confiável e válida com de 

cinco dimensões motivacionais 

subjacentes ao consumo local de 

alimentos: experiência cultural; relação 

interpessoal; excitação; apelo 

sensorial; e preocupação com a saúde.

Kim; Eves; 

Scaries, 2013

Empirical verification of a 

conceptual model of local 

food consumption at a 

tourist destination

International Journal 

of Hospitality 

Management

Testar impiricamente o modelo conceituai 

de consumo de comidas locais proposto 

por Kim et al. (2009) e examinar a relação 

entre os fatores-chaves encontrados no 

modelo: fatres motivacionais, 

demográficos e psicológicos.

Survey conduzida na Coreia do Sul, Espanha 

e Reino Unido,entre abril e julho de 2009, com 

751 questionários auto-administráveis válidos, 

que utilizou a escala Likert de 1 a 7. Utilizou-se 

uma escala de 31 itens e 7 dimensões 

interrelacionadas sobre motivações de viagem 

e escolhas gastronômicas, baseadas no 

resultados de intrevistas de Kim et al. (2009)

O estudo mostrou que variáveis 

demográficas ( gênero e idade) 

estavam relacionados a alguns fatores 

motivacionais e díerenças 

significativas no grupo de Neophobia 

Alimentar associadas com gênero, 

idade e renda.

Kim; Kim; Goh, 

2011

An examination of food 

tourist's behavior: Using 

the modified theory of 

reasoned action

Tourism Management

Fornece uma abordagem integrada para 

entender o efeito do comportamento dos 

turistas gastronômicos com base no valor 

percebido e satisfação em relação à sua 

intenção de revisitar usando a modificada 

teoria da ação fundamentada (TRA). O 

objetivo deste estudo foi examinar os 

efeitos do valor percebido na intenção de 

revisitar (H1) e satisfação (H2), e 

satisfação na intenção de revisitar (H3).

Survey com 305 pesquisas validadas de um 

lotai estimados em 700 turistas, (taxa de 

resposta foi de aproximadamente 40%). 

Amostra coletada de um evento gastronômico 

na parte sudoeste dos Estados Unidos. A 

coleta de dados foi realizada durante um 

período de dois dias. Estudantes de pós- 

graduação em hospitalidades e administração 

de empresas foram contratados como 

trabalhadores de campo e foram treinados 

através de três seminários pelos 

pesquisadores.

Compreensão teórica com resultados 

empirioos usando os novos fatores (ou 

seja, valor percebido, satisfação e 

intenção de revisitar) no contexto da 

modificada TRA.
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Kivela; Crotts, 
2006

Tourism and Gastronomy: 
Gastronomy's Influence on 
How Tourists Experience a 

Destination

Journal o f Hospitality 
& Tourism Research

Determinar como a gastronômica 
influencia a forma como os turistas 

experienciam um destino.

Survey com 1,067 questionários validados. A 
pesquisa foi realizada duas vezes ao dia, três 
dias na semana, durante um período de dois 

meses totalizando 24 dias de pesquisa.. 
Conduzida por oito entrevistadores treinados, 
em restaurantes selecionados que aceitaram 

participar da pesquisa, em dois locais 
turisticos de Hong Kong, Um númro aleatório 
era designado a cada dia para a seleção dos 

entrevistados.

Os resultados do estudo mostram que 
a motivação para viajar por razões de 

gastronômica é uma construção válida 
e que a gastronomia está 

intrinsecamente ligada ao destino e à 
imagem do destino em formas 

multidimensionais. Além disso, os 
resultados da análise de dados 

revelam que a gastronomia 
desempenha um papel importante na 

forma como os turistas experimentam o 
destino e indicam que alguns viajantes 

retornariam ao mesmo destino para 
saborear sua gastronomia única.

M a ke ta l, 2013

An application o f the 
repertory grid method and 

generalised Procrustes 
analysis to  investigate the 

motivational factors of 
tourist food consumption

International Journal 
o f Hospitality 
Management

Explorar os fatores e dimensões 
motivacionais subjacentes ao consumo 

gastronômcio dos turistas através da 
combnação do Método de Grade de 
Repertório (RGM) e abordagem de 

Análise Generalizada de Procrustes 
(GPA).

O total de vinte e nove RGIs foram realizado 
entre ju lho e novembro de 2009 e também 
entre agosto e setembro de 2010 em Hong 

Kong. Os dados foram coletados em diferentes 
dias da semana nas principais atracções 

turísticas. Uma combinação inovadora de RGM 
e GPA foi adotada, o que gerou um total de 14 

fatores motivacionais e cinco dimensões 
motivacionais.

O quadro conceituai foi desenvolvido 
para ilustrar como o consumo turístico 

gastronômico pode ser diferenciado em 
apoiar a experiência do consumidor, ao 

melhorar a experiência turística ( 
con tras te ), a experiência turística 
única(simbólica) e uma experiência 

atrativa.

M a ke ta l, 2012
Factors influencing tourist 

food consumption

International Journal 
o f Hospitality 
Management

Este estudo procura identificar os fatores 
salientes que afetam o consumo 

gastronômico dos turistas com objetivo de 
sintetizar as perspectivas relevantes da 

hospitalidade e do turismo, do consumo 
gastronômico e da pesquisa sociológica 
para gerar uma compreensão completa 

do fenômeno.

Revisão de literatura, avaliando os estudos nas 
áreas de hospitalidade e turismo e 

sintetizando resultados de pesquisas 
sociológicas de consumo gastronômico. 

Identificando cinco fatores socio-culturais e 
psicologicos que influenciam o consumo 

gastronômico de turistas: influência 
cultural/religiosa, fatores sociocio- 

demográficos, traços de personalidades 
relacionados a alimentação, experiências e 

efeito de exposição passadas, e fatores 
motivacionais. Literatura baseada em fatores 
socio-culturais e psicológicos que afetam o 

consumo de turismo gastronômico.

Os resultados sugerem os fatores 
motivacionais podem ser categorizados 

em cinco dimensões principais: 
simbólica, obrigatória, contraste, 

extensão e prazer. Dada a falta de 
pesquisa na análise sistemática do 

consumo gastronômico de turistas, a 
abordagem multidisciplinar adotada 

neste estudo permite uma 
compreensão abrangente do fenômeno 

que constitui a base para novas 
pesquisas e elaboração conceituai.

O
f\J
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Manosso; 
Bizinelli; 

Gândara, 2016

Relações de consumo nas 
experiências enoturísticas: 

uma análise a partir de 
em preendimentos 

hoteleiros vinoterápicos.

Tourism and 
Hospitality 

International Journal,

Compreender a lógica de consum o que se 
materializa nos empreendimentos 
hoteleiros caracterizados pela oferta de 
produtos e serviços oriundos da 
vinoterapia.

Pesquisa bibliográfica e documental, bem 
como, a análise do conteúdo gerado pelo 
consum idor no meio online  mediante o 
emprego do website Trípadvisor, em que se 
analisaram os comentários postados nos 
primeiros meses de 2015, a respeito dos 
empreendimentos vinoterápicos pertencentes à 
Rede Caudalie de Spas.

O s consumidores enfatizam, de m odo 
preponderante, as paisagens as quais 
os em preendimentos encontram-se 
inseridos, ou seja, a lógica de consumo 
para tais serviços se baseia no entorno 
do hotel e não, especificamente, nos 
tratam entos estéticos provenientes da 
vinoterapia.

Oliveira; et al, 
2012

Food Tourism in the 
Touristic Development 

Pole of the Western Region

4th Asia-Euro 
Conference 2012, 

Tourism, Hospitality & 
Gastronomy 
Proceedings

Avaliar o potencial do turismo 
agastronôm ico no Pólo Turístico Ocidental 
de Portugal; Avaliar a percepção dos 
agentes turísticos locais sobre o turismo 
gastronôm ico e sua sensibilidade ao 
mesmo; Traçar o perfil do turista 
gastronôm ico que viaja para o Pólo 
Turístico Ocidental; E identificar as 
principais práticas daqueles que viajam, 
m otivados pela alimentação.

Estudo de Caso , com o trabalho de campo 
que resultou em 863 questionário survey de 

demanda e 92 questionários de oferta, 
resultando em uma interessante amostra. A 
pesquisa faz parte de um projeto na Região 

Oeste de Portugal, que teve a duração de um 
ano (maio de 2010 a m aio de 2011) com uma 

equipe de cinco pesquisadores e dois 
pesquisadores em tempo integral.

Q ue a comida pode realm ente ser um 
im portante fa tor de atração primária, 
bem  como secundária; Que, embora os 
agentes locais estejam conscientes, a 
não-estrutura de um produto concreto, 
resulta em uma predom inância de 
excurcionistas; Há pouca prom oção 
deste produto turístico; E foi possível 
identificar o perfil dos turistas 
alimentares que visitam a região.

Robinson; Getz, 
2016

Food Enthusiasts and 
Tourism

Journal o f Hospitality 
& Tourism  Research

Desenvolver uma escala personalizada de 
envolvim ento gastronôm ico e aplicar o 
instrum ento com uma amostra de auto- 
declarados "entusiastas de gastronom ia", 
com uma análise focada na identificação 
dos construções subjacentes do 
envolvim ento alimentar.

Pesquisa com abordagem  fenomenológica. 
Survey com um total de 541 respostas válidas. 

A aplicação final da pesquisa teve co alvo 
redes de entusiastas da comida através de 

indivíduos auto-identificados e vários meios de 
comunicação, incluindo mailing list e 

newsletters de clubes de A lim entos e Bebidas , 
redes profissionais do setor, le itores de 
revistas on-line e blogs relacionados a 

alimentos.

Demonstrado a utilidade dos quatro 
fatores do envolvim ento alimentar: 
Identidade Alimentar, Qualidade 
Alimentar, Ligação Social e 
Consciência Alimentar, 
operacionalizando-os como variáveis 
em  testes de diferença em relação a 
variáveis demográficas, resum idas as 
im plicações teóricas acerca de 
destinos turísticos em ostrado que a 
identidade é o mais forte atributo dos 
entusiastas alimentares.

Seo; Yun; Kim, 
2017

Destination food image 
and intention to eat 

destination foods: a view 
from Korea

Current Issues in 
Tourism

Examinar as relações entre a im agem da 

comida local do destino, preferência e a 
intenção de com er alim entos locais.

Survey com  um total de 357 questionários 
validados, realizada com turistas que visitaram 
a Coréia do Sul. D Os itens analisados para a 
imagem da comida típica foram desenvolvidos 
usando um a revisão de literatura e grupos 
focais. Os questionários foram inicialmente 
escritos em inglês e depois traduzidos para 
japonês e chinês. Os dados foram coletados 
através de questionários auto-administrados, 
pelo m étodo de intercepção que recrutou 
participantes naa área de espera do setor de 
em barque no Aeroporto Internacional de 
Incheon em agosto de 2011.

O s resultados do Modelo de Equação 
Estrutural confirmaram  empiricamente 
que a imagem afetou a intenção 
com portamental quando aplicada a 
comida. A im agem cognitiva da comida 
local do destino deve ser identificada e 
essa imagem reforçada para aumentar 
as intenções dos turistas de comer 
com idas típicas do destino.

OCO
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Yun; Sean; 
MacDonald, 2011

Understanding Culinary 
Tourists: Segmentations 
based on Past Culinary 

Experiences and Atitudes 
toward Food-related 

Behaviour

International CHRIE 
Conference-Refereed 

Track. 15

Identificar as duas segmentações de 
turistas gastronômicos, a primeira 
baseada no nível de participação em 
experiências culinárias e atividades 
relacionadas à alimentação como 
motivadores principais de viagens e a 
segunda nas atitudes em relação ao 
comportamento relacionado à 
alimentação em casa e ao viajar, 
comparar as diferenças e identificas as 
relações entre as duas segmentações de 
turistas gastronômicos.

Survey com 781 questionários válidos que 
foram aleatoriamente escolhidos dentro do 
total de pesquisas realizadas, selecionados 

utilizando um método de amostragem aleatória 
estratificada com base na origem dos 

entrevistados (local de residência: províncias 
do Canadá e regiões dos EUA) e aqueles que 

visitaram a Ilha do Príncipe Eduardo em 2009. 
A pesquisa foi realizada de 29 de dezembro de 
2009 a 18 de janeiro de 2010, utilizando dados 
primários coletados em um painel proprietário 

on-line que foi estabelecido pela 
Tourism Research Centre (TRC) da University 

of Prince Edward Island (PEI) em nome do 
Turismo da Prince Edward Island.

A pesquisa mostrou que existe uma 
forte relação entre atitudes e 
comportamentos e sugere que 
experiências culinárias em destinos 
(nível de participação em atividades e 
atividades relacionadas a gastronomia 
como motivador principal) estão 
altamente relacionadas a fatores 
comportamentais, psicológicos, 
perceptivos e outros fatores 
comportamentais

FONTE: A autora (2018).

O)-p̂
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Um fator interessante na análise dos estudos internacionais é o número de 

pesquisas conduzidos em Hong Kong e na Coréia do Sul, fora do eixo de países de 

língua inglesa como Estados Unidos e Austrália e dos países europeus com maior 

tradição em pesquisas. Estes destinos estão crescendo turisticamente, como ocorre 

com a Coréia do Sul, sede das Olimpíadas de Invernos 2018, e possuem ampla oferta 

de atividades gastronômicas, como tours gastronômicos (THE INDEPENDENT FOOD 

TOURS ASSOCIATION, 2018). Além da oferta local, o crescimento no turismo asiático 

também é significativo como outbound] ou seja, o número de turistas destes países 

deslocando-se para outros destinos é crescente (UNWTO, 2017). Assim, 

compreender como eles se comportam no mercado interno em relação ao turismo 

gastronômico, auxilia os destinos receptivos a se organizarem e se estruturarem de 

forma a obter melhores resultados ao oferecer experiências que estejam de acordo 

com as expectativas de qualidades desta demanda.

Em relação a metodologia utilizada, a maioria das pesquisas internacionais 

foram realizadas com pesquisas survey, com destaque para a escala de Kim, Eves e 

Scarles (2013), a qual foi aplicada em três países diferentes, possibilitando assim uma 

maior generalização dos resultados. Encontrou-se também interessantes pesquisas 

relacionadas a satisfação e experiências, visando métricas de qualidade.

Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017) recomendam pesquisas futuras 

acerca do comportamento do consumidor de turismo gastronômico que utilizem 

metodologias qualitativas para um melhor entendimento sobre a decisão de compras. 

A presente pesquisa, ao utilizar uma metodologia qualitativa, vai ao encontro da 

recomendação de Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017).

Dentre as pesquisas realizadas, não foram encontrados nenhum trabalho 

analisando o perfil de consumo dos turistas consumidores de turismo gastronômico. 

Assim, a proposta do presente trabalho de entender o perfil dos consumidores turistas 

auxiliará na produção acadêmica da área.

A decisão de compra está relacionada a percepção do turista de que a oferta 

apresentada está de acordo com seu perfil. Tendo esta percepção, ao consumir este 

produto, espera-se que esta experiência seja deveras positiva, incitando emoções 

positivas e fazendo com que esta experiência de consumo se torne uma experiência 

turística memorável.
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2.3.2 Perfis Psychoculinary dos turistas

Conforme argumentado no subitem anterior, o consumo gastronômico não é 

sempre uniforme nem igual por todos os turistas (EVERETT, 2016). A forma que este 

consumo se dá está diretamente relacionada com o perfil do turista consumidor, isto 

é, quem é este turista, quais são suas características, e o que busca. Destarte a 

relevância da busca reside precipuamente em se compreender como é o seu consumo 

e seu comportamento de consumidor.

O desenvolvimento do turismo gastronômico no mundo cresceu em tamanha 

proporção, que atualmente existem estudiosos acadêmicos (EVERETT, 2016; HALL, 

2003; GETZ et al, 2014; YEOMAN, 2015) e há organizações que pesquisam e 

fomentam especificamente este tipo de turismo. Como exemplos a Associação 

Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia (APTECE), a Spanish Association of 

Wine and Gastronomic Tourism e a World Food TravelAssociation (WFTA).

Estas organizações possuem significativas pesquisas de turismo 

gastronômico no mundo, como os Food Travei Monitors, realizados anualmente pela 

WFTA, a exemplo do Food Travei Monitor 2016, apresentado na figura 8. Estas 

pesquisas monitoram os padrões de consumo e trazem dados significativos relativos 

ao turismo gastronômico.

FIGURA 8 - FOOD TRAVEL MONITOR  2016
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A partir da análise do Food Travei Monitor 2016, a WFTA constatou que o 

consumo gastronômico era amplo e não homogêneo, pois haviam perfis diferentes de 

turistas consumidores. Assim, buscando ampliar a compreensão sobre estes perfis e 

seu consumo, a WFTA realizou uma ampla pesquisa sobre o consumo gastronômico 

com grupos focais (WFTA, 2018). O estudo foi realizado em trinta e sete países, por 

quinze meses e contou com a participação de onze mil respondentes. Inicialmente 

foram identificadas vinte e quatro identidades possíveis e, como haviam 

características similares em alguma delas, acabaram por serem condensadas em 

treze perfis.

A partir desta pesquisa, a WFTA criou os denominados perfis pshycoculinary 

(WFTA, 2018), receberam nomes e símbolos, conforme figura 9.

FIGURA 9 - PERFIL PSYCHOCULINARY
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FONTE: WFTA (2018).
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Para a WFTA, estes perfis explicam a razão pela qual o consumo de turismo 

gastronômico não é sempre similar, porém existe um padrão de consumo diferente 

dentro de cada perfil. Para eles, o fato de os turistas terem perfis diferentes, advém 

de características próprias que faz EM que o indivíduo se identifique e se comporte
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de forma distinta entre si, buscando serviços característicos e consumindo produtos 

diversos.

A escolha da utilização do perfil psychoculinary da WFTA (WFTA, 2018) como 

base para a presente pesquisa deu-se pelo fato de serem relacionados a 

comportamento de consumo, abrangendo características psíquicas e gastronômicas. 

Existem outros perfis, como do autor lan Yeoman (2012), utilizado em alguns materiais 

a exemplo das publicações da Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e 

Economia. Este autor classifica os turistas gastronômicos de acordo com seus 

interesses em gastronomia, sendo eles: gastro-turistas, foddies, interessados, 

descomprometidos, desinteressados e sépticos a experiência (ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DE TURISMO DE CULINÁRIA E ECONOMIA, 2014). Diferente desta 

classificação específica de turistas gastronômicos, dentro do conceito motivacional de 

que o turista gastronômico é aquele cuja motivação principal é a gastronomia, os perfis 

psychoculinary da WFTA (WFTA, 2018) podem ser aplicados a todos os turistas, em 

seu momento de consumo gastronômico, indo de acordo com os conceitos mais 

amplos de que turismo gastronômico.

Conforme objetivo específico três, a presente pesquisa visa compreender os 

perfis psychoculinary (WFTA, 2018) dos turistas. Para auxiliar nesta compreensão, 

apresenta-se o quadro 6 com informações sobre características determinantes de 

cada perfil (WFTA, 2018; WETU, 2018).
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QUADRO 6 - PERFIS PSYCHOCULINARY DE TURISTAS

P sychocu lina ry Característica
Aventureiro Busca provar coisas diferentes e aventureiras
Ambiente Busca ambientes acolhedores ou sensuais, experiências sensoriais
Autêntico Experiências full dinning2 e os rituais relacionados

Budget Comida de rua e baixa gastronomia
Eclético Comidas e bebidas, um pouco de tudo
Gourmet Busca alta gastronomia
Inovador Fusion cuisine3 e food trends4

Local Imersão na comida e experiência local
Novato Inexperientes, busca aprender sobre outros sabores e costumes

Orgânico Busca produtos orgânicos e se preocupam em saber a origem do alimento

Social Gosta de eventos como festivais, busca locais que possa socializar com os 
locais e aprender etiquetas gastronômicas locais

Trendy Busca food fashion5 e pop culture6
Vegatariano e 

vegano Busca destinos que ofereçam opções condizentes com sua alimentação

FONTE: A autora (2019).

É importante ressaltar que o perfil de um indivíduo pode se modificar com o 

passar do tempo. Uma pessoa com um perfil novato, conforme adquire experiência e 

conhecimento pode passar a outro, como aventureiro ou gourmet. Da mesma forma, 

uma pessoa com um perfil budget, pode em determinados destinos buscar produtos 

orgânicos, ou mesmo uma pessoa eclética pode mudar sua dieta alimentar e passar 

a ter um perfil vegetariano ou vegano, buscando ofertas mais específicas em relação 

à identidade deste perfil.

Estes perfis ajudam a redefinir um destino ou sua estratégica no tocante ao 

turismo gastronômico, assim como melhorar o desenvolvimento de produtos de 

alimentos e bebidas, o posicionamento, a narração de histórias e as mensagens de 

campanha de marketing (WFTA, 2018; ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TURISMO 

DE CULINÁRIA E ECONOMIA, 2014).

No capítulo três, acerca das metodologias da pesquisa, serão explicadas as 

etapas metodológicas e como estes perfis serão utilizados para basear as análises. A 

presente pesquisa irá analisar os perfis psychoculinary (WFTA, 2018) dos turistas que 

consomem experiências gastronômicas no Mercado Municipal no destino Curitiba-PR.

2 Full dinning relaciona-se a uma refeição com menu completo, com pelo menos entrada, prato e sobremesa e serviço 
de mesa. Ver TRAUNER VERLAG, 2005. Tradução livre da autora.

3 Fusion cuisine é a cozinha que junta, ou funde, a gastronomia oriental e ocidental. Tradução livre da autora.
4 Food trend são as tendências gastronômicas, tanto na utilização de novos produtos quanto sabores e combinações, 

inclui-se também novas dietas alimentares. Tradução livre da autora.
5 Food fashion relaciona-se com produtos e serviços que estão “na moda” ou em destaque na mídia, incluindo 

aspectos como o food styling -  ação de deixar um prato ou alimento visualmente atrativo para fotografias. Tradução livre da 
autora.

6 Pop culture refere-se a cultura popular e se relaciona diretamente com as artes. Atualmente um dos maiores 
fenômenos da cultural pop internacional é o K-Pop ou Korean Pop, que contempla música, a dança, roupas e influencia a 
gastronomia com produtos asiáticos e explosão de cores. Tradução livre da autora.
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Portanto, o resultado da análise dos perfis trará não apenas melhor compreensão 

teórica acerca destes perfis, mas também um exemplo concreto destes perfis em um 

determinado atrativo em destino turístico. Também servirá como ferramenta para 

auxiliar tanto o atrativo Mercado Municipal quanto o destino Curitiba-PR, fazendo com 

que o presente trabalho gere contribuições teóricas e práticas ao trabalho.

Após esta compressão de onde surgiram, quais são e quais as consequências 

da compreensão dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018) relacionados com o objetivo 

específico três, o capítulo a seguir apResenta-se os procedimentos metodológicos 

utilizados na pesquisa para levantamento de dados capazes de gerar informações 

para delimitar e compreender os perfil psychoculinary (WFTA, 2018) dos turistas que 

consomem no Mercado Municipal no destino Curitiba-PR.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Gimenes (2011) e Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018) enfatizam que nos 

estudos de turismo gastronômico, as metodologias de pesquisa não se encontram 

bem delimitadas nem explicadas detalhadamente. Em um levantamento sobre 

estudos fenomenológicos realizados por Medeiros, Passador e Becheleni (2011) não 

foram encontrados trabalhos sobre turismo gastronômico que utilizassem esta 

metodologia. Portanto, é relevante que pesquisas de turismo gastronômico 

apresentem novas e detalhadas metodologias. Assim sendo, o presente capítulo 

apresenta os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, visando embasar 

a aplicação das etapas da pesquisa e levantamento dos dados utilizados para 

análises.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Quanto aos objetivos, a presente pesquisa configura-se como pesquisa 

exploratória descritiva. Gil (2002) argumenta que pesquisas exploratórias 

proporcionam maior familiaridade com o problema de estudo. Sendo este o caso da 

presente pesquisa, eis que procura-se ampliar a compreensão acerca do 

comportamento do consumidor de turismo gastronômico.

Para uma análise densa e completa do tema de pesquisa, optou-se por utilizar 

uma metodologia com técnicas diversas. Kovacs (2012, p. 21) afirma que é “inegável 

a relevância da escolha adequada dos procedimentos metodológicos para a 

consecução de um estudo de qualidade”. Para uma compreensão holística do tema, 

faz-se necessário abordá-lo tanto de forma macro, quanto detalhadamente, através 

de múltiplas perspectivas e fundamentações, com diversos e distintos procedimentos 

metodológicos. Visando alcançar os objetivos propostos, optou-se pela aplicação de 

pesquisa bibliográfica, documental, shadowing, entrevistas, técnica de elaboração de 

persona e análise SWOT. O desenho da pesquisa foi separado em quatro etapas, 

subsequentes e complementares, sendo elas apresentadas neste capítulo.

A presente pesquisa caracteriza-se ademais como qualitativa. A adoção de 

métodos qualitativos emergiu da necessidade de compreender os perfis e aspectos 

subjetivos dos turistas, pontos que muitas vezes não são obtidos por meio de surveys 

(LI,; SCOTT; WALTERS, 2014), onde o respondente pode mudar seu comportamento
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ou responder algo diferente da realidade. Uma das dificuldades encontradas em 

pesquisa em ciências sociais é que ao “deixarem de ser objetos puramente passivos; 

as pessoas podem reagir aos resultados da pesquisa e alterar seu comportamento de 

acordo com eles” (VEAL, 2011, p.28).

3.2 MATRIZ METODOLÓGICA

A matriz metodológica desenhada no quadro 7 apresenta o problema e o 

objetivo geral do presente trabalho. Visa organizar os objetivos específicos da 

pesquisa, relacionando cada um deles com os métodos de pesquisa utilizados, 

facilitando a compreensão dos procedimentos metodológicos.

QUADRO 7 - MATRIZ METODOLÓGICA DO TRABALHO

MATRIZ METODOLÓGICA

Problema Quais são os perfis dos turistas que visitam o atrativo gastronômico 
Mercado Municipal no destino Curitiba-PR?

Objetivo Geral Analisar os perfis dos turistas que visitam o Mercado Municipal de
Curitiba-PR

OBJETIVO ESPECÍFICO MÉTODOS DE PESQUISA

Analisar Curitiba-PR como destino turístico; Pesquisa bibliográfica e documental

Analisar o Mercado Municipal de Curitiba-PR 
como Habitat de Compras Turísticas;

Pesquisa documental, revisão sistemática e 
pesquisa de campo

Compreender os perfis psychoculinary dos 
turistas que consomem no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR;
Pesquisa bibliográfica, shadowing e entrevistas

Propor personas de turistas consumidores no 
Mercado Municipal de Curitiba-PR; Elaboração das personas

FONTE: A autora (2019).
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3.3 FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

3.3.1 Pesquisa Bibliográfica

Na revisão de literatura apresentada anteriormente, percebe-se que não 

existe uma consolidação das pesquisas em torno do comportamento do consumidor 

de turismo gastronômico. Adicionalmente, conforme explica Gimenes (2011), falta 

clareza na metodologia e na estruturação dos trabalhos de turismo gastronômico.

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para levantamento acerca dos temas 

apresentados no capítulo 2. Realizou-se buscas nas principais bases de dados e 

periódicos de turismo, onde percebeu-se claramente que a maioria dos estudos de 

turismo gastronômico possuíam um viés cultural. Este fato é compreensível pois, 

como mencionado anteriormente, o turismo gastronômico encontra-se conceituado 

como parte do turismo cultural. Dentre os estudos de comportamento do consumidor 

em turismo, verificou-se um vácuo na literatura em relação ao consumo de turismo 

gastronômico.

Como importantes estudos da área provem de publicações em língua inglesa, 

para a pesquisa desta dissertação utilizou-se como palavras-chave de busca: turismo 

gastronômico, foodtourism  e culinarytourism.

A revisão de literatura está embasada em livros e artigos de periódicos 

nacionais e internacionais de turismo. Ressalta-se que o tema pesquisado é 

relativamente novo e com rápidos crescimento. Para Gil (2002), os periódicos 

constituem o meio mais importante para a comunicação científica. Os periódicos, pela 

sua formatação conseguem se atualizar de forma mais rápida, essencial para o 

cenário atuais de mudanças no turismo. Assim, priorizou-se a utilização de pesquisas 

publicadas em periódicos científicos.

O Portal de Periódicos da Capes (PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC,

2017), que compila publicações nacionais e internacionais, conta apenas com setenta 

e um periódicos de turismo; a titulo de comparação, os periódicos dentro da área da 

administração totalizam mil novecentos e trinta e dois. Assim, adicionou-se à 

pesquisa estudos administrativos, em especial na área de comportamento do 

consumidor, que estudassem ou tivessem como base atividades turísticas.

Para a revisão de literatura, além do Portal de Periódicos da Capes (PORTAL 

DE PERIÓDICOS CAPES/MEC, 2017), onde encontram-se os principais bancos para
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pesquisas como Scopus, ProQuest, Spell, Sage, utilizou-se o banco de dados 

Publicações em Turismo (PUBLICAÇÕES EM TURISMO, 2017), específico de 

publicações turísticas no Brasil. Para armazenamento dos artigos e referências 

empregou-se o sistema RefWorks.

Objetivou-se com a pesquisa bibliográfica, mostrar o cenário atual do tema 

comportamento do consumidor de turismo gastronômico, estabelecendo suas 

matrizes e os marcos teóricos. No presente trabalho, a pesquisa bibliográfica trouxe 

as teorias e as bases para construções essênciais da pesquisa como os perfis 

psychoculinary e os Habitat de Compras Turísticas.

3.3.2 Pesquisa Documental

Gil (2002, p.45) argumenta que a pesquisa documental “vale-se de materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico, ou ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetos e pesquisa”. Para Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 

5), o documento “ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento 

como fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, 

fotografias ou pôsteres”. Atualmente, a internet apresenta-se como relevante meio 

para coleta de dados, por sua ampla base de dados documentais (CAMBOIM; 

BEZERRA; GUIMARÃES, 2015).

A pesquisa documental no presente trabalho foi importante para se alcançar 

o objetivo específico um: analisar Curitiba-PR como destino turístico. Para assim 

proceder foi preciso um levantamento amplo, utilizando-se de documentos, de sorte a 

que se pudesse captar as dimensões e as nuances do turismo no destino. Para tanto, 

utilizou-se de mapas, informações turísticas e outros documentos relevantes como 

relatórios de pesquisas. A pesquisa documental também se mostrou relevante para 

compreender amplamente o turismo no destino Curitiba-PR, assim o Mercado 

Municipal de Curitiba-PR como atrativo turístico e sua relevância no destino, 

auxiliando no levantamento de dados para análise do espaço como Habitat de 

Compras Turísticas.
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O shadowing é uma técnica de pesquisa que “consiste em observar as 

pessoas no contexto da experiência em relação a um determinado objeto de estudo” 

(HORODYSKI, 2014, p. 112). Costa e dos Santos (2018, p. 112) alegam que a técnica 

possui utilidade para “observar, analisar e compreender comportamentos e 

experiências dos usuários” e que o pesquisador deve atuar como a “sombra” deste 

usuário. Para Martin e Hanington (2012) o shadowing pode ser caracterizado como 

técnica qualitativa, exploratória, observacional, adaptável e comportamental, 

conforme apresentado na figura 10:

3.3.3 Shadowing

FIGURA 10 - CARACTERÍSTICAS DO SHADOWING

BEHAVIORAL Quantitative
Attitudinal QUALITATIVE

Innovative EXPLORATORY
ADAPTED Generative
Traditional Evaluative

Participatory
O BSERVATIONAL
Self reporting
Expert review
Design process

FONTE: Martin e Hanington (2012).

A técnica do shadowing foi proposta pela empresa de consultoria em design 

IDEO (2015). Esta técnica advém do Design Thinking, e consiste na aplicação da 

forma de pensamento do design para equilibrar os desejos e o comportamento das 

pessoas com produtos e serviços. Sendo guiado pelo design, foca em introduzir novos 

significados aos produtos, serviços e relacionamentos, em um contexto dinâmico e 

com rápidas mudanças por conta da tecnologia. Para Horodyski (2014) a 

compreensão da experiência é um preceito essencial na abordagem do Design 

Thinking.

Para Vaz (2016, p. 38), o Design Thinking “é uma abordagem que pode 

colaborar para a resolução de problemas com foco na multiplicidade de soluções e na 

amplitude de alternativas disponíveis ao problema por meio de uma abordagem mais 

intuitiva, cooperativa e centrada no ser humano.” O autor afirma que a necessidade e
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os problemas são os pontos iniciais da utilização do Design Thinking. Portanto, o 

shadowing é uma ferramenta que visa compreender o indivíduo e trazer insights para 

a resolução de um problema.

Desta forma, o shadowing como técnica vem crescendo e se consolidado 

como metodologia em pesquisas acadêmicas (RAPANELLI, 2018; HORODYSKI, 

2014). Percebe-se isto por meio dos estudos sobre boas práticas na utilização do 

shadowing (GIL; BARBOUR; DEAN, 2014), questões éticas (JOHNSON, 2014) e 

análise das pesquisas que utilizam a técnica (MCDONALD, 2005). Ademais, a revista 

Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal fez 

uma edição especial de shadowing como um método de pesquisa em organizações. 

Consequentemente, percebe-se uma crescente utilização não apenas nas áreas 

organizacionais (MCDONALD; SIMPSON, 2014), mas também em áreas com foco em 

indivíduos, como a área médica (COSTA; DOS SANTOS, 2018).

Para estudos de comportamento, o shadowing utiliza uma perspectiva focada 

no consumidor visando compreender os diversos aspectos de seu comportamento. 

Sendo ela uma abordagem que permite compreender a experiência de consumo em 

relação a um produto ou serviço, possui um diferencial em relação a outras 

abordagens metodológicas. Para Martin e Hanington (2012), com o shadowing é 

possível coletar insights por meio de nuances e detalhes em primeira mão, com uma 

exposição em tempo real.

No turismo, o shadowing se torna relevante por trazer a possibilidade de 

compreender o consumo no momento em que este acontece. Sendo o turismo um 

serviço, uma atividade experiencial única e com características próprias, como a 

produção e consumo sendo concomitantes (BENI, 2007), uma técnica de pesquisa 

que possibilita a análise do turista em seu momento de consumo é relevante. Dentre 

os principais exemplos de pesquisas que utilizaram a metodologia de shadowing no 

turismo encontra-se a tese de Horodyski (2014) e a dissertação de Rapanelli, (2018). 

Percebe-se assim que o shadowing é uma técnica apropriada para pesquisas em 

turismo.

Destarte, diante da complexidade e subjetividade do tema da presente 

pesquisa e as características do turismo se consubstancia em importante escolha de 

uma técnica de pesquisa que possibilita o estudo de aspectos subjetivos e sutis do 

comportamento, auxiliando em maiores interações e construções em torno de temas 

ligadas a comportamento (ROSVADOSKI-DA-SILVA et al, 2012). Assim, a técnica do
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shadowing foi selecionada pois possibilita a compreensão acerca do perfil dos turistas 

consumidores a partir de levantamento de dados no momento do consumo.

Adicionalmente, é adequado para a presente pesquisa uma metodologia a 

qual possibilita a compreensão de fatores não verbais, emoções e aspectos sutis da 

experiência que podem se perder com o tempo ou com a racionalização da 

experiência em uma outra metodologia, por exemplo pesquisas quantitativas 

realizadas meses depois de quando o consumo se deu.

Bartkowiak-Theron e Sappey (2012) pontuam que nos estudos que utilizam o 

shadowing, o pesquisador tem um papel ativo e não passivo, pois não apenas 

descreve como uma metodologia de observação, mas ao buscar insights subjetivos e 

pessoais daqueles que estão sendo sombreados, é preciso uma abordagem holística 

visando compreender o comportamento humano dentro de uma situação específica.

Para Gill, Barbour e Dean (2014, p. 74) há dez passos a serem considerados 

na realização do shadowing, sendo eles:

Arriving
(1) proactively engage issues with shadowees ahead o f time;
(2) prepare for embodied shadowing;
(3) take classes or hold discussion on the emotional side o f qualitative
methods;
(4) pack a “shadow kit”.
Shadowing
(5) plan to follow the rules, at first;
(6) play around with strategies for notetaking;
(7) dance in the doldrums; and
(8) locate or create social support.
Leaving
(9) mitigate the anticipation o f shadower-as-betrayer; and
(10) exit the field mindfully.

Para realização com sucesso desses passos, Costa e dos Santos (2018) 

argumentam que deve haver empatia e confiança entre os participantes e o 

pesquisador.

Portanto, no shadowing o pesquisador faz uma sombra para o consumidor 

com objetivo de analisa-lo em seu local de consumo. Martin e Hanington (2012) 

apontam que o shadowing deve ser muito bem documentado, com foto, notas e 

rascunhos. Já Bartkowiak-Theron e Sappey (2012) colocam que o shadowing é uma 

técnica sistemática. Portanto, apesar de não haver um roteiro estrito nesta técnica, no 

sentido de fundamentar a documentação para a aplicação do shadowing, desenhou- 

se um roteiro para shadowing, apresentada nas etapas da pesquisa.
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Segundo Gray (2012, p. 299), uma entrevista consiste em “uma conversa 

entre pessoas, na qual uma cumpre o papel de pesquisador.” Para o autor, as 

perguntas que direcionam a entrevista devem ter uma forma estruturada e 

metodológica. Assim sendo, o entrevistador deve saber o propósito da entrevista, qual 

direcionamento deseja, quais perguntas irá fazer e como irá fazê-las.

Gray (2012) ainda afirma que a entrevista é uma técnica de pesquisa lógica 

quando uma pesquisa exploratória envolve sentimentos e atitudes. Já IDEO (2015) 

apresenta a entrevista como facilitadora na percepção da mentalidade, 

comportamento e estilo de vida do entrevistado. Desta forma, caracteriza como um 

método de pesquisa pertinente para o presente trabalho, haja vista que para alcançar 

o objetivo geral e analisar os perfis dos turistas que consomem no Mercado Municipal 

no destino Curitiba-PR é necessário um levantamento das características de consumo 

dos turistas. Neste sentido Gray (2012, p.300) argumenta que a entrevista é a 

abordagem preferencial quando há necessidade de obter dados personalizados e 

quando forem necessárias oportunidades de aprofundamento.

Realizou-se entrevista com turistas tanto na etapa dois quanto na etapa três 

da pesquisa. As entrevistas foram conduzidas com todos os turistas com quais se 

realizou os shadowings com o propósito de confirmar os dados levantados e colher 

outras informações adicionais. As perguntas utilizadas e a estruturação da entrevista 

serão apresentadas a frente, na explicação das etapas da pesquisa.

Escolheu-se utilizar entrevistas semiestruturadas, seguindo as características 

apontadas por Gray (2012). Segundo o autor, na entrevista semiestruturada o 

entrevistador possui uma lista prévia de perguntas, entretanto, permite 

aprofundamento nas visões e opiniões, podendo ir a novos caminhos que ajudem a 

alcançar o objetivo proposto. Como passos da pesquisa, baseou-se no formato de 

IDEO (2015, p.39); preparar as perguntas e começar com as mais amplas até chegar 

a mais específica; escutar com atenção o que a pessoa está dizendo e escrever 

exatamente o que ela diz; além de escutar, observar a linguagem corporal e o 

contexto.

3.3.4 Entrevista
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De acordo com Horodyski (2014) a elaboração de personas consiste em uma 

técnica do design cujo objetivo é projetar produtos, considerando o caráter 

heterogêneo, bem como as características dos seus consumidores. Por meio da 

elaboração de personas é possível determinar perfis e características de 

consumidores para um determinado produto ou serviço, a ser desenvolvido conforme 

determinados objetivos.

A utilização de personas começou com design de produtos, a partir do livro 

‘The inmates are running the Asylum’ de Cooper (1999), sendo posteriormente 

trabalhado por Goodwin (2008). Expandiu-se do design (COOPER, 1999) para outras 

áreas como tecnológica (PINHEIRO; SZANIECKI; MONAT, 2016; PRUITT; GRUDIN, 

2019) e turismo (HORODYSKI, 2014; PARANÁ, 2016).

Dentro do turismo, a técnica de elaboração de personas foi utilizada no 

masterplan Paraná Turístico 2026: pacto para um destino inteligente (PARANÁ, 2016). 

No documento, que serve como instrumento de desenvolvimento participativo para 

desenvolvimento do turismo no estado do Paraná (PARANÁ, 2016, p.5), argumenta- 

se que a criação de personas serve de ferramenta de marketing para auxiliar futuras 

estratégias de marketing e inovação no turismo do estado (PARANÁ, 2016).

Goodwin (2008) aponta que as personas são primariamente baseadas em 

dados de pesquisas etnográficas, com uso de entrevistas e observação, e se 

preocupam com o que de fato o consumidor faz, com sua atitude e comportamento. 

Portanto, a técnica de elaboração de personas sempre é posterior e baseada em uma 

pesquisa de perfil ou de demanda, como o exemplo do masterplan Paraná Turístico 

2026 (PARANÁ, 2016).

A utilização da técnica de elaboração de personas visa criar um conceito, um 

consumidor ideal a partir das características mais marcantes dos consumidores reais. 

Horodyski (2014, p. 133) aponta que as personas, apesar de serem personagens 

fictícios, são elaborados com base em consumidores reais.

Para a elaboração das personas, Goodwin (2008) aponta que os dados 

levantados sobre os consumidores devem primeiramente ser reunidos, então, com a 

análise dos dados. Deve-se elencar padrões de comportamento, assim, devem ser 

adicionadas informações relevantes as pessoas deste padrão. Com isso é possível 

criar cada persona com informações claras e descrições precisas, podendo até

3.3.5 Técnica de elaboração de Personas



80

mesmo ser feita uma listagem com marcadores. Para o autor, as personas não 

precisam necessariamente conter todas das informações daquele padrão, e sim 

informações relevantes e precisas para o objetivo proposto,

O objetivo específico quatro do presente trabalho é propor personas de 

turistas consumidores para o Mercado Municipal de Curitiba-PR. Para tanto, é preciso 

uma pesquisa inicial na qual serão baseadas as personas, a técnica metodológica de 

criação de personas, um roteiro para a criação destas personas e, por fim, as personas 

propostas. Portanto, para a proposta de personas foi utilizada a técnica de elaboração 

de personas, seguiu-se este passo-a-passo de Goodwin (2008) e elaborou-se quatro 

personas a partir dos quatro perfis de turistas mais encontrados no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR.

3.3.6 Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta clássica da administração (NAGAKAWA,

20 ; VIZEU, 2010). Ela tem como objetivo ser uma ferramenta para análise de

ambientes internos e externos. Dentre os ambientes internos estão as forças e 

fraquezas, e no ambiente externo as ameaças e oportunidades (MELO, 2011). Por 

sua ampla utilização global, optou-se por manter o termo em inglês SWOT.

A análise SWOT é base para análise estratégica de empresas e ferramenta 

de marketing. Assim sendo, é utilizada para compreender melhor o cenário atual e 

portanto, melhorar a gestão de uma empresa. Sua utilização objetiva potencializar 

suas forças e alinha as oportunidades, assim como minimiza suas fraquezas para que

não seja afetada pelas ameaças (NAGAKAWA, 20 ). A partir desta ferramenta é

possível a criação de ações estratégicas, pois a análise SWOT deve ser usada para 

um plano de ação visando reduzir os riscos e aumentar as chances de sucesso de 

uma empresa (NAGAKAWA, 20 , p. 1).

A autoria desta análise é creditada a dois professores da Harvard Business 

School: Kenneth Andrews e Roland Christense (GALVÃO; MELO, 2008; VIZEU, 

2010). Para Melo (2011, p. 165) esta ferramenta “pode ser utilizada em pesquisas 

acadêmicas como método para contribuir em pesquisas de campo ou ensaios, a fim 

de constituir fonte de consulta a partir dos resultados alcançados”.

A análise SWOT é amplamente aceita e utilizada em áreas como o turismo. 

Dentro do turismo é base metodológica para análise de destinos turísticos (GALVÃO;
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MELO, 2008; AGÜERA; LÓPEZ-GUZMÁN, 2015; MELO, 2011) e planos de marketing 

turísticos (PEREIRA, et al, 2018). Galvão e Melo (2008, p. 120), ao utilizarem a análise 

SWOT para analisar um destino turístico, argumentam que ela é “ferramenta ideal no 

processo de gestão e monitoramento do turismo de uma determinada localidade”. 

Neste mesmo sentido, Petrocchi (2004) utiliza a análise SWOT como ferramenta para 

marketing e planejamento estratégico de um destino turístico.

No presente trabalho a análise SWOT foi utilizada para análise dos ambientes 

internos e externos do Mercado Municipal de Curitiba-PR, com conseguinte plano de 

ação para ele.

3.4 ETAPAS DA PESQUISA

Este trabalho trazia um cronograma de execução da pesquisa para auxiliar na 

sua organização e planejamento. Aponta-se que o cronograma foi realizado conforme 

planejamento estratégico com cumprimento das datas no prazo.

Para aplicação dos métodos de pesquisa apresentados no subitem 3.3, o 

trabalho dividiu-se em etapas. As etapas da pesquisa foram as seguintes:

• Etapa 1: Pesquisa documental e bibliográfica;

• Etapa 2: Shadowing nas lojas e entrevistas;

• Etapa 3: Shadowing e entrevista com turistas, técnica de elaboração

de personas;

• Etapa 4: Análise SWOT.

As etapas foram realizadas de forma sucessiva, utilizando-se de métodos 

diferentes e com objetivos diversos. Cada uma das etapas será explicada a seguir do 

item 3.4.1 ao 3.4.4. Argumenta-se que esta organização das etapas foi deveras 

positiva pelo número de métodos de pesquisa e por ser uma pesquisa qualitativa com 

amplo escopo de itens a serem levantados e analisados.
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3.4.1 Etapa 1

A pesquisa iniciou-se pela etapa 1, na qual realizou-se pesquisa bibliográfica 

e documental. O objetivo da utilização destes métodos foi a formatação da base 

teórica e ampliação da compreensão dos temas do trabalho.

A realização da pesquisa bibliográfica pode ser resumida através do quadro 

8, o qual mostra os principais autores utilizados.

QUADRO 8 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E PRINCIPAIS AUTORES

Pesquisa bibliográfica Principais autores

Turismo gastronômico
Ellis et al (2018), Everett (2016) Fagliari (2005); Gimenes (2011); 

Hall et al (2003); Hjalager e Richards (2002); WFTA (2018); 
Ribeiro-Martins e Silveira-Martins (2018).

Turismo gastronômico no 
destino Curitiba-PR

Bizinelli et al (2013), Bizinelli et al (2015), Boer e Rejowski (2016), 
Coutinho, Kovaleski e Horodyski (2017), Ferreira (2015), Horodyski 

et al. (2014), Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2018).
Mercados como atrativos 

gastronômicos Everett (2016); Fagliari (2005); Hench (2017); Pintaudi (2006).

Consumo Turístico Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017); Beni (2009); Horodyski 
(2014); Kotler (2011).

Consumo Gastronômico Hjalager e Richards (2002); Kivela e Crotts (2006); Tsai (2016).
Habitat de Compras 

Turísticas Yüksel (2007)

Comportamento do 
consumidor

Cohen, Prayal e Moital (2014); Sampaio et al (2013); Swarbrooke e 
Horner (2002); Solomon (2016).

Comportamento do 
consumidor de turismo 

gastronômico

Cobuci, Nascimento e Medeiros (2017); Kim, Eves (2012); Kim, 
Eves e Scarles (2013); Mak et al (2012); Mak et al (2013).

Perfil Psychoculinary dos 
turistas WFTA, 2018

FONTE: A autora (2019).

Estes autores trouxeram estudos importantes na compreensão dos temas e 

contribuíram na formatação dos objetivos apresentados no capítulo 1, dando o 

direcionamento do presente trabalho. Ademais, foram a base do referencial teórico 

apresentado no capítulo 2.

Dentro da pesquisa bibliográfica, incluiu-se pesquisa sobre construção 

metodológica, como Gil (2002), Gray (2012) e métodos de pesquisa do design 

thinking, com base no kit de ferramenta de pesquisa de IDEO (2015). Além disso, 

nesta etapa foram delimitados o uso dos perfis psychculinay (WFTA, 2018) e dos 

Habitat de Compras Turísticas (YÜKSEL, 2007), viabilizando a estruturação das 

próximas etapas.
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Simultaneamente à pesquisa bibliográfica, realizou-se a pesquisa 

documental. O principal foco desta pesquisa foi a compreensão de Curitiba-PR como 

destino turístico. Assim sendo, foram levantados documentos sobre a cidade e de seu 

turismo. Como principal base de dados destaca-se o Instituto Municipal de Turismo 

de Curitiba.

Ressalta-se alguns marcos importantes desta etapa 1:

-  Pesquisa sobre o destino Curitiba-PR e constatação deste como 

destino turístico consolidado;

-  Pesquisa turismo e turismo gastronômico em Curitiba-PR;

-  Elaboração do documento disponível no apêndice 1 sobre os tours 

gastronômicos no destino Curitiba;

-  Realização de pré-teste no Tour CuritiDoce, demonstrando a 

inviabilidade de sua realização;

-  Levantamento da oferta gastronômica em Curitiba-PR de acordo com 

cada perfil psychculinay (WFTA, 2018), disponível no apêndice 2;

-  Constatação de que o Mercado Municipal de Curitiba-PR era o local 

apropriado para aplicação da pesquisa.

Portanto, a etapa 1 estruturou da base da pesquisa, auxiliou na construção 

metodológica e contribuiu para a maturidade da dissertação.

3.4.2 Etapa 2

Como os elementos da etapa 1 consolidados, passou-se então à etapa 2. 

Iniciou-se esta etapa a partir do referencial teórico para direcionamento do trabalho e 

desenho metodológico para recorte da pesquisa. Assim, as principais metodologias 

usadas foram shadowing nas lojas e entrevistas.

Com a constatação de que o Mercado Municipal de Curitiba-PR era o local 

apropriado para aplicação da pesquisa, iniciou-se o levantamento da oferta 

gastronômica presente nele, relacionada a cada um dos perfis psychoculinary (WFTA,

2018). Para este levantamento da oferta e de seus exemplos, foram realizadas duas 

visitas in loco ao Mercado Municipal de Curitiba-PR, nas datas de 24 de julho e 5 de 

agosto de 2018, a fim de certificar se as características estavam presentes e fazer um 

levantamento de exemplos de cada uma delas.
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Nestas datas, identificou-se também a presença das características do 

Habitat de Compras Turísticas (YÜKSEL, 2007) e realizou-se um levantamento dos 

exemplos de cada uma das características no Mercado Municipal de Curitiba-PR. 

Como isso, confirmou-se em campo, a constatação de que o Mercado Municipal de 

Curitiba-PR era um local apropriado para recorte da pesquisa, pois havia oferta 

gastronômica para todos os perfis psychoculinary (WFTA, 2018), além do fato de que 

o Mercado Municipal de Curitiba-PR se configurava como Habitat de Compras 

Turísticas (YÜKSEL, 2007).

Posteriormente, iniciou-se a aplicação do shadowing nas lojas e entrevista 

com turistas consumidores no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Para possibilitar a 

realização da pesquisa com diversidade de público, esta aplicação foi realizada em 

dias e horários diversos, apresentados no quadro 9 a seguir;

QUADRO 9 - DIAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DA ETAPA DOIS

DIAS E HORÁRIOS REALIZAÇÃO ETAPA DOIS
Quarta-feira, 24 de Julho de 2018 13h-17h

Domingo, 5 de Agosto de 2018 9h-13h
Terça-feira, 07 de Agosto de 2018 09h-13h
Sexta-feira, 10 de Agosto de 2018 11h30-13h30
Domingo, 12 de Agosto de 2018 9h-13h

FONTE: A autora (2019).

No dia 10 de agosto de 2018, estavam acontecendo as comemorações de 

sessenta anos do Mercado Municipal de Curitiba-PR, com eventos e atividades 

realizadas no espaço.

Utilizando como referência a pesquisa de Horodyski (2014), iniciou-se o 

shadowing da etapa 2 em dois estabelecimentos; o Café do Mercado, estabelecimento 

especializado em cafés especiais, e o Mirandas Mercearia, loja que vende produtos 

paranaenses.

Costa e dos Santos (2018) argumentam que deve haver empatia e confiança 

entre os participantes e o pesquisador. Para tanto, a pesquisadora estava identificada 

com um crachá da Universidade Federal do Paraná.

O quadro 10 traz o roteiro utilizado nesta etapa 2. Este roteiro baseou-se em 

Horodyski (2014), assim como nos elementos do shadowing pela IDEO (2015) e da 

entrevista de Gray (2012). Iniciando com as características contempladas no 

shadowing, passando para as respostas da entrevista e finalizando com os dados da 

demanda.
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QUADRO 10 - ROTEIRO PARA ETAPA DOIS

Local /loja
Data
Característica do ambiente
Atendimento
Contato inicial
Perfil do Consumidor
0  consumidor procurava algo específico?
0  consumidor fez alguma pergunta 
específica?
Prestou atenção nas explicações?
Comportamento do consumidor
Foi consumir algo específico?
Pediu alguma informação extra?
Comentou sobre a experiência?
ENTREVISTA
0  que te motivou a vir ao Mercado 
Municipal?
Como ficou sabendo do Mercado?

0  que você achou mais bacana?

0  que você achou mais diferenciado?

Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve aqui?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?

Você comprou algo no Mercado?

Você viu ou provou algo novo?
0  que você achou da gastronomia em 
Curitiba?
Dados de demanda Informações
Origem

Sexo

Idade

Escolaridade
Ocupação

Renda média, individual ou familiar

Motivação para viagem

Forma de viajar

Transporte utilizado

Tipo de hospedagem

Gasto médio

Tempo de permanência na cidade

Quantas vezes já veio para Curitiba
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Viaja com alguém?

Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo 
gastronômico na cidade?
Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a 
cidade?

FONTE: A autora (2019) baseada em Horodyski (2014).

A utilização deste quadro pode ser observada com o exemplo disponível no 

apêndice 3.

A aplicação do shadowing e da entrevista de acordo com o roteiro apresentado 

no quadro 10 foi satisfatória e gerou importantes dados acerca do consumo e do 

turista consumidor no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Esta aplicação inicial 

apresentou-se importante para uma abordagem inicial e verificação da viabilidade da 

aplicação do shadowing e da entrevista, assim como do roteiro e também para ampliar 

compreensão do consumo do mercado.

Elenca-se como pontos positivos da aplicação da pesquisa no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR:

1) consistência de turistas: em todos os dias e horários haviam turistas no

local;

2) diversidade de demanda: por conta das características do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, que serão apresentadas no capítulo 4 nas análises dos 

resultados, a demanda turística mostrou-se bastante heterogênea;

3) volume de turistas: além de uma demanda bastante diversa e constante, o 

volume de turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR é abundante, algo essencial 

para viabilizar a aplicação da pesquisa com turistas.

Assim, a etapa 2 confirmou a viabilidade da aplicação da pesquisa no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR e de seu desenho metodológico. Um marco 

importante desta etapa foi a constatação da diversidade no consumo dos turistas no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR e realização de que seria necessário um recorte 

específico para a aplicação da etapa 3.
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3.4.3 Etapa 3

Na etapa 3, assim como na etapa 2, as técnicas utilizadas foram shadowing 

e entrevista. Entretanto, aprimorou-se o roteiro apresentado no quadro 10 para o 

roteiro do quadro 1 1 e a  aplicação baseou-se em um recorte específico.

O shadowing foi estruturado a partir dos elementos de IDEO (2015). O roteiro 

da etapa 3 apresenta-se mais detalhado e focado no turista. A entrevista foi 

semiestruturada (GRAY, 2012) para ampliar a possibilidade de o turista trazer novas 

informações e percepções individuais.

O roteiro visava validar alguns aspectos observados na etapa 2, além de obter 

dados específicos baseados nos perfis dos consumidores conforme os perfis 

psychoculinary (WFTA, 2018).

Apresenta-se no quadro 11 o roteiro para esta etapa:

QUADRO 11 - ROTEIRO PARA ETAPA TRÊS

SHADOWING NÚMERO
Data: Contato Inicial:
Pontos de observação
Porta de entrada:
Roteiro que fez:
Quem estava junto:
Quanto tempo ficou:
Quais lugares parou?
Quais produtos manuseou?
Quais produtos provou?
0  que comprou?
Demonstrou interessem em algo específico?
Já veio buscando algo específico?
Tirou ou postou foto?
Fez algum comentário sobre algum produto?
Comprou algo específico?
Fez comentário sobre o que comprou?
0  que demonstrou mais interesse?
Conhecia ou desconhecia algum produto?
Comprou presentes?
Trocou informações?
Conversou com outros turistas?
Preço inferiu na aquisição ou não?
Porta de saída:
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal?
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana?
0  que você achou mais diferenciado?
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
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Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem
Sexo
Idade
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?

FONTE: A autora (2019) baseada em Horodyski (2014).

Na etapa 2 identificou-se alguns padrões de consumo dos turistas no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. Dois pontos principais foram levantados; transporte e 

tempo. Assim, selecionou-se aplicar a etapa 3 com turistas selecionados a partir de 

seu meio de transporte utilizado. Por conta de sua importância turística na cidade, 

levantada na pesquisa bibliográfica e documental sobre o destino Curitiba-PR e seu 

turismo, selecionou-se realizar prioritariamente a pesquisa com indivíduos que 

chegassem no Mercado Municipal de Curitiba-PR através da Linha Turismo, 

abordando-os em seu desembarque. Alguns fatores considerados foram: maior 

facilidade em identificar os turistas e o fato de que já haviam atividades relacionadas 

ao mercado mesmo antes da entrada, como fotos tiradas da fachada. No entanto, 

para confirmar os padrões de consumo, alguns shadowing e entrevistas também 

foram realizados com turistas que utilizavam outro meio de transporte como 

aplicativos de transporte.

Para aplicação da metodologia, foram selecionados aleatoriamente os 

indivíduos. Como recorte, os indivíduos foram abordados no ponto do ônibus da Linha 

Turismo, localizado na rua Sete de Setembro, ou em duas entradas principais do
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mercado; na entrada do setor Orgânicos e na porta localizada na Rua General 

Carneiro, onde havia o desembarque de passageiros de Uber. Algumas questões 

levadas em consideração foram: o fato de serem turistas e terem disponibilidade de 

participar da pesquisa. Desta forma, esta metodologia permitiu a coleta dos dados 

necessários para resultados favoráveis ao alcance dos objetivos do trabalho.

A aplicação da metodologia no Mercado Municipal de Curitiba-PR ocorreu 

entre outubro de 2018 e janeiro de 2019. A pesquisa foi realizada em três períodos 

distintos, por configurarem-se épocas com diferentes movimentos turísticos na cidade. 

Em outubro, a pesquisa foi realizada entre os dias doze e vinte e seis, considerada 

baixa temporada e época de clima frio. Em dezembro, na semana anterior ao natal, 

entre dezenove e vinte e três de dezembro, alta temporada e de maior movimento no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR, onde estavam acontecendo eventos natalinos no 

mercado, como parte da programação especial de natal da cidade. Finalmente, entre 

os dias onze e vinte de janeiro, época de férias escolares e com dias ensolarados e 

clima quente. Desta forma, buscou-se a realização com amplo escopo de turistas ao 

aplicar a pesquisa em períodos distintos.

Na etapa 3 realizou-se trinta shadowings e entrevistas, sendo eles vinte 

completos e dez incompletos, disponíveis no apêndice 4 e 5. O número de aplicações 

foi selecionado pela questão tempo/oportunidade. Exemplifica-se um domingo, dia no 

qual o Mercado Municipal encerra suas atividades as 13h e quando o primeiro ônibus 

da Linha Turismo chega na parada do Mercado às 9h52, pelo período de permanência 

média do turista entre 30 min e 1h30, foi possível a aplicação da metodologia com 

apenas um turista. Como pesquisa qualitativa, a relevância maior era na densidade 

da coleta de dados (GIL, 2009) e não em seu volume.

Após a finalização da aplicação dos shadowing e entrevistas, iniciou-se a 

análise dos dados e emparelhamento com o referencial teórico, visando o alcance do 

objetivo geral da pesquisa. Com a tabulação dos dados, apresentados no apêndice 4, 

realizou-se a análise do perfil de cada turista de acordo com as características dos 

perfis psychoculinary (WFTA, 2018).

A perspectiva inicial era a realização completa do shadowing e entrevista com 

todos os trinta turistas. Entretanto, durante a realização da pesquisa, percebeu-se 

algumas características que fizeram com que algumas vezes isto não fosse possível. 

Sendo o principal elemento, o fato do ônibus da Linha Turismo passar a cada meia 

hora, nos dias de semana nos períodos de não férias (INSTITUTO MUNICIPAL DE
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TURISMO, 2018). Por conta disso, numero significativo de turistas permanece no 

mercado menos de trinta minutos, pois como não querem perder o próximo ônibus e 

não há nenhum aviso de horários, acabam ficando entre vinte e vinte e cinco minutos 

de fato no Mercado Municipal de Curitiba-PR, direcionando-se novamente ao ponto 

do ônibus. Com estes turistas, pela questão de tempo, não era possível realizar todo 

o roteiro proposto do shadowing e entrevistas.

Percebeu-se com isto, um padrão de características nestes turistas, tornando- 

se assim estes dados relevantes para o trabalho. Desta foram, optou-se por manter 

estes shadowings e entrevistas, nomeando-os como incompletos. Não apenas por 

conta da falta de dados, mas especialmente pela similaridade das características 

apresentadas em todos os turistas, formou-se a partir deles um perfil específico de 

turistas que não se enquadra dentro dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018), mas 

que são válidos e pertinentes dentro da realidade do Mercado Municipal de Curitiba- 

PR.

Pela localização central do Mercado Municipal de Curitiba-PR, este configura- 

se como sétimo ponto de parada da Linha Turismo, e assim um número significativo 

de turistas apenas embarcava no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Isto é, estes 

turistas iam geralmente a pé ou utilizavam aplicativos de transporte para se 

deslocarem até o mercado, onde passeavam e embarcavam como ponto inicial na 

Linha Turismo. Desta forma, percebeu-se que estes turistas não estavam sendo 

contemplados pela abordagem proposta de iniciar o contato com os turistas que 

desciam no ponto do ônibus. Assim, com estes turistas foram realizadas apenas 

entrevistas com objetivo de ampliar a compreensão do consumo dos turistas no 

mercado.

Assim, realizou-se a aplicação com o número proposto para pesquisa de trinta 

turistas. Após o levantamento dos dados foi realizada uma análise que será 

apresentada na sequencia.

Dentro desta etapa 3, inclui-se também a realização de uma nuvem de 

palavras e roteiro para elaboração das personas. Para confirmação das análises com 

os dados levantados na entrevista, optou-se por realizar uma nuvem de palavras. O 

software WorldClouds foi escolhido para verificar os itens que mais se destacaram 

nas percepções dos turistas em relação ao Mercado Municipal de Curitiba-PR, pelo 

fato de ser um software gratuito e de fácil utilização.
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Para a técnica de elaboração de personas, elaborou-se o roteiro de acordo 

com Goodwin (2008) e no roteiro de elaboração de personas utilizado por Horodyski 

(2014). O quadro 12 apresenta o roteiro para elaboração das personas desta etapa:

QUADRO 12 - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PERSONAS

Persona Número -  PERFIL em que é baseado

Nome Exemplo de Nome

Idade Média de idade

Residência Local de residência

Acompanhante da viagem Pessoa que acompanha na viagem

Meio de hospedagem Local onde está hospedado no destino

Propósito da viagem Objetivo da viagem

Interesses gastronômicos Quais os interesses e referências 
gastronômicas

Motivação para ir ao Mercado 
Municipal de Curitiba-PR

Principal motivo que levou a pessoa a 
deslocar-se até o Mercado Municipal 
de Curitiba-PR

O que busca no Mercado Municipal de 
Curitiba- PR

Quais aspectos procura encontrar no 
local

O que compra no Mercado Municipal 
de Curitiba-PR Quais produtos e serviços consome

Perfil de consumo Quais as características marcantes em 
seu consumo

FONTE: A autora (2019) baseada em Horodyski (2014).

O roteiro apresentado acima no quadro 12 foi utilizado como base para a 

criação de quatro personas, as quais serão detalhadas no capítulo 4, visando alcançar 

o objetivo específico quatro; propor personas de turistas consumidores no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR.

Constata-se que a etapa 3 foi valiosa para levantamento de dados, 

proporcionando informações necessárias para compreensão dos turistas no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR e possível análise do perfil dos turistas. Ao final da etapa 3, 

havia-se todos os dados e suas análises, além das personas, dando inicio a etapa 4.

3.4.4 Etapa 4

A quarta etapa contempla a análise SWOT dos ambientes internos e externos 

do Mercado Municipal de Curitiba-PR e consequente plano de ação.
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A análise SWOT foi montada a partir dos quatro elementos principais dos 

ambientes internos e externos; strengths ou forças, weaknesses ou fraquezas, 

opportunities ou oportunidades e threats ou ameaças (MELO, 2011 e NAGAKAWA,

20 ). Os resultados desta análise foram utilizados para formatação de um plano de

açõe para o Mercado Municipal de Curitiba-PR. Estes são apresentados no capítulo 

4, subitem 4.7.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O presente capítulo demonstra a análise dos resultados obtidos pelos dados 

levantados por meio dos procedimentos metodológicos apresentados anteriormente 

no capítulo 3. Inicia-se com a caracterização do destino Curitiba-PR e a análise do 

Mercado Municipal de Curitiba-PR como um atrativo turístico que se caracteriza como 

Habitat de Compras Turística. Posteriormente, apresenta-se a análise da oferta 

gastronômica no Mercado Municipal de Curitiba-PR para cada perfil psychoculinary 

(WFTA, 2018).

Subsequentemente, são apresentadas as análises sobre consumo no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR. Após, serão analisados especificamente os perfis 

dos turistas de acordo com os perfis psicoculinários (WFTA, 2018). Com isso, serão 

descritas quatro personas elaboradas por meio dos resultados das análises destes 

perfis. Finalmente, o capitulo se encerra com a análise SWOT e proposta de ações a 

serem realizadas no Mercado Municipal de Curitiba-PR para melhoria da experiência 

turística de seus visitantes.

4.1 O DESTINO CURITIBA-PR

Para Pearce (2014), todo turismo acontece em um destino. O autor conceitua 

destino como “um modo de produção dinâmico, geograficamente baseado, que 

fornece produtos interdependentes e complementares aos turistas e transforma os 

espaços e lugares em que esse produto ocorre” (PEARCE, 2014, p. 149). Dentro 

desta conceituação, Curitiba, a capital do estado do Paraná, localizada na região Sul 

do Brasil, configura-se como um destino turístico.

Curitiba teve sua fundação em 1693 e elevação a capital da Província em 

1854 (IPPUC, 2019). A população de Curitiba estimada pelo IBGE para o ano de 2018 

era de 1.917.185 (IBGE, 2019). Curitiba e sua Região Metropolitana totalizam vinte e 

nove municípios com estimativa populacional de 3.615.027 (IBGE, 2019).

Curitiba é conhecida por sua preocupação ambiental e organização 

urbanística (FERNANDES, 2015). Dentro da questão ambiental, destacam-se os 

parques da cidade e suas áreas verdes. Em relação ao urbanismo, Curitiba possui 

alguns relevantes planos de urbanização como o Plano Agache (FERNANDES, 2015).
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Em relação ao turismo, os órgãos responsáveis por promover a atividade 

turística e o destino Curitiba são o Instituto Municipal de Turismo e o Curitiba e Região 

Convention and Visitors Bureau. A figura 11 apresenta os indicadores do turismo no 

destino para o primeiro semestre do ano de 2018.

FIGURA 11 - DADOS SOBRE O TURISMO NO DESTINO CURITIBA-PR NO PRIMEIRO SEMESTRE
DE 2018
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FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2019).

CURITIBA

Dentre os números apresentados, destacam-se os desembarques no 

Aeroporto Internacional e na Rodoviária, que juntos somam 2.978.552 desembarques 

apenas no primeiro semestre de 2018.

O foco principal em turismo em Curitiba é o turismo de eventos e negócios 

(CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, 2015). Nos últimos anos, o destino Curitiba- 

PR recebeu eventos de destaque internacional, como e do UFC 198, além disso, foi 

cidade-sede da Copa do Mundo FIFA de 2016. O calendário oficial de eventos da 

cidade conta com eventos anuais já consagrados nacionalmente como Oficinal de 

Musica de Curitiba, Festival de Teatro de Curitiba e Maratona de Curitiba (INSTITUTO 

MUNICIPAL DE TURISMO, 2018).
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Curitiba possui diversos atrativos turísticos entre parques, museus e prédios 

históricos. Os principais atrativos cidade são acessados facilmente por meio de uma 

linha de ônibus especial para o turismo chamada Linha Turismo. A figura 12 mostra 

o itinerário da Linha Turismo e suas vinte e cinco paradas nos principais atrativos da 

cidade (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2019).

FIGURA 12 - ITINERÁRIO LINHA TURISMO CURITIBA-PR
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FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2019).

A duração do trajeto do ponto inicial ao final é de duas horas e meia com 

horário inicial às 9h e último embarque às 17h30. Durante dias da semana o ônibus 

passa em cada ponto a cada meia hora, no final de semana e durante período de 

férias, este tempo a cada quinze ou vinte minutos. Conforme é possível observar na 

figura 12, o ponto inicial, número 1, da Linha Turismo é na Praça Tiradentes e o último 

ponto, número 25, no Setor Histórico. Contudo, é possível iniciar o primeiro embarque
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em qualquer um dos pontos. O bilhete é adquirido dentro do ônibus, e no momento da 

pesquisa custava R$45,007 com direito a quatro desembarques.

Mesmo as duas principais organizações responsáveis pela gestão turística do 

destino o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba e o Curitiba, Região e Litoral 

Convention & Visitors Bureau atraindo eventos e fomentando turismo de negócios 

(PAIXÃO, 2018), há um crescente aumento espontâneo do turismo relacionado a 

lazer, demonstrado pelas últimas pesquisas de demanda turística no destino 

(INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISTO DE CURITIBA, 2018).

A pesquisa com dados mais recentes do destino Curitiba foi realizada em

2017 na Linha Turismo (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2018), apresentada 

no infográfico na figura 13. Conforme infográfico, apenas no primeiro semestre de

2018 houve 235.795 embarques nos ônibus da Linha Turismo. A pesquisa mostra que 

sessenta por cento dos turistas entrevistados estavam na cidade a lazer ou descanso. 

Apesar da aplicação da pesquisa ter sido em um local bastante favorável a este 

resultado, demonstra um número crescente de turistas de lazer em um destino 

conhecido por seu turismo da negócio e lazer.

FIGURA 13 - PESQUISA 2017 - LINHA TURISMO DE CURITIBA-PR
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FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2017)

7 Após a pesquisa, no início de 2019, o bilhete da Linha Turismo teve reajuste para R$50,00.
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A escolha de Curitiba como destino para a realização da pesquisa deu-se pelo 

fato deste configurar-se como um destino consolidado (HORODYSKI, 2014), com 

fluxo de turistas constante durante o ano (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISTO DE 

CURITIBA, 2018), aumento no número de turistas de lazer e a ampla oferta 

gastronômica e atrativos turísticos, aspectos relevantes para a presente pesquisa.

Conforme demonstrado por Bizinelli et al (2013), Boer e Rejowski (2016) e 

Coutinho, Kovaleski e Horodyski (2017), a oferta gastronômica no destino Curitiba-PR 

contempla restaurantes, tours gastronômicos e souvenisr gastronômicos, além de 

outros elementos gastronômicos não pesquisados em trabalhos acadêmicos, porém 

existentes na cidade, como produtos típicos e eventos (INSTITUTO MUNICIPAL DE 

TURISMO, 2018), os quais condizem com os elementos gastronômicos utilizados pelo 

turismo segundo Fagliari (2005).

Em relação ao turismo gastronômico em Curitiba-PR, aponta-se pela 

realização de projeto semelhante ao Curitibéra, com cafés. Existe uma ampla oferta 

de cafeterias no destino (TRIPADVISOR, 2019), além da cidade ter baristas 

consagrados no cenário nacional (GAZETA DO POVO, 2018). Ademais, argumenta- 

se que o café é mais ético, saudável e sustentável (ARAÚJO, 2003; GUIMARÃES, 

2016; BARROS; BARROS, 2016).

Em conformidade com o objetivo específico um, o qual visa analisar Curitiba- 

PR como destino turístico, imperioso ressaltar que Curitiba-PR é um destino turístico 

consolidado, com ampla oferta de atrativos turísticos e elementos gastronômicos. O 

destino possui grande potencial para aumentar o consumo gastronômico e ampliar a 

utilização de atrativos como o Mercado Municipal de Curitiba-PR e elementos 

gastronômicos como tours gastronômicos e souvenir gastronômico no marketing do 

destino, indo de acordo com o masterplan Paraná Turístico 2026: pacto para um 

destino inteligente (PARANÁ, 2016).

4.2 MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR COMO HABITAT DE COMPRAS 

TURÍSTICAS

O Mercado Municipal de Curitiba-PR está localizado na Av. Sete de Setembro 

no bairro Centro e funciona todos os dias da semana em horários alternados. 

Apresenta 17 acessos em uma área total de 15,6 mil metros quadrados com dois 

pavimentos (MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018).



98

Os mapas apresentados nas figuras 14 e 15 mostram o pavimento inferior e 

superior do Mercado Municipal de Curitiba-PR. Estes mapas são utilizados pelo 

próprio Mercado Municipal de Curitiba-PR, disponível em seu site e material de 

divulgação.

FIGURA 14 - MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PAVIMENTO SUPERIOR
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FONTE: Mercado Municipal de Curitiba-PR (2018).

FIGURA 15 - MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PAVIMENTO INFERIOR

Pavimento Inferior
Rua da Paz

Rua General Carneiro

FONTE: Mercado Municipal de Curitiba-PR (2018).
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O Mercado Municipal de Curitiba-PR possui um total de 362 unidades 

comerciais de 196 comerciantes (MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018). O 

comércio do Mercado Municipal de Curitiba-PR está dividido em trinta e nove 

categorias. Dentre estas categorias as relacionadas a alimentos e bebidas estão 

condensadas no quadro 13:

QUADRO 13 - CATEGORIAS DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO MERCADO
MUNICIPAL DE CURITIBA-PR
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FONTE: A autora (2019).

No ano de 2018, o Mercado Municipal de Curitiba-PR completou sessenta 

anos na configuração atual. Entretanto, a história do mercado é mais antiga e 

expressiva na própria história da cidade. O primeiro Mercado Municipal de Curitiba 

teve início em 1820, com algumas casas instaladas atrás da Catedral de Curitiba, 

localizada no centro da cidade na Praça Tiradentes. A primeira estrutura própria se 

situava em 1860 na Praça Zacarias, mudando-se em 1874 para a Praça Generoso 

Marques. O mercado era localizado onde atualmente encontra-se o Paço da 

Liberdade. O mercado foi demolido para a construção do Paço Municipal, primeiro 

edifício sede da prefeitura da cidade. Com isso, entre 1915 e 1937, a sede do mercado 

foi transferida para o bairro Batel. A sede atual foi projetada em 1943 pelo francês 

Alfred Agache, de acordo com o Plano Agache (FERNANDES, 2015). A obra da sede 

atual iniciou-se em 1956 e demorou dois anos para ser finalizada, tendo sua 

inauguração em 1958.
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Sobre a história e datas relevantes do mercado (MERCADO MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 2018, p. Sobre o mercado):

Não tinha asfalto, nem viaduto. Rodoferroviária sequer era projeto. Isso lá em 
1958, ano em que nascia o Mercado Municipal de Curitiba. Um grupo de 
comerciantes apostou na ideia, poucos deles ainda estão por aqui para contar 
a história. Eram três horas da manhã de 2 de agosto daquele ano quando as 
portas se abriram, de lá pra cá o que se viu foi só evolução. Crescimento de 
gama de produtos, crescimento de público, crescimento de estrutura física. O 
público é cativo. Moradores da capital paranaense fazem do Mercado 
Municipal de Curitiba seu ponto de encontro e os turistas não passam pela 
cidade sem visitá-lo.
Ao longo de seis décadas, é possível encontrar duas, três, quatro gerações 
marcando presença por lá. Seja no comércio, seja como cliente. Uma tradição 
viva com olho no futuro. Em 2009, inaugurou o primeiro Setor de Orgânicos 
dentro de um Mercado Municipal, o primeiro do Brasil.

O crescimento do Mercado Municipal de Curitiba-PR pode ser percebido pelos 

anexos e diferentes arquiteturas apresentadas a partir de cada ampliação realizada, 

sendo que seu tamanho total já triplicou em relação ao de sua inauguração 

(MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018). Da mesma forma, é significativa a 

expansão em número de visitações, “até o ano 2000, em sete dias da semana 

passavam por sua sede cinco mil pessoas, hoje, esse número chega a 65 mil/semana” 

(MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA, 2018).

Apesar de ser administrado pela Secretaria Municipal de Abastecimento, o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR possui relevância turística por ser um atrativo 

gastronômico (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2018) e que, portanto, faz 

parte do roteiro do circuito da Linha Turismo, que contempla os principais atrativos 

turísticos da cidade.

A Pesquisa Linha Turismo 2017 realizada pelo Instituto Municipal de Curitiba, 

mostra que dentre os atrativos mais visitados pelos turistas que utilizam a Linha 

Turismo o Mercado Municipal de Curitiba-PR se posicionai em nono lugar dentre as 

vinte e cinco paradas, conforme figura 16.
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FIGURA 16 - ATRATIVOS MAIS VISITADOS COM A LINHA TURISMO
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FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2017).

Uma importante mudança realizada em abril de 2018, alterou o local do ponto 

de embarque e desembarque do ônibus da Linha Turismo. Anteriormente localizado 

na Avenida Presidente Affonso Camargo, o ponto era localizado nos fundos do prédio 

do mercado e não era visualmente atrativo. Os comerciantes da ASCESME, 

Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba, 

conjuntamente a Secretaria de Abastecimento realizaram o pedido de mudança junto 

a Prefeitura de Curitiba para que o ponto parasse a ser em frente da entrada mais 

recente e uma das principais do mercado, na Av. Sete de Setembro. Assim, o impacto 

visual torna o Mercado Municipal de Curitiba-PR mais atrativo para que os turistas 

desembarquem no local.

Afigura 17 mostra as informações sobre o Mercado Municipal de Curitiba-PR 

divulgadas como ponto de parada da Linha Turismo.
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FIGURA 17 - INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR COMO PONTO
DE PARADA DA LINHA TURISMO

7 • Mercado Municipal/Mercado de Orgânicos
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produzidos com responsabilidade ambiental.

FONTE: Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (2019).

O terceiro objetivo específico do presente trabalho visa analisar o Mercado 

Municipal de Curitiba-PR como atrativo gastronômico. Os itens apresentados como a 

importância histórica do Mercado, o número de visitantes, a multiplicidade de oferta, 

e, em especial, o fato do Mercado Municipal de Curitiba-PR ser elencado pelo Instituto 

Municipal de Turismo de Curitiba como atrativo, sendo um ponto de parada da Linha 

Turismo, configuram-se aspectos suficientes para argumenta-se que o Mercado 

Municipal de Curitiba é um relevante atrativo gastronômico no destino Curitiba-PR.

A partir das pesquisas bibliográficas, documentais e visitas in loco no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, de acordo com as etapas metodológicas especificadas no 

capítulo 3, percebeu-se que neste atrativo haviam características suficientes para 

configura-lo como Habitat de Compras Turísticas dentro da construção teórica de 

Yüksel (2007) discutida no capítulo 2.

A constituição do Mercado Municipal de Curitiba-PR como Habitat de 

Compras Turísticas adiciona à pesquisa relevância acadêmica ao utilizar-se desta 

construção teórica para analisar um atrativo gastronômico, pois dentro da pesquisa 

bibliográfica confirmou a inexistência de pesquisa com esta abordagem em um 

mercado ou mesmo atrativo gastronômico.

Ademais, acrescenta peso a argumentação deste espaço como importante 

atrativo turístico no destino Curitiba-PR, pois, conforme Yüksel (2007), a 

caracterização de um espaço como Habitat de Compras Turísticas demonstra sua 

relevância dentro do consumo turístico e traz consequências para o planejamento e 

gestão do espaço.

Conforme já descrito no capítulo 3, foram realizadas visitas in loco no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, a fim de identificar se as características Habitat de Compras
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Turísticas, conforme construção teórica Yüksel (2007) disponível no subitem 2.2.2 do 

presente trabalho, estavam presentes, além de fazer um levantamento dos exemplos 

de cada uma delas no local. As informações levantadas foram relacionadas a cada 

característica que configura o Habitat de Compras Turística e tabuladas, formatando 

a elaboração de um quadro com as características dos Habitat de Compras Turísticas 

e os exemplos no Mercado Municipal de Curitiba-PR apresentadas a seguir no quadro 

14.
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QUADRO 14 - CARACTERÍSTICAS DOS HABITAT DE COMPRAS TURÍSTICAS NO MERCADO
MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

Características dos Habitat de 
Compras Turísticas

Está
presente?

Exemplo no Mercado Municipal de 
Curitiba-PR

a. Diversos tipos de varejo 
dominado por uma atmosfera 
inconsistente

( x 
(

Sim
Não

Lojas;
Boxes;
Cafés;
Restaurantes.

b. Presença de pequenas lojas 
que ofereçam diversidade de cores, 
cheiros e barulhos.

( x 
(

Sim
Não

Café do Mercado (cheiro de café) 
Boxes de frutas (cores)
Música ambiente (som)

c. Ambiente não estruturado ( x 
(

Sim
Não

Diversidade de espaços;
Cada área apresenta características 
diversas;

d. Atividades de negócios 
locais ( x 

(
Sim
Não

Todas as lojas e boxes eram negócios 
locais.
Não foi encontrado nenhuma loja de 
franquias internacionais.

e. Atmosfera diferente e 
hospitaleira ( x 

(
Sim
Não

Diversos espaços com atmosferas 
diferentes.
Encontrados itens relacionados a 
hospitalidade, como placas de boas vindas.

f. Ambiente único e atrativo 
para compras e experiência de 
compra

( x 
(

Sim
Não

Ambiente único no destino;
Oferta atrativa para compras;
Itens relacionados a experiência de compra 
como carrinhos de compras.

g. Cultura local autêntica ( x 
(

Sim
Não

Produtos locais 
Produtos típicos 
Produtos regionais

h. Mix de varejo na área deve 
conter: boutiques, restaurantes, 
bares, lojas de presentes ou 
souvenir

( x 
(

Sim
Não

Restaurantes;
Bares;
Lojas de Souvenir; 
Cafés.

i. Areas para vendedores de 
rua ( x 

(
Sim
Não Parte externa e em frente do Mercado

j. Prédios históricos ( x 
(

Sim
Não

0  espaço central do Mercado e o prédio 
antigo.

k. Exemplares arquitetônicos ( x 
(

Sim
Não

Cada anexo tem um estilo arquitetônico 
diferente

I. Possibilidade de negociar ( x 
(

Sim
Não

Desconto para pagamento em dinheiro. 
Leve 3 pague 2

m. Olhar exibições ( x 
(

Sim
Não

Obras do Poty Lazarotto 
Artesanato

n. Conversar com outros 
compradores e vendedores

( x 
(

Sim
Não

Grande troca de informação entre os 
visitantes e com os vendedores.

o. Socializar com amigos ( x 
(

Sim
Não

Em espaços diversos com bancos, praça de 
alimentação, mesas nos cafés e bares

p. Browsing ( x 
(

Sim
Não Produtos em exposição nos box e lojas

q. Pagar preços reduzidos. ( x 
(

Sim
Não Ofertas e promoções.

Outros

Ponto Linha Turismo
Segurança: Guarda Municipal e empresa de 
segurança
Fiscalização vigilância sanitária

FONTE: A autora (2019).
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Em análise do quadro 14, percebe-se que todas as características elencadas 

por Yüksel (2007) foram encontradas no Mercado Municipal de Curitiba-PR. 

Destacam-se alguns elementos presentes, como a característica A. diversos tipos de 

varejo, que vai de acordo com as trinta e nove categorias de produtos e serviços 

comercializados no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Outra característica marcante 

neste espaço é a cultura local autêntica aliado ao mix de varejo, os quais ao mesmo 

tempo auxiliam na percepção do Mercado Municipal de Curitiba-PR como atrativo 

turístico, indo de acordo com o conceito de Fagliari (2005) de mercados e feiras como 

atrativo gastronômico e de Schülter (2003) em torno da importância dos mercados nos 

cenários gastronômicos.

Assim, argumenta-se que o Mercado Municipal de Curitiba-PR se configura 

como Habitat de Compras Turísticas dentro da construção teórica de Yüksel (2007). 

Yüksel (2007) afirma que os Habitat de Compras Turísticas geram experiências 

turísticas diferenciadas e autênticas. Ao analisar as respostas das entrevistas 

disponíveis no anexo 5, percebe-se que a grande maioria dos turistas afirmaram ter 

experiências turísticas positivas no Mercado Municipal de Curitiba-PR, o que é 

indicado pela intenção de revisitação e indicação para outras pessoas. Apenas uma 

turista afirmou que não voltaria ou indicaria o local. Confirma-se, portanto, que o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR é um Habitat de Compras Turísticas eis que 

impactou positivamente as experiências dos turistas.

Sendo um Habitat de Compras Turísticas, o Mercado Municipal de Curitiba- 

PR torna-se um atrativo gastronômico de relevância para o destino, não apenas por 

ser um mercado (FAGLIARI, 2005), um atrativo gastronômico no destino Curitiba-PR, 

mas por se caracterizar como um espaço de consumo turístico que promove uma 

experiência turística positiva (YÜKSEL, 2007). A partir desta análise, cumpre-se o 

objetivo específico dois: analisar o Mercado Municipal de Curitiba-PR como Habitat 

de Compras Turísticas. Demonstra-se que foi positiva a escolha do Mercado Municipal 

de Curitiba-PR para aplicação da presente pesquisa, dentro das etapas 

metodológicas, sobre perfil dos consumidores de turismo gastronômico no destino 

Curitiba-PR.
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4.3 OFERTAS GASTRONÔMICAS NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR 

PARA CADA PERFIL PSYCHOCULINARY

Ao realizar o levantamento do Mercado Municipal de Curitiba-PR como 

Habitat de Compras Turísticas, verificou-se que este possui uma ampla e diversificada 

oferta gastronômica, a qual contempla todos os perfis psychoculinary (WFTA, 2018).

Após visitas in loco e levantamento, de acordo com as etapas metodológicas 

da pesquisa, apresenta-se no quadro 15, a relação entre os treze perfis 

psychoculinary (WFTA, 2018) e a oferta gastronômica presente no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR relacionada a cada um deles.
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QUADRO 15 - OFERTA NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PARA CADA PERFIL
PSYCHOCULINARY

Psycho
cu lina ry Característica Oferta no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR Exemplo

Aventureiro Busca provar coisas 
diferentes e aventureiras

Rollmops
Frutas da Amazônia 
Pimentas e temperos

Foto 1 - Rollmops

Ambiente
Busca ambientes 
acolhedores ou sensuais 
e experiências sensoriais

Estabelecimentos como Café 
do Mercado, Icab e 
Restaurantes

Foto 2- área externa do 
Café do Mercado, 
ambiente acolhedor e 
sensorial por meio do 
aroma de café

Autêntico Experiências full dinning e 
os rituais relacionados

Oferta de utensílios para 
cozinhar e produtos pré- 
prontos como massas

Foto 3- Panelas 
utilizados para métodos 
de cocção lentos

Budget Comida de rua e baixa 
gastronomia

Pastel, sanduíches, doces, 
salgadinhos

Foto 4- Salgadinho local 
Pipoteca

Eclético Comidas e bebidas, um 
pouco de tudo

Cafés, cachaças, vinhos, 
queijos, temperos, pratos 
prontos

Foto 5- Oferta 
diversificada de bebidas

Gourmet Busca alta gastronomia Flores comestíveis, temperos 
diversos, produtos importados

Foto 6- Oferta 
diversificada de 
temperos

Inovador Fusion cuisine e food 
trends

Produtos orientais, produtos 
low carb e com alto índice 
proteico

Foto 7- Oferta 
diversificada de 
produtos asiáticos 
utilizados em pratos 
fusion

Local Imersão na comida e 
experiência local

Pinhão, molhos de pimenta, 
barreado

Foto 8- Molho de 
pimento local

Novato
Inexperientes, buscando 
aprender sobre outros 
sabores e costumes

Eventos gastronômicos e 
Aulas com chefs renomados

Foto 9- Evento com 
Aula Show

Orgânico
Busca produtos orgânicos 
e se preocupam em saber 
a origem do alimento

Lojas com produtos orgânicos 
Feiras de frutas e verduras 
orgânicos
Restaurantes orgânicos

Foto 10- Entrada do 
setor de orgânicos

Social

Gosta de eventos como 
festivais, busca locais que 
possa socializar com os 
locais e aprender 
etiquetas gastronômicas 
locais

Eventos Gastronômicos, praça 
de alimentação, mesas 
externas, bares e cafés com 
ambientes de socialização

Foto 11- Banner do 
evento Cacharitiba

Trendy Busca food fashion e pop 
culture

Produtos asiáticos, flores 
comestíveis, produtos na 
moda como ninho e nutella

Foto 12- Flores 
comestíveis muito 
utilizadas em food 
styling

Vegatarian 
o e vegano

Busca destinos que 
ofereçam opções 
condizentes com sua 
alimentação

Frutas e verduras, castanhas, 
diversos produtos veganos.

Foto 13- Oferta de 
congelados veganos

FONTE: A autora (2019).
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Ressalta-se que alguns itens podem configurar-se como oferta para mais de 

um perfil. Como exemplo, as flores comestíveis, as quais podem ser de interesse de 

pessoas com o perfil gourmet, assim como vegetarianos e veganos ou mesmo trendy.

Conforme Burr (1995) e Urry (2002) a experiência turística se dá por meio da 

perspectiva e de uma lente subjetiva do turista. Assim, frutas da Amazônia que são 

consideradas diferentes pelos turistas que visitam Curitiba-PR, provenientes da região 

Sul e Sudeste do Brasil, pode não ter a mesma classificação para uma aplicação no 

Mercado Ver-o-peso em Belém-PA. Da mesma forma, itens que estão em evidência 

no ano de 2018 e 2019 sendo considerados food trend ou food fashion, podem não o 

ser nos próximos anos. Assim, a oferta relacionada a cada característica é pertinente 

ao tempo/espaço da presente pesquisa.

Os itens apresentados para cada perfil foram primeiramente elencados pela 

autora a partir das características dos mesmos. Após serem elencados uma ampla 

diversidade de itens, estes foram reduzidos a partir da verificação do consumo no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR na etapa 2 da pesquisa. Finalmente, a etapa 3 

confirmou-se a relação de cada item.

Para melhorar o entendimento da oferta gastronômica no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR para cada perfil, foram tiradas fotos pela autora para elencar e 

exemplificar a oferta de cada perfil. Assim, as fotos de 1 a 13, demonstram de forma 

visual um exemplo desta oferta característica de cada perfil.
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Na foto 1 encontra-se um exemplo de Rollmops, peixe em conserva “em forma 

cilíndrica em torno de um pedaço de pepino de conserva ou um pedaço de cebola” 

(BAIXA GASTRONOMIA, 2019).

FOTO 1 - OFERTA PARA PERFIL AVENTUREIRO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

• Aventureiro

FONTE: A autora (2019).

É relevante pontuar que alguns itens considerados aventureiros por serem 

diferentes para um turista podem ser de consumo cotidiano para a população local 

(URRY, 2002). Outro fator em relação a produtos aventureiros, que são em geral itens 

com sabores exóticos, fortes ou característicos, pode haver divergência entre turistas 

nacionais e internacionais e até mesmo dentre os turistas internacionais (LI, PEARCE, 

ZHOU, 2015). Para um turista da região norte do país, acostumado ao sabor das frutas 

da Amazônia, estas podem não ser aventureiras, entretanto este sabor desconhecido 

para um turista estrangeiro é considerado por ele um sabor exótico e o ato de come- 

lo aventureiro.
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A foto 2 apresenta a área externa do estabelecimento Café do Mercado, 

voltado para a Rua General Carneiro.

FOTO 2 - OFERTA PARA PERFIL AMBIENTAL NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

• Ambiental

FONTE: A autora (2019).

O perfil ambiental busca prioritariamente ambientes acolhedores e que 

despertem todos os seus sentidos. No Mercado Municipal de Curitiba-PR, este 

ambiente acolhedor é uma característica dos cafés e restaurantes, os quais oferecem 

mesas com cadeiras confortáveis, decoração visualmente atrativa, música ambiente, 

atendimento hospitaleiro, display com produtos atrativos e diversidade de aromas. Na 

descrição do Mercado Municipal de Curitiba-PR dentre os atrativos das Linha Turismo 

diz “ponto de encontro para quem...curte momentos agradáveis em um dos 

restaurantes” (Linha Turismo, 2019). Assim, este ambiente agradável é atrativo para 

turistas do perfil ambiental.
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Dentre as características do perfil autêntico, está a busca por experiências full 

dinning, as quais se caracterizam por serviços completos de restaurante, geralmente 

contemplam serviço de jantar com menu extenso e oferta de diversos pratos. Por 

conta do horário de funcionamento do Mercado Municipal de Curitiba-PR não há 

restaurantes que operem na janta. Alguns estabelecimentos, como o restaurante 

Anarco, oferecem um menu amplo e serviço de mesa ao longo do dia, em especial no 

horário de almoço, assim como participam de festivais gastronômicos como o Festival 

Bom Gourmet.

FOTO 3 - OFERTA PARA PERFIL AUTÊNTICO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

• Autêntico

FONTE: A autora (2019).

Entretanto, encontra-se no Mercado Municipal de Curitiba-PR uma ampla 

oferta relacionada a outra característica deste perfil, que são os rituais relacionados, 

dentre os quais contemplam a parte de preparação e serviço. Este aspecto está 

diretamente relacionado com a compreensão de Freixa e Chaves (2008) de que a 

gastronomia se estende desde as técnicas de cocção e preparo dos alimentos, até 

serviço e maneiras à mesa, abrangendo todo o ritual da refeição. Conforme foto 3, 

observa-se a venda de panelas para diversos tipos de preparação e utensílios usados 

para serviços completos, como cocottes e molheiras.
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• Budget

A oferta para o perfil budget, que busca itens de baixa gastronomia 

(FERREIRA, 2015) e comidas de rua, o Mercado Municipal de Curitiba-PR contempla 

itens salgados como salgadinho, pastel e sanduíches, assim como frutas, doces e 

sucos. A foto 4 mostra os salgadinhos da marca curitibana Pipoteca, produtos locais 

e de baixo custo.

FOTO 4 - OFERTA PARA PERFIL BUDGET NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Eclético

O perfil eclético possui como característica a busca por alimentos e bebidas 

de forma bem abrangente. Para os turistas desde perfil, a oferta no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR também é abrangente. Dentre as comidas encontram-se oferta de 

queijos, massas frescas, chocolates, doces, pães, salgados, desde produtos frescos 

como legumes e verduras, até pratos prontos como sanduíches e risotos, entre outros. 

Quanto às bebidas a oferta também é variada, contemplando água, água de coco, 

sucos, chá diversos, cafés e bebidas alcoólicas, que são ofertadas nas lojas do 

mercado. A foto 5 exemplifica isto, por meio da parte frontal de uma loja de bebidas 

que oferece cerveja, vinho e espumante.
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• Gourmet

A descrição do Mercado Municipal de Curitiba-PR nas informações dos 

atrativos da Linha Turismo nos pontos do ônibus é “ponto de encontro tradicional para 

quem busca produtos sofisticados como especiarias, temperos, carnes exóticas, 

alimentos importados e bebidas finas” (Linha Turismo, 2019). Percebe-se assim, que 

há uma oferta gourmet, ou seja, oferta de produtos de itens relacionados a alta 

gastronomia, como produtos sofisticados e alimentos importados. Esta oferta é 

valorizada e utilizada como aspecto para marketing e posicionamento de 

diferenciação do mercado. É valido ressaltar que a oferta deste perfil também por ser 

atrativa para outros, pois há produtos locais gourmet ou também veganos gourmet. A 

foto 6 demostra diversidade de temperos expostos para venda.

FOTO 6 - OFERTA PARA PERFIL GOURMET NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Inovador

Para o perfil inovador, que se caracteriza pela busca de cozinha fusion e food 

trends, encontra-se oferta de produtos importados e produtos que são tendências 

gastronômicas. Entre os importados, destacam-se os asiáticos, como os japoneses 

da foto 7 acima. Dentre as tendências gastronômicas, encontram-se diversos produtos 

relacionados a dietas específicas como low carb e produtos com alto índice proteico.

FOTO 7 - OFERTA PARA PERFIL INOVADOR NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Local

A oferta para o perfil local, que busca comidas e experiências locais, é extensa 

no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Este fato vai de acordo com a característica g. 

cultura local autêntica, da construção teórica de Yüksel (2007) acerca dos Habitats de 

Compra Turísticas, conforme apresentado no quadro 13no item anterior 4.2.

Um fato pertinente identificado no Mercado Municipal de Curitiba-PR é que 

alguns produtos não possuem informativos visuais dizendo que aqueles são itens 

locais. A foto 8 mostra um molho de pimenta local de Curitiba que ganhou melhor 

molho de pimenta do Brasil.

FOTO 8 - OFERTA PARA PERFIL LOCAL NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Novato

Para o perfil novato, a busca por novos sabores e costumes é característica 

marcante. Portanto, os eventos gastronômicos e as aulas show, como a apresentada 

na foto 9, são importante parte da oferta do Mercado Municipal de Curitiba-PR. É 

relevante pontuar que estes eventos ocorrem de forma continua durante todo o ano e 

não apenas em determinadas datas do ano ou eventos especiais.

FOTO 9 - OFERTA PARA PERFIL NOVATO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Orgânico

O setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba-PR é o primeiro do 

gênero no Brasil. Tendo um setor inteiro de ofertas orgânicas com frutas, verduras, 

restaurantes, lojas com diversos produtos alimentícios, de roupa e de produtos de 

beleza; o perfil orgânico é contemplado com vasta opções de ofertas orgânicas. A foto 

10 mostra a fachada da entrada do setor de orgânicos localizada na Rua da Paz.

FOTO 10 - OFERTA PARA PERFIL ORGÂNICO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

S é.  i :________1

FONTE: A autora (2019).
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• Social

Para o perfil social que gosta de festivais, espaços para socializar com os 

locais e aprender os costumes gastronômicos locais, o Mercado Municipal de Curitiba- 

PR tem como oferta; eventos gastronômicos, como o Festival Cacharitiba, cujo 

programação é mostrada na foto de número 11, praça de alimentação, e 

estabelecimentos como bares e cafés com ambientes propícios para socialização e 

aprender costumes locais.

FOTO 11 - OFERTA PARA PERFIL SOCIAL NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Trendy

O perfil trendy busca ofertas gastronômicas relacionadas a food fashion e 

cultura pop. Atualmente, com o amplo uso de redes sociais e compartilhamento de 

imagens de comidas, itens relacionados a food styling são base para o food fashion, 

a exemplo de produtos como flores comestíveis, mostradas na foto 12. Dentro deste 

perfil inclui-se também a oferta de produtos gastronômicos que estão em voga, como 

no atual momento itens de leite ninho com nutella. Outra oferta para este perfil são os 

produtos asiáticos, que se relacionam com a cultura pop, provenientes da ampliação 

do K-Pop ou Korean Pop.

FOTO 12 - OFERTA PARA PERFIL TRENDY NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).
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• Vegetariano e Vegano

Os veganos e vegetarianos procuram produtos condizentes com sua 

alimentação (SCHIOCHET, 2018). O Mercado Municipal de Curitiba-PR possui amplo 

espaço dedicado aos boxes de frutas e verduras, além de boxes de grãos e castanhas 

e lojas de massas. Ademais, restaurantes oferecem pratos vegetarianos e lojas e 

empórios produtos veganos para refeições completas, como a feijoada vegana 

presente na foto 13.

FOTO 13 - OFERTA PARA PERFIL VEGETARIANO E VEGANO NO MERCADO MUNICIPAL DE
CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).



122

4.4 O CONSUMO TURÍSTICO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR.

Todas as etapas das pesquisas foram essenciais para compreensão do 

consumo turístico no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Na etapa 1 levantou-se que 

o Mercado Municipal de Curitiba-PR é um espaço de consumo turístico bastante 

relevante para o destino Curitiba-PR. Na etapa 2, percebeu-se um padrão de 

circulação e compras nos espaços do Mercado Municipal de Curitiba-PR. Finalmente, 

na etapa 3 aprofundou-se a compreensão de alguns padrões de consumo dos turistas 

de cada perfil psychoculinary (WFTA, 2018).

Verificou-se durante as etapas da pesquisa, que dois fatores têm principal 

influencia no consumo dos turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR, são eles: 

transporte e tempo. O transporte contribui através da relação entre porta de entrada 

e consequente circulação e utilização do espaço, influenciando diretamente as lojas 

visitadas e produtos com os quais o turista tem contato.

O fator tempo mostrou-se fundamental e determinante para o consumo dos 

turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Quanto maior o tempo de permanência 

do turista no mercado, maior sua circulação pelo espaço, aumentando o número de 

produtos e serviços encontrados, levando a um maior consumo de serviços e compra 

de produtos. Estes dois fatores relacionam-se com a percepção holística do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR e impactam diretamente a experiência do turista neste 

atrativo gastronômico.

Ressalta-se que estes dois fatores são interligados, pois turistas que utiliza o 

mesmo transporte podem ter experiências de consumo distintas pelo tempo de 

permanência no mercado. Da mesma forma, turistas que ficam o mesmo tempo, mas 

que chegaram ao mercado com meios de transportes diversos entrando no mercado 

por portas diferentes e circulando em áreas diversas, também terão experiências 

distintas. Os dois aspectos tempo e transporte levam o turista a ter ações de consumo 

diferentes entre si.

A partir desta análise, propõem-se caracterizar o consumo turístico no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR em quatro tipos, relacionados às ações dos turistas 

e apresentadas no quadro 16.
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QUADRO 16 - TIPOS DE CONSUMO TURÍSTICO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

AÇÃO VISITAR CONHECER PASSEAR COMER

TRANSPORTE Linha turismo Uber, a pé ou 
van/ônibus

Aplicativos de 
transporte ou carro

Linha Turismo 
ou a pé

TEMPO 25-30 min 1h 1h30 ou mais 1h-1h30

CONSUMO Nenhum ou 
baixo

Itens em 
exposição de fácil 

visão ou bom 
custo/benefício

Presentes ou algo 
específico

Café da manhã, 
almoço ou 

lanche da tarde

PORTA DE 
ENTRADA

Sete de 
Setembro Sete de Setembro

Sete de Setembro, 
General Carneiro e 

Rua da Paz

Sete de 
Setembro e 

Afonso 
Camargo

CIRCULAÇÃO
Corredor central 

e direito ou 
esquerdo

Piso inferior Piso inferior, superior 
e orgânicos

Corredor central 
e piso superior

PERSPECTIVA Visitar como um 
atrativo turístico

Conhecer o 
mercado e os 

produtos locais 
e/ou 

diferenciados

Já visitou Curitiba-PR 
anteriormente e/ou 

visitou e voltou para 
passear

Comer alguma 
refeição do dia

FONTE: A autora (2019).

Os turistas do tipo de consumo Visitar, vão com a perspectiva de visitar o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR como um importante atrativo turístico do destino. 

São em geral turistas que estão fazendo o passeio com a Linha Turismo e visitam 

durante a manhã ou a tarde pelo tempo de meia hora. Estes turistas, por conta dos 

horários de embarque e desembarque do ônibus, a cada meia hora, acabam apenas 

circulando na parte central do piso inferior, incluindo no máximo um corredor a mais 

no piso inferior. Estes turistas visitam o Mercado Municipal do mesmo modo com que 

visitam os outros atrativos onde há paradas do ônibus da Linha Turismo. Estes turistas 

não possuem objetivos de compra, porém degustam alimento e bebida que são 

ofertados gratuitamente. Um aspecto a se considerar dentro do consumo deste tipo é 

que os turistas, por ficarem o dia todo fazendo o passeio com o ônibus da Linha 

Turista, descendo em vários atrativos e se movimentando durante o dia todo, não 

compram produtos grande ou pesados, como bebidas ou caixas de chocolate, eis que 

não quererem carregar estes itens durante o dia.

Dentre os turistas que vão conhecer o Mercado Municipal de Curitiba-PR o 

transporte é bastante variado. Dentro deste tipo de consumo, inclui-se os turistas que 

viajam em grupo com roteiros fechados ou excursões. Este público demonstrou 

interesse em conhecer em mais profundidade todas as alas do mercado, subindo nos
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pavimentos e movimentando-se dentro do espaço; permaneciam em média de uma 

hora no período do final da manhã ou final da tarde. Com o apoio de ônibus ou van 

como transporte, estes turistas compram mais e buscam produtos locais para 

presentes. Para muitos dos turistas com tipo de consumo Conhecer, é a primeira vez 

no destino Curitiba-PR e, portanto, tiram mais fotos do local e dos produtos 

encontrados.

Os turistas com consumo do tipo Passear são, em sua maioria, turistas que 

viajam de forma independente e escolhem o Mercado Municipal de Curitiba-PR como 

atrativo para passearem, para ficar mais tempo e explorar a diversidade do local. 

Muitas vezes estão em sua segunda ou terceira viagem para Curitiba-PR, nesta 

situação se encontram também turistas que já visitaram com a Linha Turismo e voltam 

para passar. Eles possuem o maior tempo de permanência dentre os quatro tipos, 

sendo que se constata neste caso maior diversidade de portas de entradas utilizadas. 

Como este turista permanece mais tempo e tem interesse em consumo gastronômico, 

ele se movimenta mais pelo espaço, chegando a lojas não alcançadas pelos outros 

turistas, tomando como exemplo o setor de orgânicos. Em relação ao consumo, 

buscam algo específico: ou algo que há haviam comprado anteriormente, ou querem 

efetuar uma nova compra porque se interessaram quando foram visitar ou mesmo 

buscam um souvenir gastronômico ou um presente. Como possuem mais tempo, 

olham todas as opções e pesquisam preço antes de efetuar as compras.

Estres turistas que vão ao Mercado Municipal de Curitiba-PR para passear 

ficam mais tempo pois não possuem tantas restrições de horários como os outros. 

Com isso, movimentam-se mais dentro do mercado, observam diversas lojas, fazem 

levantamento de preço, conversam com vendedores e outros turistas. Consomem 

atividades e eventos. Este público possui o mais alto consumo de serviços ofertados, 

sentam nos cafés, almoçam nos restaurantes a la carte, compram souvenirs; possuem 

então alto gasto por pessoa.

De outra parte, aquele que vão comer, permanecem por uma hora ou mais 

circulam nos espaços onde estão os restaurantes, como o piso superior, e seu gasto 

mais expressivo é com a comida que consomem. Portanto não passam muito tempo 

vendo a variedade de produtos, fazendo levantamento de preço, nem fazendo 

compras. Seu tipo de consumo é bastante focado na refeição que irão consumir. Pelo 

Mercado Municipal de Curitiba-PR ser um espaço que comercializa tanto produtos 

frescos quando manipulados, em cafés e restaurantes, há uma percepção de
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qualidade nas refeições servidas, pelo entendimento do turista que estes são feitos 

com ingredientes frescos.

Este entendimento do consumo em quatro tipo facilita o planejamento e 

diversas ações dentro do mercado. Percebe-se pela alguns espaços não são 

alcançados pelos turistas. Argumenta-se que por conta deste movimento de consumo 

a partir de tempo e transporte ou mesmo porta de entrada, alguns espaços 

configuram-se como de alta ou baixa circulação turística. Assim, alguns ambientes só 

possuem consumo turístico por turistas de um determinado tipo de consumo. Apesar 

de haver um bom número quantitativo de placas no Mercado Municipal de Curitiba- 

PR, algumas delas informam o direcionamento de um setor por sua letra. Entretanto, 

sem o conhecimento prévio de qual área é designada por aquela letra, a sinalização 

torna-se confusa para os turistas, sendo assim, ineficiente.

Os dois espaços com mais alto fluxo e movimentação de turistas são: o 

espaço após a porta de entrada da Rua Sete de Setembro e o corredor central do piso 

inferior. Logo após a porta de entrada da Rua Sete de Setembro, em um lugar 

considerado de alto interesse turístico por conta do volume de turistas que circulam e 

por ser o primeiro espaço e a primeira impressão deste no local estão localizadas 

algumas casas de massas, as quais comercializam produtos com baixo consumo 

turístico como massas congeladas, porquanto não são para consumo imediato, nem 

de fácil transporte e durante toda a pesquisa não foram procuradas por nenhum 

turista. Já o corredor central possui pouca variedade de lojas, sendo muitas lojas 

oferecendo os mesmos produtos, como chocolates e castanhas, ou mesmo produtos 

de baixo interesse turístico como os açougues e peixarias localizadas ao final deste 

corredor. Argumenta-se assim, que para ampliar o consumo turístico e aumentar a 

qualidade da experiência dos turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR, uma nova 

disposição de lojas, pensadas a partir dos tipos de consumo turístico, seria essencial.

É relevante relatar que durante a pesquisa ocorreu uma mudança em relação 

a porta de entrada dos turistas que utilizam o aplicativo de transporte Uber, por conta 

do lançamento do Uber Juntos. A localização do Mercado Municipal de Curitiba-PR 

estava anteriormente no Google Maps na Rua General Carneiro. Quando do 

lançamento do Uber Juntos, modificou-se a localização para a Rua Sete de Setembro, 

aumentando ainda mais fluxo de entrada por esta porta e sua importância no consumo 

turístico.
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A figura 18 mostra a porta de entrada da Av. Sete de Setembro no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, exemplificando que esta é a porta principal de entrada pelos 

turistas, e a localização do mercado no Google Maps, aplicativo muito utilizado pelos 

turistas que visitam o local.

FIGURA 18 - PORTA DE ENTRADA DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR AV. SETE DE
SETEMBRO

FONTE: Google Maps (2019).

A foto 18 mostra que na Av. Sete de Setembro não há espaço delimitado para 

desembarque, assim os carros dos aplicativos de transporte param para embarque e 

desembarque em faixa dupla, causando transtornos para o trânsito do local. Ademais, 

concentram-se nesta porta um grande número de turistas esperando seu transporte, 

sendo estes abordados por moradores de rua e pedintes. Argumenta-se que todos 

estes fatorem influenciam na experiência de consumo turística no Mercado Municipal 

de Curitiba-PR.

Por conta da maior facilidade de estacionamento e vagas designadas, muitos 

taxistas priorizam por desembarca os passageiros pela Rua da Paz, exatamente na 

entrada do Setor de Orgânicos. Já os turistas que chegam de carro, utilizam os 

estacionamentos próprios na Rua da Paz ou vagas de estacionamento na Rua 

General Carneiro.

Em relação a experiência de consumo, realizou-se uma nuvem de palavras 

na plataforma Wordclouds.com (WORDCLOUDS, 2019) a partir das respostas das 

entrevistas para duas perguntas; “o que achou mais bacana?” e “o que achou mais



127

diferenciado?”. Ambas perguntas visavam compreender os aspectos relacionados ao 

impacto na percepção de qualidade e experiência no Mercado Municipal de Curitiba- 

PR. Isto é, quais elementos foram mais impactantes e marcaram a percepção de 

qualidade dos turistas. O resultado desta nuvem de palavras é apresentado na figura 

19.

FIGURA 19 - NUVEM DE PALAVRAS PERCEPÇÃO DOS TURISTAS NO MERCADO MUNICIPAL
DE CURITIBA-PR
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FONTE: A autora (2019).

Conforme mostra a figura 19, os aspectos variedade, organização e limpeza 

tiveram maior impressões positivas nos turistas. Percebe-se que as duas principais 

variantes para experiência do turista são o ambiente e os produtos ofertados. Em 

relação ao ambiente, salientou-se suas características como moderno, estrutura, 

limpo. Acerca dos produtos, os aspectos relacionados contemplavam qualidade e 

diversidade, com aspectos como variedade, qualidade e diversidade. Deste modo, o 

ambiente e os produtos devem ser os itens priorizados no planejamento, 

operacionalização do dia-a-dia e na divulgação.
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Com a realização das etapas metodológicas 1, 2 e 3, e analisando o consumo 

dos turistas que chegam por meio da Linha Turismo no Mercado Municipal de Curitiba- 

PR, percebe-se um fluxo variável em número de desembarques e tipos de consumo 

dos turistas ao longo do dia. Este fluxo está apresentado no diagrama do quadro 17.

QUADRO 17 - FLUXO DE TURISTAS DA LINHA TURISMO NO MERCADO MUNICIPAL DE
CURITIBA-PR

FONTE: A autora (2019).

A compreensão deste fluxo de turistas impacta a análise SWOT do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR que ainda será apresentada adiante, bem como as ações 

propostas ao mercado.

Turistas hospedados em apartamentos pelo AirBnb, casa de parentes e 

amigos, ou em hotéis com tarifa sem café da manhã, vão ao mercado para café da 

manhã e embarcam no primeiro ou segundo ônibus da manhã. Os turistas que param 

na hora do almoço permanecem em média durante uma ou duas horas; neste tempo 

passeiam pela ala principal e almoçam na praça de alimentação. Por estarem 

seguindo o trajeto da Linha Turismo, descendo em diversos atrativos e se 

movimentando bastante, estes turistas compram apenas algumas frutas e castanhas 

ou pequenos souvenirs para não ficarem carregando muito peso durante o dia.
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Durante entrevista, alguns deles mencionaram que gostam do local e pretendiam 

retornar em outro dia para realizar compras ou ficar mais tempo, ir a restaurantes ou 

comer algo específico. Este perfil foi encontrado prioritariamente durante a semana. 

Ressalta-se, que pela aplicação da pesquisa em diversos dias e horários, a 

pesquisadora encontrou com turistas que haviam declarado interesse em voltar e que 

um ou dois dias depois foram observados novamente no mercado.

Conforme exposto na figura 12 da página 93, a rota da Linha Turismo é feita 

em um sentido único, saindo do ponto de embarque inicial 1 na Praça Tiradentes até 

o ponto final vinte e cinco no setor histórico. O ponto Mercado Municipal é o número 

7, após o Jardim Botânico. Em razão disto, alguns aspectos tornam-se relevantes.

O primeiro é que há apenas dois pontos considerados gastronômicos no 

roteiro da Linha Turismo, ou seja, o Mercado Municipal de Curitiba-PR e o Bairro Santa 

Felicidade, parada número vinte e dois. Desta forma, o Mercado Municipal de Curitiba- 

PR é um desembarque estratégico para café da manhã e almoço. Sendo assim, o 

aumento do fluxo de turistas desembarcando pela manhã é significativamente maior 

do que a tarde, confirmado palas informações do quadro 17. Desta forma, este ponto 

como parada gastronômica estratégica merece maior destaque no marketing e 

comercial do Mercado Municipal de Curitiba-PR como sendo um diferencial para os 

turistas que utilizam a Linha Turismo.

O outro ponto de destaque é relativo ao número de desembarques. Como é 

possível fazer apenas quatro paradas, quem inicia no ponto inicial ou mesmo no 

Jardim Botânico, muitas vezes acaba não desembarcando no Mercado Municipal de 

Curitiba-PR, ponto sete, pois há poucos desembarques para um número grande de 

atrativos. Desta forma, em muitos dias de realização da pesquisa, ônibus passaram 

cheios e nenhum turista desembarcou.

Durante a pesquisa, observou-se muitos turistas perguntando qual ponto era 

em direção do Jardim Botânico, demonstrando falta de informação sobre este aspecto 

de sentido único da rota, assim como turistas desistindo de embarcar quando sabem 

o valor da passagem. A exemplo, um dos turistas entrevistados antes de embarcar 

novamente falou a outro turista que estava aguardando o ônibus no ponto que se 

arrependeu de pegar o ônibus e que pelo valor, número de pessoas viajando juntas e 

número de desembarques, deveria ter ido aos atrativos utilizando um aplicativo de 

transporte. Assim sendo, um posto de informações turísticas no Mercado Municipal
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de Curitiba-PR e maiores informações no ponto do ônibus da linha turismo mostram- 

se necessários.

Finalmente, uma das consequências elencadas por Yüksel (2007) de um 

espaço configurar-se como Habitat de Compras Turísticas - tendência de o turista 

gastar mais -  não teve resultados conclusivos nesta pesquisa. Apesar da compressão 

dos tipos de consumo, não foi possível resultados conclusivos em relação a diferença 

numérica de valores gasto entre os turistas de cada tipo, assim como a diferença entre 

o valor gasto pretendido e o d e  fato dispendido. Muitos turistas não sabiam informar 

seu gasto médio, e assim, neste aspecto carece-se de dados para análise mais 

profunda. Entretanto, por ser de interesse para a administração e permissionários do 

Mercado Municipal de Curitiba-PR, sugere-se uma pesquisa posterior acerca deste 

tópico.

Argumenta-se que há uma distinção entre os conceitos do turismo 

gastronômico e a realidade apresentadas em diversos destinos. A maioria dos autores 

conceituam o turismo gastronômico de forma mais pura, ou mesmo idealizada. É 

verdadeiro e de fácil compreensão que o turismo gastronômico é aquele no qual o 

deslocamento é motivado por um aspecto gastronômico. Encontram-se exemplos de 

turistas motivados principalmente e unicamente por um aspecto gastronômico em 

regiões vinícolas (EVERETT, 2016; UNWTO, 2012) ou em local onde ocorrem eventos 

gastronômicos (MEDEIROS; SANTOS, 2009; COBUCCI; NASCIMENTO; 

MEDEIROS, 2017). Entretanto é muito difícil na realidade do dia-a-dia, que um turista 

se desloque a um destino urbano, exclusivamente motivado pela busca gastronômica.

O consumo gastronômico mostrou-se como importante diferencial na 

qualidade da experiência turística no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Por conta 

disto, ofertas de turismo gastronômico que não são principais como motivadores 

turísticos a um destino acabam não sendo contemplados como relevantes tanto para 

estudos turísticos quanto no planejamento turístico de um destino. Porém, estes 

serviços e produtos configuram-se como relevantes no que tange não apenas a 

cultura local e questões econômicas, mas em relação a experiência do turista no 

destino.

Ressalta-se que muitas pessoas estavam browsing, ou olhando produtos e 

conversando com outros turistas, conforme caracterização do Habitat de Compras 

Turísticas. Muitos turistas tiravam fotos dos produtos e também os manuseavam 

tirando da prateleira para ler a embalagem. Durante uma das entrevistas, disponível
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no apêndice 6, a turista comentou que o fato de poder fazer estas atividades com 

liberdade sem ser abordada pelos funcionários era um ponto bastante positivo. Este 

aspecto da liberdade de consumo, de poder olhar e manusear produto sem 

abordagem de vendedores, foi pontuado por diversos turistas. Infelizmente faltam 

estudos que analisem este aspecto e seu impacto no consumo.

Outro aspecto relevante da análise do consumo no Mercado Municipal de 

Curitiba-PR é a potencialidade de diversos produtos ofertados em serem souvenirs 

gastronômicos, pelo consumo de produtos de presentes. Muitos turistas compraram 

itens para levar de presente. Contudo, a maioria deles não havia em sua embalagem 

identificação da loja ou da origem, nem mesmo identificação do destino ou outros itens 

que poderiam o configurar como souvenir gastronômico (HORODYSKI, 2014; 

HORODYSKI eta l, 2014).

Com o apresentado anteriormente, percebe-se que a forma com que o turista 

chega ao Mercado Municipal de Curitiba-PR e o tempo de sua permanência influencia 

em seu consumo. Assim, a estruturação do espaço deve ser pensada para facilitar a 

circulação e permitir com que os turistas encontrem a oferta relacionada a seu perfil, 

ampliando sua experiência de consumo.

O objetivo geral da presente dissertação é analisar o perfil dos turistas que 

visitam o Mercado Municipal de Curitiba-PR. A partir do consumo turístico no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, pôde-se compreender melhor os turistas que visitam este 

atrativo gastronômico.

Em relação ao consumo turístico no Mercado Municipal de Curitiba-PR, alega- 

se que este gera os benefícios ao turista, ao atrativo e ao destino, conforme proposto 

por Everett (2016). Corroborando também com a argumentação de Fagliari (2005, p. 

60) de que mercados estão relacionados a importância das compras em uma viagem.

4.5 OS PERFIS PSYCHOCULNARY DOS TURISTAS NO MERCADO MUNICIPAL 

DE CURITIBA-PR

O objetivo específico três do presente trabalho é compreender os perfis 

psychoculinary dos turistas que consomem no Mercado Municipal de Curitiba-PR. 

Para isso, a referência bibliográfica apresentou os perfis psychoculinary da WFTA 

(WFTA, 2018) apontando sua relevância para compreensão dos turistas e
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identificando cada um dos treze perfis e suas características. Já a etapa metodológica 

três, discorrida no subitem 3.4.3, explicou-se que foram selecionadas para 

levantamento dos dados dos perfis dos turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR, 

as técnicas de shadowing e entrevistas. Assim, dentro desta etapa, foram realizados 

trinta shadowings e entrevistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR nos meses de 

outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, de acordo com o roteiro apresentado 

no quadro 11, página 85. Dentre estes trinta, vinte foram completos e dez incompletos.

Os incompletos foram consequência de uma dificuldade da pesquisa em 

relação a questão tempo, não sendo possível realizar o shadowing e a entrevista 

completa com turistas que desembarcavam da Linha Turismo, os quais por conta do 

horário dos ônibus ficavam menos de trinta minutos. Com toda a atividade que 

realizavam e horário apertados não havia condições de finalizar toda a pesquisa.

Pontua-se que esta é uma questão relevante acerca das pesquisas em 

turismo, onde o sujeito turista objeto de estudo está em constante deslocamento e 

possui uma restrição de tempo, seja por motivos como horário de ônibus, número de 

passeio ou atrativos a visitar, agenda de atividades no destino, entre outros. Como a 

proposta metodológica era compreender este consumo sem afeta-lo, não era possível 

requisitar aos participantes que permanecessem mais tempo para finalização das 

perguntas da entrevista pois isto afetaria seu consumo e experiência. Entretanto, é 

deveras relevante adiciona-los ao trabalho uma vez que apresentam características 

específicas que são de valor dentro de uma compreensão holística de seu perfil.

Para recorte da pesquisa, optou-se por realizar a aplicação metodológica com 

turistas da Linha Turismo (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2018) sendo este, 

como exposto anteriormente, uma importante ferramenta turística do destino.

Os vinte turistas dos shadowing completo, foram analisados de acordo com 

os perfis psycoculinary (WFTA, 2018) para compreender quais os perfis dos turistas 

que visitavam o Mercado Municipal de Curitiba-PR. Com as informações coletadas e 

tabuladas conforme apêndice 4, realizou-se uma análise de cada um dos perfis, 

numerando-os de 1 até vinte, de acordo com as características dos perfis 

psycoculinary (WFTA, 2018) apresentados no referencial teórico. Três dos treze perfis 

se destacaram no Mercado Municipal de Curitiba-PR, sendo eles o perfil eclético, local 

e budget. Conforme apresentado no quadro 18.
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QUADRO 18 - RELAÇÃO ENTRE PERFIS ANALISADOS DOS TURISTAS CONSUMIDORES NO 
MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR E PERFIS PSYCHOCULINARY

Perfil P sychocu lina ry Perfis analisados
Aventureiro 16
Ambiental X

Autêntico X

Budget 1, 6, 8
Eclético 1,3, 4,7, 9, 10, 13
Gourmet 2
Inovador X

Local 5, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19
Novato X

Orgânico X

Social X

Trendy X

Vegatariano e vegano 20
FONTE: A autora (2019).

Sete dos vinte turistas tinham o perfil eclético, este destaque ocorreu, pois, 

muitos turistas tinham um perfil de consumo com amplo espectro. Por conta da busca 

por variedade de alimentos e bebidas deste perfil, é preciso que o mercado informe 

por meio de seu comercial, marketing e imagem vinculada, que esta oferta ampla e 

diversa está presente. Por buscarem a diversidade, turistas deste perfil apresentavam 

positivo impacto com a qualidade e variedade dos produtos encontrados. A nuvem de 

palavras apresentadas na figura 19, mostra a variedade com aspecto de maior 

impacto positivo nos turistas. Portanto, tendo um alto número de turistas do perfil 

eclético e uma boa percepção de variedade, este perfil possui maior chance de 

satisfação e percepção de qualidade em sua experiência turística no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR.

Após análise dos turistas que visitam o Mercado Municipal de Curitiba-PR, 

verificou-se que o perfil psychoculinary local foi o predominante entre os turistas. Estes 

turistas foram ao Mercado Municipal de Curitiba-PR em busca informação, 

conhecimento e degustação de produtos locais, ou seja, procuravam experiências 

locais. Um número expressivo de turista afirmou que acreditava que os mercados 

eram importante espaços para se conhecer a cultura e a gastronomia local. 

Corroborando assim com Fagliari (2005, p. 60), que aponta que mercados são 

oportunidade dos turistas de entrarem em contato com a comunidade e conhecer sua 

cultura, assim como Schülter (2003, p. 48), quando argumenta que os mercados 

“constituem uma magnífica oportunidade para provar alguma especialidade local” .
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Desta forma, percebe-se que os turistas possuem esta percepção apontada pelas 

autoras, assim como buscam as experiências autênticas, conforme pontuado por 

Everett (2016) e Henche (2017).

Ademais, este resultado vai ao encontro das características de Yüksel (2007) 

relativas ao item g dos Habitat de Compras Turísticas; cultura local autêntica e e d o  

item d; atividades de negócios locais. Sendo o Mercado Municipal de Curitiba-PR um 

Habitat de Compras Turísticas, é natural que atraia turistas com perfil local, que 

valorizem a cultura local e procurem negócios locais que possam ofertar experiências 

locais.

O número significativo de perfis local encontrados no Mercado Municipal de 

Curitiba-PR também podem ser compreendidos a partir da pesquisa de Andersson e 

Mossberg (2016), na qual os autores apontam que o desejo de comprar produtos 

locais é bastante significativo em entusiastas gastronômicos. Sendo estes entusiastas 

pessoas com maior chance de viajar motivados pela gastronomia, participar de 

eventos gastronômicos, ou visitar atrativos gastronômicas, verifica-se como 

consistente o resultado encontrado na pesquisa num espaço como o Mercado 

Municipal. Corroborando ainda com a definição de Hall (2003) de que turismo 

gastronômico é a visitação a locais específicos para degustação e/ou experienciar 

atributos especiais da produção alimentar da região, ou seja, um local onde se pode 

experiências os atributos gastronômicos locais.

Apesar de haver oferta local no mercado, conforme apresentado no quadro 

15, página 105, alguns turistas demonstraram descontentamento com a falta de oferta 

de produtos locais para degustação e comer no momento de sua visitação. Um 

exemplo é o prato típico paranaense barreado, que é comercializado em apenas uma 

loja no mercado e de forma congelada. Nenhum turista com perfil local chegou até o 

produto e nenhum restaurante do Mercado Municipal de Curitiba-PR oferece-o com 

opção de prato para almoço nos seus cardápios. Entretanto, alguns turistas 

perguntavam e procuravam por este prato. Como a maioria dos turistas não tem 

condições de levar um produto congelado pois estão em meio a um dia de passeios 

ou por estarem hospedadas em hotel sem acesso a cozinha, constata-se inviabilidade 

do consumo pela demanda deste produto oferecido.

Diversos turistas com o perfil local buscavam informações de quais eram os 

pratos típicos da cidade, quais produtos eram tradicionais, se havia algum produto 

característico do Mercado Municipal de Curitiba-PR e onde poderiam comer um prato
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típico no almoço. Como não há um posto de informações turísticas, a maioria 

questionava os vendedores que trabalhavam no mercado, sendo que a resposta de 

diversas destes vendedores era vaga ou imprecisa, mostrando necessidade de 

maiores informações sobre a gastronomia local de forma rápida e de fácil acesso ao 

turista. Mostrando assim não apenas o desconhecimento dos vendedores quanto ao 

mercado e sua oferta, mas principalmente um grande potencial para ampliar a 

comercialização de produtos locais pelos estabelecimentos localizados no mercado e 

necessidade de local para informações turísticas que trouxesse a este perfil de turista 

conteúdo e explicações sobre produtos locais.

A diferença entre ser o perfil da maioria dos turistas visitantes, porém suas 

características ou itens relacionados a produtos locais não aparecerem na nuvem de 

palavras de forma significativa, mostre que apesar de ser o perfil com maior número 

de turistas, e de haver produtos locais ofertados no mercado, há uma lacuna entre 

eles. Argumenta-se aqui que esta lacuna provem de falta de informação sobre os 

produtos locais, tanto por indivíduos, sejam eles pessoas de um posto de informações 

ou vendedores, quanto falta de informação escrita, por meio de folhetos, folder, ou 

mesmo placas informativas próximas aos produtos. Ressalta-se a importância destas 

informações que traga conhecimento sobre os produtos locais para estes turistas de 

perfil local tanto em português, quando em inglês.

Muitas turistas com perfil local, afirmaram em entrevista que haviam o hábito 

de visitar mercados locais em todos os destinos que visitavam. Estes turistas 

comparavam o Mercado Municipal de Curitiba-PR com os mercados de suas cidades 

e de outras cidades que haviam visitado. Algumas frases destes turistas durante as 

entrevistas foram:

-  “o entorno do mercadão de São Paulo e muito ruim, tem muito nóias e 

é sujo. A gente que mora lá nunca vai, aquilo lá virou um lugar só de 

turistas”;

-  “moro em São Paulo e vou ao Mercado de lá e o daqui é muito mais 

limpo e organizado, me impressionei muito”;

-  “amo mercados e sempre conheço o mercado das cidades que tô. Eu 

já fui no de São Paulo que as pessoas falam muito, mas esse aqui é 

muito melhor, é organizado e limpo. O que mais me impressionou aqui 

é que os vendedores deixam você ver as coisas, no Mercado de São 

Paulo só falta eles te puxarem pelo braço e arrancarem sua carteira
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para você comprar algo. Gostei de poder ver tudo em paz aqui, me deu 

uma tranquilidade”;

-  “Lá na minha terra na Paraíba é calor e o mercado nosso é todo aberto, 

esse aqui é fechado e diferente. Em volta lá tem vendedores de rua e 

o comércio não é só no mercado, mas por todo os lados. Aqui é mais 

organizado, não tem vendedores ambulantes por aqui tudo”.

Demonstra-se assim, que o mercado local da cidade de residência ou outros, 

como o Mercado Municipal de São Paulo, serviam como um referencial para o turista 

do perfil local. Corroborando com as informações da figura 7, onde as experiências 

percebidas pelos turistas como mais efetivos em auxiliar a aprender sobre a cultura 

local eram visitação a mercados locais e participação em tour em mercados locais.

Além disso, muitos turistas do perfil local haviam consumido alguma outra 

atividade de turismo gastronômico no destino Curitiba-PR. Estas informações 

corroboram com as pesquisas apresentadas na figura 6, a qual mostra que turistas 

que consomem atividades gastronômicas tendem a consumir mais de uma atividade.

Conforme mostrado na figura 17, dentre as informações divulgadas online no 

site do Instituto Municipal de Turismo sobre o Mercado Municipal de Curitiba-PR, está 

que esse “é um local de compras com restaurantes e boxes que vendem iguarias de 

diversos países”. Argumenta-se que esta descrição pode ser atrativa para um perfil 

eclético. Porém, como haviam mais turistas com o perfil local do que com o perfil 

eclético, dever-se-ia escrever “que vendem variada oferta de alimentos e bebidas, 

iguarias locais e de diversos países”. Este simples acréscimo de palavras poderia 

fazer diferença no alcance do público com estes dois perfis.

Pela característica do Mercado Municipal de Curitiba-PR ser um espaço 

fechado com box e lojas determinadas, os turistas com perfil budget não procuravam 

o atrativo comidas de rua, mas sim itens de baixa gastronomia e produtos ready to 

eat, dentro de seu orçamento como sanduíches e doces com preços considerados por 

elas acessíveis. Em relação ao perfil budget, o terceiro mais encontrado entre os 

turistas visitantes, a busca no Mercado Municipal de Curitiba-PR está em acordo com 

Õzdemir, Karsavuran e Yilmaz (2018) que apresentam a comida de rua como comidas 

e bebidas prontas para o consumo, baratas e convenientes. Ademais, os autores 

afirmam que os turistas possuem uma percepção de que a comida de rua é autêntica, 

mesmo sem um prato típico, pelo simples fato de que é uma comida que também é
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consumida pela população local, além de não sendo algo voltado ao turista. Assim, 

há entre os turistas a percepção de ser um consumo hedonista.

Outro aspecto interessante na análise dos perfis dos turistas que visitam o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR, foi que apenas um turista havia perfil vegetariano 

e vegano. Sendo Curitiba-PR considerada por muitos a capital vegana do Brasil, seria 

esperado encontrar mais turistas com este perfi. Argumenta-se que pelo fato de 

existirem empreendimentos como empórios e mercados veganos na cidade 

(SCHIOCHET, 2018) os turistas deste perfil consomem nos locais que comercializam 

oferta específica para este perfil. Entretanto, pela ampla oferta vegana no mercado e 

sendo Curitiba-PR destino verde e vegano, seria um perfil bastante interessante para 

campanhas de marketing e eventos.

Apesar da existência de oferta para todos os perfis, dentre dos turistas 

analisados, não houve nenhum com perfil ambiental, autêntico, inovador, novato, 

orgânico, social ou trendy. Argumenta-se que a oferta característica destes perfis no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR é consumida primariamente por consumidores 

locais. Apesar de ser um importante atrativo turístico no destino Curitiba-PR, o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR é um local frequentado não apenas por turistas, 

mas majoritariamente pela população local e a presente pesquisa foi realizada apenas 

com turistas, entretanto, deixa-se como sugestão, pesquisa futura sobre o perfil 

psychoculinary dos consumidores locais e uma comparação entre estes perfis e o dos 

turistas.

Um ponto importante de reflexão é que o Mercado Municipal de Curitiba-PR 

foi o primeiro a ter um mercado de orgânicos no Brasil e no entanto na pesquisa não 

houve nenhum turista com perfil orgânico, sendo que apenas uma pessoa demostrou 

interesse por orgânicos, embora este não era seu perfil psychoculinary (WFTA, 2018). 

Desta forma pesquisas posteriores podem analisar se o perfil orgânico não está 

tomando conhecimento acerca do Mercado Municipal de Curitiba-PR ou se este perfil 

é pouco encontrado no destino Curitiba-PR como um todo.

Há diversos eventos no Mercado Municipal de Curitiba-PR, existindo oferta 

para o perfil social, entretanto, este não apareceu entre turistas analisados. No 

período prévio ao natal, em dezembro de 2018, observou-se no mercado um aumento 

de compradores locais com o perfil social e gourmet. Indica-se a realização de 

pesquisa futura com moradores de Curitiba-PR para percepção das diferenças de 

perfil entre moradores locais e turistas.
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Os dez shadowings incompletos são aqueles os quais não foram possíveis 

serem completados pela falta de tempo dos turistas. Estes ficavam menos de trinta 

minutos no mercado e seu consumo era com pressa por conta de seu horário restrito. 

Apesar de não ser possível caracterizar estes turistas dentro dos treze perfis 

psychoculinary (WFTA, 2018), eles são de grande valia para compreensão holística 

do consumo e do perfil dos turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR.

Optou-se assim, por manter estes shadowings e entrevistas incompletas no 

escopo da pesquisa, agrupar estes turistas e nomear seu perfil como Perfil Apressado, 

tendo como característica: não tem nenhum interesse gastronômico específico e 

busca ter o maior número de experiências no curto período de tempo de visita o local.

Este perfil relaciona-se diretamente com o tipo de consumo Visitar, 

apresentado no quadro 16, página 121. A principal característica deste perfil é o curto 

espaço de tempo que permanecem, menos de trinta minutos, e o fato de não terem 

uma busca especifica em relação ao espaço visitado. Desta forma, a oferta está mais 

relacionada ao tempo de permanência e tipo de consumo do que ao perfil individual 

psychoculinary do turista. Por exemplo, os itens ofertados como degustação, como 

chocolates, castanhas e queijos, que estão sendo oferecidos na mão do turista de 

forma acessível e rápida era de grande atratividade para os turistas deste perfil.

A análise apresentada neste subitem possibilita o alcance do objetivo 

específico três: compreender os perfis psychoculinary dos turistas que consomem no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR. A análise dos perfis mostra que o maior número 

de turistas visitantes do mercado possui perfil psychoculinary local e eclético. Esta 

análise traz consequências diretas para o Mercado Municipal de Curitiba-PR. Com 

esta informação, é possível a realização de um planejamento estratégico focado 

nestes perfis de turistas, para que eles tenham melhor experiência no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. O maior conhecimento em relação ao perfil dos turistas 

apressados, apesar de não serem perfis psychoculinary, auxilia também nas ações a 

serem realizadas pelo Mercado Municipal de Curitiba-PR.
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4.6 PERSONAS DOS CONSUMIDORES GASTRONÔMICOS TURISTAS PARA O 

MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR.

Com a compreensão dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018) dos turistas que 

consomem no Mercado Municipal de Curitiba-PR é possível propor personas de 

turistas consumidores de acordo com a técnica de elaboração de personas 

(GOODWIN, 2008; HORODYSKI, 2014; PARANÁ, 2016). Para a criação das 

personas é preciso uma pesquisa inicial e análise de seus dados; no presente 

trabalho, a pesquisa foi realizada com os shadowing e entrevistas, e análise dos dados 

obtidos a partir dos perfis psychoculinary (WFTA, 2018), ambos explicados e 

analisados anteriormente.

Segundo Hododyski (2014, p. 130), com a elaboração de personas “ é possível 

determinar perfis de consumidores para um determinado produto ou serviço a ser 

desenvolvido.” Assim sendo, podem ser utilizados como foco orientador para 

planejamento estratégico, marketing e comercial do Mercado Municipal de Curitiba- 

PR e dos estabelecimentos ali localizados.

Para criação das personas, utilizou-se a técnica de criação de personas, 

apresentadas dentro construção metodológica e fundamentou-se no roteiro para 

criação de personas, conforme quadro 12, página 89. Visando assim alcançar o 

objetivo específico quatro do presente trabalho; propor personas de turistas 

consumidores para o Mercado Municipal de Curitiba-PR.

As personas foram realizadas a partir de análise dos dados coletados dos 

turistas de cada perfil psychoculinary, ou seja, os aspectos apresentados para cada 

perfil baseiam-se nas informações obtidas da maioria dos turistas do perfil 

correspondente.

Os quadros 19, 20, 21 e 22 apresentam a proposta de quatro personas de 

consumidores do Mercado Municipal de Curitiba-PR. As três personas iniciais, foram 

propostas de acordo com os três perfis psychoculinary (WFTA, 2018) mais 

encontrados no Mercado Municipal de Curitiba-PR, local, eclético e budget, de acordo 

com o quadro 18, página 131.

A primeira persona é baseada nos turistas com perfil eclético, que gostam tanto 

dos alimentos quanto das bebidas. Pessoas que vão ao Mercado Municipal de 

Curitiba-PR buscando variedade, se encantam com o cheiro do café, a possibilidade
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de provar castanhas, queijos e chocolates, assim, acham um passeio interessante na 

cidade. Seu tipo de consumo é Conhecer o Mercado Municipal de Curitiba-PR.

QUADRO 19 - PERSONA 1: PERFIL ECLÉTICO

PERSONA 1: PERFIL ECLÉTICO

Nome Marcos

Idade 38 anos

Residência Fortaleza

Acompanhante da viagem Viajar com a esposa

Meio de hospedagem AirBnb no bairro Juvêve

Propósito da viagem
Lazer, comemorar aniversário de casamento em 
um destino com clima frio e temperaturas mais 
baixas

Interesses gastronômicos Gosta de assistir os programas culinária no canal 
GNT e cozinhar no almoço de domingo

Motivação para ir ao 
Mercado Municipal

Como a hospedagem é em um apartamento, quer 
tomar café da manhã e conhecer o mercado logo 
cedo antes de embarcar na Linha Turismo

0  que busca no Mercado 
Municipal

Busca conhecer e provar uma diversidade de 
produtos em um ambiente organizado

0  que compra no Mercado 
Municipal

Tomar um café e comeu um salgado. Compa 
temperos e sal rosa do Himalaia para fazer um 
almoço para a esposa, cerveja artesanais para 
tomar quando voltar a noite para o apartamento 
onde está hospedado e vinhos argentinos para 
dar de presente a alguns amigos

Perfil de consumo Procura variedade e produtos de qualidade

FONTE: A autora (2019).

Já a persona dois, é baseada nos turistas com perfil local. Estas pessoas 

acreditam que o mercado local de uma cidade é representante da cultura local, e que 

nele encontraram comidas típicas que os farão conhecer melhor o destino visitado e 

os hábitos e gastronomia da população local. São pessoas que na condição de turistas 

visitam sempre os mercados locais, provando sabores regionais e comparando os 

mercados e pratos que já saborearam anteriormente. Buscam produtos de fabricação 

local, sabores diferentes do que comem em sua cidade de residência e acreditam que 

os mercados são excelentes locais para passear, procuram comprar presentes e 

souvenirs gastronômicos.
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QUADRO 20 - PERSONA 2: PERFIL LOCAL

PERSONA 2: PERFIL LOCAL

Nome Maria

Idade 52 anos

Residência Londrina, no interior do Paraná

Acompanhante da viagem O marido, que tem uma reunião de trabalho em 
Curitiba-PR

Meio de hospedagem Hotel cinco estrelas no bairro Batel

Propósito da viagem Lazer, aproveitar alguns dias de férias para viajar 
com o marido que tinha que trabalhar

Interesses gastronômicos Assiste todas as edições de Masterchef e os 
documentários gastronômicos no Netflix

Motivação para ir ao 
Mercado Municipal

Almoçar, pois acredita que pelo fato de vender 
ingredientes frescos no mercado, haverá uma 
opção de qualidade para almoço, além de passear 
pelo mercado para ver os produtos locais, pois 
acredita que a comida é um elemento fundamental 
em um destino para onde viaja e para todo destino 
que viaja vai visitar o mercado local

O que busca no Mercado 
Municipal

Produtos diferentes com diversidade de opções e 
um local limpo

O que compra no Mercado 
Municipal

Comprar como souvenir um relógio escrito Curitiba, 
um molho de pimenta, dois potes de geleias,

Perfil de consumo
Tem preferência para comprar produtos locais 
diferenciados que não encontraria na sua cidade de 
residência

FONTE: A autora (2019).

Relacionado aos turistas do perfil budget, a persona três não busca 

essencialmente uma comida de baixa gastronomia em sentido relacionado com a 

comida de rua, e sim comidas produtos readyto eat, dentro de seu orçamento e algum 

presente com bom custo-benefício. Há grande potencial para crescimento e 

desenvolvimento do consumo desta persona, por conta da valorização da baixa 

gastronomia (FERREIRA, 2015) e de seu interesse em souvenirs gastronômicos 

(HORODYSKI, 2014). Outrossim, por ser uma persona jovem, conectada as redes 

sociais, esta persona posta fotos e compartilha suas experiências online.

O quadro 22 apresenta a quarta persona proposta. Esta persona não foi 

elaborada de acordo com os perfis psychoculinary (WFTA, 2018), e sim baseou-se no 

perfil apressado, conforme shadowings incompletos.
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QUADRO 21 - PERSONA 3: PERFIL BUDGET

PERSONA 3: PERFIL BUDGET

Nome Michelle

Idade 25 anos

Residência São Paulo capital

Acompanhante da 
viagem Viajar com duas amigas

Meio de hospedagem Hotel econômico de rede no centro da cidade

Propósito da viagem
Lazer, passar um final de semana agradável com as 
amigas pois com a vida corrida em São Paulo não 
conseguem se encontrar com frequência

Interesses
gastronômicos

Tem como referências gastronômicas páginas e fotos 
do Instagram

Motivação para ir ao 
Mercado Municipal

Fazer um lanche a tarde e buscar algum presente para 
levar para o namorado

0  que busca no 
Mercado Municipal

Opções de presentes com preço acessível e que 
possa levar no avião pois comprou uma passagem 
econômica e irá levar sua mala dentro da aeronave

0  que compra no 
Mercado Municipal

Comprar chocolates para comer na hora e para 
presente um pacote pequeno de café do norte do 
Paraná

Perfil de consumo
Procura produtos com preço acessível e bom custo- 
benefício por conta de seu orçamento para 
alimentação e presentes

FONTE: A autora (2019).

A persona quatro, de um perfil apressado, representa aqueles relativos aos 

shadowings incompletos, isto é, pessoas que ficam menos do que trinta minutos no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR. Para esta persona, o tempo é seu fator mais 

importante que molda sua experiência no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Assim, 

ela busca praticidade e compra itens que estão em seu caminho, de fácil visualização.

Além disso, relaciona-se com o tipo de consumo Visitar, daquele que vão visitar 

o Mercado Municipal de Curitiba-PR como atrativo turístico. Possuem consumo baixo 

pois não compram uma grande quantidade de produtos devido ao pouco tempo no 

local, ademais circulam em poucos espaços, já que não possuem tempo de conhecer 

todas as áreas do Mercado Municipal de Curitiba-PR.
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QUADRO 22 - PERSONA 4: PERFIL APRESSADO

PERSONA 4: PERFIL APRESSADO

Nome Marcela

Idade 30 Anos

Residência São Paulo capital

Acompanhante da viagem Ninguém, pois viaja sozinha

Meio de hospedagem Hostel perto do Jardim Botânico

Propósito da viagem Lazer, passar um final de semana em Curitiba para 
fugir da agitação de São Paulo

Interesses gastronômicos Não possui nenhum interesse específico, 
geralmente come aquilo que for mais conveniente

Motivação para ir ao 
Mercado Municipal

Visitar o Mercado Municipal, pois já conhece outros 
atrativos na cidade

0  que busca no Mercado 
Municipal

Quer praticidade, aproveitar para conhecer mais 
um atrativo ao mesmo tempo que compra algo para 
comer durante o dia de passeio

0  que compra no Mercado 
Municipal

Comprar a quantidade mínima de 100g de milho 
tostado e de manga desidratada em um box do 
corredor central.

Perfil de consumo

Como não tem muito tempo, quer algo de fácil 
acesso que não precise ficar procurando muito ou 
entrando em diversas lojas, valoriza um 
atendimento rápido e produtos que possa levar na 
bolsa para comer como durante o dia de passeio

FONTE: A autora (2019).

Conforme Hododyski (2014, p. 133), “as personas são personagens fictícias, 

elaboradas com base em consumidores reais” . Desta forma, o quadro 23 resume as 

personas e os perfis correspondentes, visando facilitar a compreensão desta relação.

QUADRO 23 - PERSONAS E PERFIS CORRESPONDENTES

Persona número Perfil correspondente
1 1,3,4,7,9,10 e 13
2 5,11, 12, 14, 15, 17, 18e  19
3 1 ,6  e 8
4 Shadowing incompletos 1 - 1 0

FONTE: A autora (2019).

As personas apresentadas neste subitem contemplam o objetivo específico 

quatro, o qual elenca personas de consumidores gastronômicos turistas para o 

Mercado Municipal de Curitiba-PR. A elaboração de personas tem como propósito 

facilitar o desenvolvimento das ações propostas no plano de ação para o Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, apresentado logo após a análise SWOT, no subitem abaixo, 

sendo assim uma ponte entre o referencial teórico e levantamento de dados com
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proposta de ação com aplicação práticas, ou seja, a contribuição teórica e prática do 

trabalho.

4.7 ANÁLISE SWOT DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR E PROPOSTA 

DE AÇÕES

Com a configuração do Mercado Municipal de Curitiba-PR como um Habitat 

de Compras Turísticas, conforme análise anterior no subitem 4.3, percebe-se este 

atrativo gastronômico como importante espaço de consumo para os perfis 

psychoculinários (WFTA, 2018). Por conseguinte, é importante que haja uma análise 

de seus ambientes internos e externos (MELO, 2011) para um correto planejamento 

estratégico (VIZEU, 2010) e plano de ação (NAGAKAWA, 20 ,).

A partir dos levantamentos realizados dentro das etapas metodológicas e 

análise dos dados levantados na pesquisa através dos variados métodos como 

pesquisa documental, shadowing e entrevista, apresenta-se no quadro 24 a análise 

SWOT do Mercado Municipal de Curitiba-PR conforme dimensões propostas por 

(MELO, 2011; NAGAKAWA, 2 0 _ ).

O objetivo esta análise é elencar de forma estruturada os aspectos internos e 

externos, relacionados especificamente ao Mercado Municipal de Curitiba-PR, para 

posteriormente embasar ações a serem propostas, utilizando-se de seus pontos fortes 

e minimizando os pontos fracos.

De acordo com Petrocchi (2004) a análise SWOT é uma importante 

ferramenta para marketing e planejamento estratégico de um destino turístico. Assim, 

os elementos relacionados a força, como ampla oferta de produtos e serviço e 

qualidade e variedade dos produtos devem ser prioritárias no marketing no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. Da mesma maneira, as fraquezas devem ter mudanças 

prioritárias.

Nagakawa (20 , p.3) argumenta que após a utilização da ferramenta da

análise SWOT, é necessário um subsequente plano de ação. Estas visam minimizar 

as fraquezas do ambiente, aproveitar as oportunidades e combater as ameaças. 

Portanto, apresenta-se após o quadro 24, um plano de ações para o Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. Corroborando assim com a posição de Melo (2011) que 

valida esta análise como método utilizado em pesquisas acadêmicas, mas também 

conferindo-lhe aplicação prática.
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QUADRO 24 - ANÁLISE SWOT DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

AMBIENTE INTERNO
Strenghts- Forças Weakness - Fraquezas

Ampla oferta de produtos e serviços 
Qualidade e variedade dos produtos 
Localização central e próxima a rodoviária 
Fácil acesso de ônibus e outros transportes 
Percepção de qualidade de serviço e 
atendimento
Percepção de organização e limpeza 
Percepção de qualidade e variedade 
Desembarque gastronômico estratégico na 
Linha Turismo 
Espaço para eventos

Locais de grande passagem de turistas com 
lojas de baixo interesse turístico 
Falta de informações sobre o mercado e a 
oferta existente
Falta de informações sobre o horário da Linha 
Turismo
Espaços necessitando manutenção
Percepção de preços altos
Dificuldade com estacionamento
Falta de informações em outros idiomas
Pouco tempo de permanência dos turistas que
chegam via Linha Turismo
Turistas com pouco conhecimento dos eventos
realizados

AMBIENTE EXTERNO
O portun ities  - Oportunidades Threats - Ameaças

Alto número de revisitações 
Oportunidade de parceria com trade turístico 
Oportunidade de trabalhar com os hotéis da 
região
Ampliação do consumo gastronômico 
Aumento do número de turistas de lazer 
Potencial de ampliação do número de grupos e 
excursões no mercado 
Programas de fomento de aspectos 
gastronômicos pelo destino Curitiba-PR 
Gastronomia no masterplan Paraná Turístico 
Destaque de Curitiba no cenário barista 
nacional

Diminuição do poder econômico de consumo 
dos turistas nacionais
Diminuição no número de turistas internacionais 
no Brasil
Aumento do valor da passagem da Linha 
Turismo
Diminuição do peso das malas pelas cias 
aéreas
Aumento número de moradores de rua no 
entorno
Falta de segurança no entorno
Número pequeno de quatro desembarque do
bilhete da Linha Turismo

FONTE: A autora (2019).

A partir da análise SWOT do quadro 24 e dos resultados apresentados nas 

análises deste capítulo, compreende-se que diversas ações práticas poderão ser 

realizadas pelo Mercado Municipal de Curitiba-PR para desenvolver ainda mais seu 

consumo turístico e melhorar a qualidade da experiência turística dos turistas que 

visitam este atrativo gastronômico.

Como plano de ação elenca-se as seguintes ações:

• Conserto do vidro na entrada da Av. Sete de Setembro

Por ser o local de desembarque prioritário, conforme já analisado anteriormente 

no trabalho, indica-se como a ação prioritária a manutenção ou troca de um 

vidro quebrado ao lado da entrada da Av. Sete de Setembro, exemplificada na
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foto 14. Além do espaço ser uma das primeiras impressões dos turistas, pela 

falta de outros espaços para foto, é um local onde muitos turistas tiram fotos, 

conforme foto 15, passando uma impressão negativa do local.

FOTO 14 - VIDRO QUEBRADO NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR AO LADO DA
ENTRADA DA AV. SETE DE SETEMBRO

FONTE: A autora (2019).

FOTO 15 - TURISTA TIRANDO FOTO DA FACHADA DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR
NA AV. SETE DE SETEMBRO

FONTE: A autora (2019).
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• Implantação de um Posto de Informações Turísticas-PIT;

Um Posto de Informações Turísticas- PIT seria de imensa relevância para que 

os turistas (INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO, 2019) pudessem 

compreender melhor a oferta do Mercado, obtivessem mapas, folders e outras 

informações turísticas, tirassem dúvidas e compartilhassem sua experiência. 

Minimizando assim as fraquezas relacionadas com falta de informação. 

Auxiliando também que os turistas de cada perfil psychoculinary recebessem 

informações relevantes para seu perfil, diminuindo a lacuna entre oferta e 

demanda e aumentando a qualidade da experiência turística. Indica-se a 

criação deste local próximo a porta da Sete de Setembro, onde há grande 

circulação de turistas. A figura 20 mostra a área citada.

FIGURA 20 - ESPAÇO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR APÓS A PORTA
DE ENTRADA DA AV. SETE DE SETEMBRO

FONTE: Google Maps (2019).

• Oferta de Mapas;

Apesar de haver placas de sinalização, como os pavimentos e espaços dentro 

do mercado são bastante distintos em sua configuração geográfica pelo fato 

das construções anexadas ao longo do tempo, muitos turistas não sabem que 

há outros pavimentos e espaços, assim aqueles que não possuem curiosidade 

de explorar o local acabam ficando apenas nos corredores centrais. Por 

consequência, um mapa do mercado com os setores, lojas e exemplos de
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produtos a serem encontrados seria essencial para ampliar os espaços 

geográfico visitado pelos turistas e utilização de todas as áreas do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. Este item também auxiliaria a minimizar a falta de 

informação e poderia ser um material importante para o Posto de Informações 

Turísticas. Indica-se a criação de mapas em português e inglês.

• Formatação de experiências gastronômicas;

Novas experiências gastronômicas poderiam agregar valor ao atrativo Mercado 

Municipal de Curitiba-PR. Aproveitando que é o atrativo é um desembarque 

gastronômico estratégico, que possui alto número de revisitação e falta de 

informações em outros idiomas, propõem-se como ação a criação de visitas 

guiadas ou tours gastronômicos no Mercado Municipal de Curitiba-PR, visando 

os principais perfil psychoculinary como público-alvo, e sendo oferecidos em 

português e em inglês, com duração de 1h ou 1h30, todos os dias, no horário 

da manhã e tarde. Sugere-se às 10h30 eà s  15h por conta do fluxo de turistas 

conforme quadro 17, página 126.

• Implantação de placas ou materiais informativos com a história do 

Mercado Municipal de Curitiba-PR;

No Mercado Municipal de Curitiba-PR encontram-se apenas as placas de 

inauguração de alguns espaços. Entretanto, não há informações mais 

acessíveis e visuais acerca de sua história e outras informações relevantes. 

Como exemplo, as obras de Poty Lazarotto, importante artista curitibano, com 

duas obras no mercado, as quais não possuem nenhuma placa ou informação. 

A valorização da história do Mercado Municipal de Curitiba-PR e ampliaria a 

importância em visita-lo, além de educar os turistas e trazer informações 

relevantes do destino Curitiba-PR.

• Novo letreiro CurtaCuritiba;

No setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba-PR está localizado os 

letreiros do CurtaCuritiba, anteriormente próximo a entrada da Av. Sete de 

Setembro conforme figura 20. Por estar atualmente localizado em um local de 

pouca circulação de turistas, poucos turistas encontram o letreiro. Ademais, por 

ser um letreiro longo, os turistas não conseguem tirar uma foto onde apareça o
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letreiro todo, em especial no formato quadrado, utilizado em redes sociais como 

Instagram. Desta forma sugere-se a colocação de um letreiro novo e menor, 

localizado no hall do pavimento inferior após a porta de entradas da Av. Sete 

de Setembro.

• Painel para foto;

Com o amplo uso de redes sociais pelos turistas, seria interessante a colocação 

de um painel ou fundo estilizado com boa iluminação para que os turistas 

tirassem fotos. As fotos são memorabilia e auxiliam o turista a recordas a 

experiências que teve (BELK, 1988), além de ser um artigo de 

compartilhamento com familiares e amigos (BELK, 2013). A postagem destas 

fotos, com a hashtags do Mercado, pode aumentar a visibilidade online do 

atrativo e contribuir com uma memorabilia e enriquecer a experiência dos 

turistas no local. Este painel de foto pode ser realizado em parceria com artistas 

locais, ampliando a percepção do mercado como local exponente da cultura 

local.

• Produtos Mercado Municipal de Curitiba-PR;

Uma ação focada em sedimentar uma identidade visual do mercado e este 

como importante atrativo gastronômico, é a comercialização de souvenirs e 

itens com a logo do mercado, como exemplo ecobags, com a logo do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR, para que os turistas carreguem suas compras, além 

de outros itens de souvenirs com a logo do mercado, como camisetas, canecas, 

copos, entre outros. O valor arrecada seria destinado para ações de marketing 

e comercial.

• Ampliar a utilização da área de eventos;

Por sua localização central, área de alimentação, proximidade com a 

rodoferroviária e diversos hotéis, o Mercado Municipal de Curitiba-PR tem 

potencial para ser um importante local de eventos turísticos por meio de 

ampliação da utilização de seu auditório.
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• Bancos e espaços de descanso;

Bancos e espaços de descanso auxiliariam em entender o tempo de 

permanência dos turistas no Mercado Municipal de Curitiba-PR. Estes espaços 

devem contar com bom acesso wi-fi e tomadas para carregadores de celular.

• Área de alimentação compartilhada;

As mesas nas áreas de alimentação são quase todas pertencentes a 

estabelecimentos específicos, e as que não são não possuem boa 

identificação. Desta forma, turistas que compram produtos nos boxes, como os 

de frutas, ou em lojas, e gostariam de consumi-los no local não possuem 

espaços adequados para isto. Assim, a criação de área de alimentação 

comunitária compartilhada para uso de todos incentivaria o consumo no local 

e aumentaria a vendas de produtos para turistas.

• Melhoriado WI-FI;

Apesar de haver wi-fi no Mercado Municipal de Curitiba-PR, não há 

informações desta oferta, nem explicações de como conectar-se. Ademais, a 

conexão é apenas para brasileiros, pois turistas estrangeiros não conseguem 

acessar pela necessidade de adicionar-se um número de CPF para acesso. 

Para conectar-se é preciso seguir algumas etapas, que podem ser confusas e 

demorar alguns minutos. A melhoria de facilitação para conexão de wi-fi, 

melhoraria a possibilidade de os turistas terem acesso a informações sobre o 

mercado e aumentaria o número de turistas postando e compartilhando fotos 

nas Redes Sociais, aumentando a presença online do Mercado Municipal de 

Curitiba-PR.

• Área de desembarque;

A delimitação de uma área de embarque e desembarque de passageiros que 

utilizam aplicativos de transporte facilitaria a entrada e saída de turistas no 

local. Conforme explicou-se anteriormente no trabalho, com a mudança do 

ponto de referência do Mercado Municipal de Curitiba-PR para aplicativos de 

transporte, ocorre embarque e desembarque de passageiros na Av. Sete de 

Setembro. Além da avenida ser movimentada, não há espaço de 

estacionamento para carros. Atualmente os carros param em faixa dupla de
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forma incorreta, muitas vezes atrapalhando o trânsito no local. Assim, a 

delimitação de uma área de desembarque facilitaria esta entrada e saída dos 

turistas.

Apresenta-se agora ações a serem realizadas pelos estabelecimentos localizados no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR:

» Embalagens to go\

» Kits prontos para viagem;

» Identificação e identidade dos produtos;

» Serviço de entrega nos hotéis;

» Embalagens apropriadas para viagens de avião;

» Placas indicativas dos produtos em inglês;

» Informativos como método de preparo e receitas;

» Maior oferta de pratos locais e regionais nos estabelecimentos.

Pontua-se que este plano de ação se encontra embasado não apenas na 

análise SWOT, mas em todas as análises contidas na presente dissertação. As 

análises apresentadas no capítulo 4 vão de acordo com o objetivo geral da 

dissertação; analisar os perfis dos turistas que visitam o Mercado Municipal de 

Curitiba-PR. A relevância destas análises está em ampliar o entendimento sobre o 

consumidor turista que visita um atrativo gastronômico, compreendendo assim quem 

eles são e como é o seu consumo. Esta compreensão tornou possível a realização da 

análise SWOT, que pontuou o cenário atual do Mercado Municipal de Curitiba-Prem 

seus ambientes e o plano de ação apresentado anteriormente, o qual elencou ações 

práticas para o mercado visando melhorar a experiência do consumidor turista.

Estas análises e ações foram possíveis a partir de uma compreensão anterior 

do perfil dos turistas. Pontua-se assim, a relevância da metodologia proposta para o 

levantamento de dados, pois estes foram essenciais para tais análises. Os métodos 

utilizados mostraram-se valiosos para a percepção dos aspectos subjetivos dos 

consumidores turistas (GRAY, 2012) e compreensão do consumo no Mercado 

Municipal de Curitiba-PR.

Por fim, a presente análise SWOT e plano de ação vão de acordo com a 

posição de Melo (2011) quando o autor a valida a utilização deste método em
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pesquisas acadêmicas. Argumenta-se favorável pois assim, além da contribuição 

teórica do trabalho para a área acadêmica do turista, a presente dissertação também 

possui aplicação prática para o atrativo gastronômico, e, consequentemente para o 

destino Curitiba-PR, diminuindo, portanto, o espaço entre as pesquisas acadêmicas 

teóricas e a realidade do dia-a-dia da atividade turística.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mudanças nos mercados turísticos e gastronômico levaram a um 

desenvolvimento do turismo gastronômico dentro das atividades e serviços oferecidos 

aos turistas. O turismo gastronômico passou de complementar para fazer parte ativa 

da experiência do turista nos destinos. Tornando-se um importante fator para 

qualidade da experiência turística dos turistas.

Entretanto, apesar da importância social, cultural e econômica do turismo 

gastronômico, ainda há lacunas na literatura da área. Dentre eles, a falta de uma maior 

compreensão do consumo dos produtos e serviços gastronômicos, e acerca do perfil 

e consumo gastronômico dos turistas. Ademais, dentre os estudos na área, muitos 

não possuem continuidade (GIMENES, 2011), sendo realizados uma única vez e sem 

metodologia clara.

Após estudo sobre o turismo gastronômico, argumenta-se que não apenas 

carece-se de estudos mais densos, mas é necessário maior entendimento do turismo 

gastronômico como um todo, assim como de seus elementos. As terminologias e 

conceituação não possuem direcionamento claro nem consolidação. Aponta-se aqui 

a dificuldade gerada pela utilização dos diversos termos em inglês, como culinary 

tourism, food tourism e gastronomie tourism. Para aqueles que não possuem um 

estudo holístico do tema, sua utilização é confusa e utiliza-se referências dentro de 

contextos errados, propagando-se esta falta de compreensão de um trabalho a outros.

Além disso, a conceituação de turismo gastronômico pelo viés motivacional, 

que pontua como sendo turismo gastronômico aquele motivados por elementos 

gastronômicos, pode ser suficiente para estudos que buscam compreender um 

aspecto cultural ou algum elemento do turismo gastronômico. Entretanto, quando se 

busca estudar o consumo gastronômico, percebe-se que este consumo gastronômico 

dentro do turismo gastronômico em um destino é, na realidade do dia-a-dia muito mais 

amplo e complexo, mesmo não sendo o motivo principal do deslocamento turístico.



153

Assim sendo, há uma quebra entre de compreensão e realização prática da 

gastronomia no turismo quando seu planejamento parte deste conceito acadêmico 

motivacional.

Nesta perspectiva, não utilizou no presente trabalho o termo turista 

gastronômico, pois este está conceitualmente relacionado ao turista cuja motivação 

de viagem são os aspectos gastronômico. Entretanto, demonstrou-se que turistas com 

motivações diversas para a viagem, visitam atrativos gastronômico e engajam-se no 

consumo gastronômico. Fazendo deste um importante aspecto percepção da 

qualidade da experiência no destino pelo turista consumidor gastronômico.

De acordo com levantamento bibliográfico, percebe-se que não há pesquisas 

de turismo gastronômico no destino Curitiba-PR com objetivo de compreender o 

consumo gastronômico através do perfil dos turistas, nem pesquisas que abordem os 

mercados da cidade. Assim, a trabalho se diferencia ao estudar turismo gastronômico 

por meio do entendimento do perfil de seus consumidores e ao aplicar a pesquisa em 

um atrativo gastronômico no destino Curitiba-PR.

O presente estudo contribui para a literatura ao ampliar o escopo de pesquisas 

e a perspectiva acerca do turismo gastronômico. A pesquisa analisou o turismo 

gastronômico além de seu viés cultural. Apesar de deveras relevante os aspectos 

culturais da gastronomia e do turismo gastronômicos, este conhecimento já está 

sendo bastante contemplado pelos estudos da área. O presente trabalho utilizou como 

base Ellis et al (2018), que apontam o aspecto cultural como um dos cinco relacionado 

ao turismo gastronômico. Entretanto, os outros aspectos, como marketing e 

orientação ao destino, também são relevantes e precisam ser melhor compreendidos, 

motivando esta análise sob uma perspectiva de consumo.

Uma contribuição esperada do trabalho para a área acadêmica é a ampliação 

do conceito limitante de turismo gastronômico como aquele motivado pela 

gastronomia para uma compreensão de que turismo gastronômico engloba o 

consumo e as experiência gastronômica dos turistas em um determinado destino. 

Compreende-se que há turistas motivados exclusivamente pela gastronomia, assim 

como aquele que não tem interesse nenhum e que se alimentará apenas para sua 

subsistência no destino. Assim, buscou-se entender melhor o consumo gastronômico 

de turistas, independente de sua motivação primária de viagem. Durante a pesquisa, 

nenhum turista pesquisado havia sido motivado a viajar para Curitiba-PR por conta da 

gastronomia, mas estavam todos consumindo experiências gastronômicas em um
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atrativo gastronômico. Ademais, conclui-se que a experiência dos turistas no atrativo 

Mercado Municipal de Curitiba-PR foi essencial para a qualidade da experiência 

turística no destino.

Conforme apresentado, não foram encontrados estudos que busquem uma 

compreensão do perfil dos turistas baseados nos perfis psychoculinary (WFTA, 2018), 

nem de um mercado como Habitat de Compras Turísticas (YÜKSEL, 2007). Ademais, 

o presente trabalho vai de acordo com o pontuado por Gimenes (2011) e Ribeiro-Silva 

e Silveira-Martins (2018) que são necessárias pesquisas de turismo gastronômico 

com metodologias qualitativas claras. Além da contribuição teórica, o trabalho também 

traz contribuições práticas para o Mercado Municipal de Curitiba-PR e para o destino 

Curitiba-PR. A partir da compreensão do perfil dos turistas, compreende-se melhor o 

turista e seu consumo, sendo possível fazer um planejamento estratégico embasado 

em personas e plano de ação com desdobramento práticos.

Muitos aspectos da pesquisa careceram de maiores fonte e referências 

acadêmicas pelo assunto comportamento do consumidor de turismo gastronômico 

ainda ser um assunto incipiente de estudo no meio acadêmico nacional do turismo. 

Neste sentido, apesar desta dificuldade, esta questão mostra a relevância do trabalho, 

e marca o iniciar uma construção neste sentido.

Embasando-se no conceito de Smith and Xiao (2008) que turismo 

gastronômico também são viagens nas quais experiências gastronômicas ocorrem, 

mas não são o motivo primário do deslocamento, além daquelas motivadas 

essencialmente pela gastronomia, percebe-se que o consumo gastronômico no 

Mercado Municipal de Curitiba-PR configura-se como uma importante experiência 

gastronômica para turistas no destino. Fagliari (2005) pontua que o desenvolvimento 

de atrativos gastronômicos gera benefícios econômicos, sociais e culturais para os 

órgãos públicos, iniciativa privada e comunidades receptoras. Desta forma, o 

desenvolvimento das atividades gastronômicas no Mercado Municipal de Curitiba-PR, 

possibilita benefícios não apenas do mercado, mas também para seus empresários, 

o destino, além de toda a área adjacente, assim como para toda uma cadeia de 

fornecedores (SMITH; XIAO, 2008) e produtores locais.

Argumenta-se que há uma vasta oferta de turismo gastronômico no destino 

Curitiba-PR, a qual pode ser desenvolvida para configurar-se um diferencial 

consolidado no destino, motivando aumento da visitação e o tempo de permanência 

dos turistas. Assim sendo, deve ser incluída no planejamento e gestão do destino
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Curitiba-PR, e utilizada como ferramenta para estratégias de marketing e 

comunicação turística. A análise do Mercado Municipal de Curitiba-PR para atrativo 

gastronômico amplia a percepção da relevância deste atrativo para o destino Curitiba- 

PR e deve servir como exemplo e base para ações que vinculem o turismo 

gastronômico como experiências turísticas em Curitiba-PR.

Dentre os resultados da pesquisa elenca-se a positiva utilização da técnica do 

shadowing para estudo de perfis de turistas gastronômicos e o estudo do Mercado 

Municipal de Curitiba-PR como Habitat de Compras Turísticas (Yüksel, 2007). Com a 

pesquisa, mostrou-se que o consumo turístico gastronômico é mais complexo do que 

muitas vezes é apresentado na literatura. Os resultados mostraram que a metodologia 

foi eficaz para realização do referencial teórico, para a coleta de dados e para basear 

as análises. Ressalta-se que se contemplou os objetivo geral e objetivos específicos.

Em relação aos perfis psychoculinary, demonstrou-se suas características e 

como estes podem ser utilizados para compreender os turistas consumidores 

gastronômico, consolidando-se como uma base para futuras pesquisas e 

demonstrando que a compreensão dos perfis é significativa para o desenvolvimento 

de ações práticas de organizações turísticas publicas e privadas.

Com os resultados da presente pesquisa, novos projetos podem ser 

realizados a partir do conhecimento específico do perfil dos consumidores de turismo 

gastronômico. Desta forma ao invés de criar algo e buscar atrair mais turistas para a 

atividade, o movimento é contrário, se fomenta criação de atividades de acordo com 

a demanda.

Um aspecto pertinente levantado por Ribeiro-Martins e Silveira-Martins 

(2018), diz respeito a continuidade de publicação sobre turismo gastronômico. Os 

autores demostram que a maioria dos pesquisadores publicaram apenas um paper na 

área, somente cerca de quatro por centro dos autores havia mais de uma publicação 

sobre turismo gastronômico. Percebe-se que, como o turismo gastronômico está 

envolvo por diversas perspectivas, muitos autores que estudam outras áreas, em 

algum momento de seus estudos deparam-se com a temática, realizando algum 

estudo. Entretanto, após este único estudo, voltam-se a sua área de estudo originária. 

Com isso, mostra-se relevante novos estudos que sedimentem o turismo 

gastronômico como uma área de pesquisa em si, e fomentem a continuação de 

estudos subsequente a este trabalho.
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Desde já, percebe-se que há um potencial para desdobramentos a partir do 

presente estudo. Espera-se abrir portas e perspectivas para outros estudos na área, 

havendo potencial para maiores pesquisas acerca das subculturas de consumo de 

turismo gastronômico e a potencialidade de implementação de atividades de turismo 

gastronômico em destinos a partir de perfis psychoculinary.

Aponta-se que o resultados da pesquisa é de interesse para desenvolvimento 

e marketing turístico na cidade de Curitiba-PR. Estimula-se assim a utilização dos 

resultados para o Mercado Municipal de Curitiba-PR, ACESME, Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes-ABRASEL, Instituto Municipal de Turismo, além de outras 

instituições com o Associação do Centro Histórico de Curitiba e mesmo para 

empresas e empreendimentos que desejam vender seus produtos e serviços 

gastronômicos para turistas.

Há ainda questões a serem levantadas e pesquisadas sobre turismo 

gastronômico no destino Curitiba-PR. A presente pesquisa não pretendia nem 

conseguiria cobrir a totalidade dos temas a respeito do comportamento do consumidor 

de turismo gastronômico. Dentre temas para pesquisas futuras destaca-se analisar o 

consumo de experiências turísticas gastronômica como os tours gastronômicos por 

moradores da cidade, formatação de um projeto nos moldes do Curitibéra para café; 

análise dos consumo nos atrativos gastronômicos no destino Curitiba-PR; outros 

Habitats de Compras Turísticas no destino Curitiba-PR; análise do perfil 

psychoculinary em outros atrativos gastronômicos de Curitiba-PR e de outros destinos 

turísticos.

A partir dos resultados, pontua-se como possível a realização de um projeto 

turístico no Mercado Municipal de Curitiba-PR e a estruturação de um projeto 

gastronômico para o marketing do destino Curitiba-PR. Dentro do projeto turístico no 

mercado, identifica-se a necessidade de implementar as ações elencadas no plano 

de ação do capítulo 4, assim como outras ações estratégicas gerenciais como aulas 

de inglês para funcionários do mercado e nova identidade visual. No projeto 

gastronômico para o marketing do destino Curitiba-PR, indica-se como base o 

Restaurant Australia, e a necessidade de maior pesquisa com a demanda geral de 

turistas da cidade para estruturação e utilização da gastronomia como elemento de 

qualidade turística e diferenciação do destino.

Com o final da pesquisa, conclui-se que o turismo gastronômico é deveras 

mais complexo do que pontuado em alguns estudos da área. Necessita-se de
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consolidação de suas características e conceitos, assim como pesquisas para 

ampliação do entendimento do turismo gastronômico não apenas em Curitiba-PR, 

mas em outros destinos também, e em especial de seu turista e seu consumo.

Aponta-se que o objetivo geral e os quatro objetivos específicos foram 

alcançados de forma satisfatória. Assim sendo, a pesquisa trouxe contribuições 

acadêmicas para a área do turismo, acerca do comportamento do consumidor de 

turismo gastronômico, contemplando consumo gastronômico, perfis psychoculinary, 

Habitat de Compras Turísticas. Além de contribuições práticas para o Mercado 

Municipal de Curitiba-PR e para o destino Curitiba.

Araújo (2003) argumenta que para desenvolvimento do turismo no Brasil é 

necessário ética e sustentabilidade. Deixa-se aqui uma crítica acerca do fomento 

público pelo destino Curitiba-PR da produção e consumo de cerveja, bebida alcoólica 

prejudicial a saúde pelo poder público.

Corrobora-se com Araújo (2003) que é necessária incorporação de valores 

éticos a prática turística. Sendo esta a base para uma qualidade no turismo no Brasil. 

Assim sendo, o turismo gastronômico deve ser exemplo de valorização dos alimentos, 

das pessoas, da cultura, do serviço, do atendimento, ou seja, o desenvolvimento do 

turismo gastronômico pelas organizações turísticas públicas e privadas deve ser 

baseado em ética, qualidade e consciência.
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TOURS DIRETOS 

Tour CuritiDoce
(http://feriasnow.com.br/curitidoce/)
Tourfocado em degustação de doces. O roteiro principal é Batel-Bigorrilho, no entorno 
da Praça da Espanha. Há outros roteiros especiais como Churros e Doce de Leite. O 
roteiro principal é a pé e os especiais de van, todos parando em cinco docerias. O tour 
é realizado semanalmente aos sábados, com duração de três horas.

Tour Comida de Boteco 
(http://www.tourcomidadeboteco.com)
Tour focado na degustação de petiscos em bares. Possui cinco roteiros: São
Francisco, Centro Histórico, Mercês, Centro e Batel. Passeio realizado a pé, com 
quatro horas de duração e quatro paradas. Realizado uma vez por semana as quintas- 
feiras ou sábado.

APÊNDICE 1 - TOURS GASTRONÔMICOS EM CURITIBA-PR

Pub Crawl
(https://www.facebook.com/pubcrawlctba/)
Afirmando-se como um city tour by night, o Pub Crawl foca na degustação de bebidas 
alcóolicas em bares e baladas. Os roteiros são diferenciados a cada semana de 
acordo com os estabelecimentos participantes. O roteiro é feito a pé, incluindo pelo 
menos três bares, ou dois bares e uma balada. Realizado semanalmente as sextas e 
sábados.

TOUS INDIRETOS

KuritiBike - Coffee Bike Tour 
(http://kuritbike.com/portfolios/coffee-bike-tour/)
Tour focado na degustação de cafés especiais a partir de diferentes métodos de 
preparação. O roteiro é feito de bicicleta, com paradas em quatro estabelecimentos 
e sua duração é de quatro horas. Realizado de segunda a sábado mediante 
agendamento prévio.

KuritiBike -  Beer by Bike 
(http://kuritbike.com/portfolios/bike-bar/)
Tour noturno focado na diversidade de bares na cidade, em especial no Centro 
Histórico, no Bairro São Francisco.

Special Paraná - Serra do Mar Etílica e Vinícola Araucária 
(http://specialparana.com/passeios/)
Os dois tours são focados na degustação de bebidas alcóolicas. O roteiro Vinícola 
Araucária é realizado as quartas-feiras, com duração de quatro horas, levando os 
participantes para conhecer os vinhedos, a área de produção seguido por uma 
degustação dos vinhos da Vinícola. O Serra do Mar Etílica é um roteiro diurno, com 
saída de manhã e retorno somente no final da tarde, com saídas às sextas-feiras. O 
espaço geográfico é a região da Serra do Mar, incluindo a Estrada da Graciosa, Baía

http://feriasnow.com.br/curitidoce/
http://www.tourcomidadeboteco.com
https://www.facebook.com/pubcrawlctba/
http://kuritbike.com/portfolios/coffee-bike-tour/
http://kuritbike.com/portfolios/bike-bar/
http://specialparana.com/passeios/
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de Antonina e Porto de Morretes, as bebidas degustadas no roteiro incluem vinhos, 
cervejas artesanais e cachaças premium.

Special Paraná - City Tour com Cervejaria Artesanal 
( https://www.curitiba-travel.com.br/pt/citv-tour-curitiba-cerveiaria)
Passeio que contempla alguns atrativos turísticos da cidade como museu e parques, 
terminando com a visitação em uma cervejaria artesanal localizada no bairro 
gastronômico de Santa Felicidade.

Special Paraná - Curitiba a noite: Capital da Cerveja Artesanal 
(https://www.curitiba-travel.com.br/pt/curitiba-noite-capital-cerveja-artesanal)
Passeio noturno que se inicia com a visitação de uma Micro cervejaria onde um dos 
cervejeiros explica o processo de fabricação da cerveja artesanal, posteriormente o 
grupo vai para um Pub onde ocorre uma degustação guiada.

Special Paraná - Rota Cervejeira: O Tour para quem adora e quer saber mais 
(https://www.curitiba-travel.com.br/pt/curitiba-rota-cerveiarias)
Este tour busca apresentar mais sobre a fabricação e a diferença e qualidade das 
cervejas produzidas na cidade, com três paradas: uma cervejaria, uma micro 
cervejaria e um pub.

Jens Tour - Tour Enogastronômico: Vinícola Fardo, Tour Gastronômico Cultural 
(http://ienstours.com.br)
A empresa oferece dois roteiros gastronômicos distintos. O tour enogastronômico 
destaca o vinho, mostrando desde sua elaboração até a degustação do produto final 
e sua harmonização com queijos. O tour é realizado na Vinícola Fardo e tem 
acompanhamento de um enólogo. De forma diversa, o tour gastronômico cultural tem 
como objetivo mostrar a história e cultura da cidade de Curitiba, por meio de sua 
gastronomia. Com quatro horas de duração há degustação em quatro 
estabelecimentos diferentes.

Jens Tour - Tour Gastronômico
(http://jenstours.com.br/destaques/tour-gastronomico-cultural.html)
Este tour visa mostrar a história da cidade de Curitiba por meio de sua gastronomia. 
Para isso visita quatro restaurantes típicos onde os turistas conhecem mais sobre a 
história dos imigrantes e provam suas comidas tradicionais.

Jens Tour - Beer Night
(http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/conteudo/beer-night/1980)
O roteiro é composto de visitação a 3 bares especializados em cervejarias artesanais. 
Em cada um deles a visita é de aproximadamente um hora podendo variar o tempo 
em cada um. Este roteiro foi desenvolvido pela Jens Tour para oferecer conhecimento 
no processo de produção, experiência nos melhores bares e ambientes da cidade, e 
degustação das melhores cervejas artesanais. (INSTITUTO MUNICIPAL DE 
TURISMO DE CURITIBA, 2018)

Serra Verde Express - Tour do Vinho
(http://www.serraverdeexpress.com.br/site/pacote/deutsch-tour-do-vinho/)
O tour do vinho leva os participantes para a Vinícola Araucária, aos sábados e 
domingos, das nove às 15 horas. Acompanhados de um enólogo, o grupo faz um tour

https://www.curitiba-travel.com.br/pt/citv-tour-curitiba-cerveiaria
https://www.curitiba-travel.com.br/pt/curitiba-noite-capital-cerveja-artesanal
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http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/conteudo/beer-night/1980
http://www.serraverdeexpress.com.br/site/pacote/deutsch-tour-do-vinho/


175

pelos vinhedos com apresentação técnica dos vinhos e processos de degustações, 
seguido de degustação e almoço.

Serra Verde Express -  Beer Train 
(https://serraverdeexpress.com.br/produto/beer-train/)
Passeio de trem com degustação de cervejas artesanais a bordo, percorrendo o 
trecho ferroviário Curitiba -  Morretes pela Serra do Mar Paranaense. Saídas não 
regulares.

Serra Verde Express -  Rota Leste e Rota Sul
(http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/conteudo/rota-leste-cervejarias-
artesanais-em-curitiba-e-pinhais/1983)
Visitas monitoradas a fábricas de cerveja com degustação. Roteiro com guia e com 
saída quinzenal.

https://serraverdeexpress.com.br/produto/beer-train/
http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/conteudo/rota-leste-cervejarias-
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APÊNDICE 2 - PSYCHOCULINARY EOFERTA GASTRONÔMICA EM CURITIBA-

PR

P sychocu lina ry Característica Oferta em Curitiba

Aventureiro Busca provar coisas diferentes e 
aventureiras

Locais que ofereçam comidas 
típicas locais como Rollmops 
além de comidas de diversas 
nacionalidades

Ambiente
Busca ambientes acolhedores 
ou sensuais e experiências 
sensoriais

Estabelecimentos com 
ambientes diferenciados e 
possibilidade sensoriais 
relacionadas a tato e olfato.

Autêntico Experiências full dinning e os 
rituais relacionados

Eventos Gastronômicos, 
estabelecimentos com Menu 
Degustação e relação com 
preparação e degustação.

Budget Comida de rua e baixa 
gastronomia

Feiras, eventos, 
estabelecimentos de rua, e 
locais de baixa gastronomia

Eclético Comidas e bebidas, um pouco 
de tudo

Tours, Mercado Municipal, 
Estabelecimentos que 
harmonizam vinhos,

Gourmet Busca alta gastronomia Estabelecimentos de alta 
gastronomia

Inovador Fusion cuisine e food trends
Comidas de diferentes locais 
Restaurantes de Fusion

Local Imersão na comida e 
experiência local

Espaços de Habitat de Compras 
Mercado Municipal, Feiras de 
Rua, Eventos, Tours 
Gastronômicos
Restaurantes que servem pratos 
tipicos

Novato
Inexperientes, buscando 
aprender sobre outros sabores e 
costumes

Tours Gastronômicos 
Escolas gastronômicas 
Aulas

Orgânico
Buscam produtos orgânicos e se 
preocupam em saber a origem 
do alimento

Lojas com produtos orgânicos 
Feiras de frutas e verdura 
Restaurantes orgânicos

Social

Gosta de eventos como 
festivais, busca locais que possa 
socializar com os locais e 
aprender etiquetas 
gastronômicas locais

Eventos Gastronômicos na 
cidade.
Vilas Gastronômicas
Meai Sharing e Eat With, Rent a
Local Friend
Tours Gastronômicos

Trendy Busca food fashion e pop culture

Itens que estão na moda:
- Ninho e nutella
- Vilas Gastronômicas
- Sem Glutén, Sem Lactores, 
Low Carb, Alto índice proteico

Vegatariano e vegano
Busca destinos que ofereçam 
opções condizentes com sua 
alimentação

Curitiba capital vegana do Brasil. 
Lista de estabelecimentos 
veganos e vegetarianos
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APÊNDICE 3 - EXEMPLO DE RESULTADO DA ETAPA 2, SHADOWING E 

ENTREVISTA NO MERCADO MUNICIPAL DE CURITIBA-PR

Local /loja Espaço Orgânicos
Data 10 de Agosto 2018, sexta-feira.

Característica do ambiente
Pouca quantidade de pessoas, havia 
acontecido um evento pela manhã mas não 
haviam programações especiais para a tarde.

Atendimento X
Contato inicial Após olhar o filtro de água.
Perfil do Consumidor Local

0  consumidor procurava algo especrífico? Não
0  consumidor fez alguma pergunta 
específica? Não

Prestou atenção nas explicações? Sim

Comportamento do cliente Olhando e pegando os produtos

Foi consumir algo específico? Não
Pediu alguma informação extra? Não

Comentou sobre a experiência? Não
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Roteiro para entrevista no Mercado Municipal de Curitiba-PR:

- O que te motivou a vir ao Mercado Municipal?
“Em São Paulo ir ao Mercado Municipal é bastante tradicional, eu vou bastante, então 
quando vi o Mercado aqui me interessei”

- Como ficou sabendo do Mercado?
“Eu vim comprar a passagem de trem aqui perto e dai fiquei sabendo”

- O que você achou mais bacana?
“O Mercado é muito organizado e limpo. Gostou também que quase não tem barulho. 
O Mercado de São Paulo é super barulhento” .

- O que você achou mais diferenciado?
“A parte da limpeza, me impressionei com o banheiro, até dei parabéns para a senhora 
que estava lá porque foi o banheiro mais limpo de Mercado que eu já fui. Ah e a 
organização do Mercado também”.

- Você voltaria novamente?
“Sim”.

- Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
“Sim, com certeza”.

- Você poderia me dizer quais emoções/ sensações que teve aqui?
“Tranquilidade, acho que por ter menos pessoas você tem uma sensação diferente. 
Achei os atendentes menos invasivos também, eles deixaram olhar tudo e não ficaram 
em cima fazendo perguntas nem oferecendo coisas, achei o ambiente acolhedor” .

- Para você o que é importante em relação a gastronomia?
“Coisas regionais, sabores diferentes. Restaurante chic e internacional eu vou em São 
Paulo, quando eu viajo eu quero comer algo local. Gosto de comida honesta, bem 
feira e saborosa.”
- Você encontrou o que procurava?
“Sim. Procurava uma distração, algo diferente. Está sendo um passeio bem 
agradável” .

-Você comprou algo no Mercado?
“Sim, frutas para levar no passeio de trem.”

-Você viu ou provou algo novo?
“Eu nunca vi um parte de orgânicos assim em nenhum outro mercado que já visitei. 
Eu vi o pinhão também mas não provei” .

- O que você achou da gastronomia em Curitiba?
“Eu ainda não conheci muito, mas achei que tem várias opções diferenciadas. Eu 
estou com uma lista de lugares para ir.”
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Dados de demanda Informações

Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 45 anos
Escolaridade Superior
Ocupação Bióloga
Renda média, individual ou familiar Não quis informar
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não soube dizer
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes já veio para Curitiba Duas
Viaja com alguém? Mãe
Quantas vezes come fora na sua cidade? Pelo menos duas vezes na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino? Sim, oferta de comida regional

Fez outras atividades de turismo 
gastronômico na cidade? Não. Irá em alguns restaurantes.

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a 
cidade? Internet
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APÊNDICE 4 - RESULTADO DA ETAPA 3 - SHADOWING COMPLETOS

SHADOWING NÚMERO 1
Data: 12/10/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor direito e central
Quem estava junto: Sozinha
Quanto tempo ficou: 26 minutos
Quais lugares parou? Loja de chocolate e de frutas secas
Quais produtos manuseou? Caixas de frutas secas
Quais produtos provou? Chocolate e queijo
0  que comprou? Pacote de café e prato de tâmaras
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Buscava um presente

Tirou ou postou foto? Sim, tirou diversas fotos: fachada, corredor, 
produtos

Fez algum comentário sobre algum produto? Chocolate: “Delicioso”
Comprou algo específico? Prato de tâmaras para presente
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Queijos
Conhecia ou desconhecia algum produto? Desconhecia alguns cafés paranaenses
Comprou presentes? Sim

Trocou informações?
Sim. Perguntou se alguns produtos poderiam 
ser transportados de avião e perguntou sobre 
características dos cafés

Conversou com outros turistas? Não

Preço inferiu na aquisição ou não? Sim, não adquiriu os chocolates por conta dos 
preços

Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Comprar presentes
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Na Linha Turismo
0  que você achou mais bacana? Cores
0  que você achou mais diferenciado? A oferta
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras Simpessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal? Nenhuma específica

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia? Preço

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, Cafés e tâmaras
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 23 anos
Escolaridade Superior incompleto
Ocupação Estudante
Motivação para viagem Passear
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
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Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Não
Quantas vezes come fora na sua cidade? Várias vezes
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino? Sim

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade? Não,

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 2
Data: 17/10/2018 Contato Inicial: Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior e piso superior
Quem estava junto: Amiga
Quanto tempo ficou: 1h30
Quais lugares parou? Loja de cerveja
Quais produtos manuseou? Cervejas e chás
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Na venda de farinhas nordestinas
Já veio buscando algo específico? Almoçar
Tirou ou postou foto? Sim, foto da fachada
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Restaurantes
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Pediu informações sobre escadas e 

localização dos restaurantes
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Assiste muito Master Chef e acho que vir 

almoçar no Mercado seria uma experiência 
interessante

Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Internet
0  que você achou mais bacana? Variedade dos produtos
0  que você achou mais diferenciado? Qualidade dos produtos
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Vontade de cozinhar

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Os produtos locais

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Alagoas
Sexo Feminino
Idade 65 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Aposentada
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R$250 por dia
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Amiga
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas, cozinha em casa
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim, muito

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 3
Data: 19/10/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, direito , piso inferior
Quem estava junto: Família e amigos
Quanto tempo ficou: 30 min
Quais lugares parou? Lojas de
Quais produtos manuseou? Vinhos e pratos de frutas secas
Quais produtos provou? Queijo, vinho, salame, chocolate, castanha
0  que comprou? Chocolate e mix de castanhas
Demonstrou interessem em algo específico? Nas degustações
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Comentou que voltaria no outro dia para 

comprar um vinho
Comprou algo específico? Itens para comer durante o dia de passeio
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Nos vinhos e queijos
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim, perguntou sobre os vinhos
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Conhecer o local e provar as comidas
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela família
0  que você achou mais bacana? As degustações
0  que você achou mais diferenciado? Os queijos e os vinho
Você voltaria novamente? Sim, pretende voltar no dia seguinte comprar 

vinhos para levar
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Animação

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Qualidade

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, chocolate e castanhas
Dados de demanda
Origem Interior São Paulo
Sexo Masculino
Idade 56 anos
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem Férias com a familia
Forma de viajar Com agência de viagens
Transporte utilizado Ônibus
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R4 500 para a família
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Família e amigos, grupo de dez pessoas
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas vezes
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim,

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Comeu barreado

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com a família
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SHADOWING NÚMERO 4
Data: 19/10/2018 Contato Inicial: Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior, corredor central, direito
Quem estava junto: Mãe
Quanto tempo ficou: 25 min
Quais lugares parou? Box de castanhas, frutas
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Vinho e chocolate
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não gostou do vinho que provou e em relação 

a outros produtos , “Se tivesse mais dinheiro 
eu comprava”

Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Castanhas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim,
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Passear
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? No ônibus
0  que você achou mais bacana? Limpeza, organização e estrutura física
0  que você achou mais diferenciado? Variedade e simpatia do atendimento
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Emoção boa da limpeza mas gosto ruim na 
boca do vinho que provou

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

A higiene

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Interior de São Paulo
Sexo Feminino
Idade 36 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Administradora
Motivação para viagem Passear
Forma de viajar Com agência
Transporte utilizado Van
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Mãe e outras 15 pessoas da cidade
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Comer no Madalosso

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 5
Data: 25/10/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central e esquerdo
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 27 minutos
Quais lugares parou? Loja de peixes e loja produtos paranaenses
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Não
0  que comprou? Salgadinho e Chips de banana
Demonstrou interessem em algo específico? Produtos paranaenses
Já veio buscando algo específico? Produtos locais
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, sobre as frutas
Comprou algo específico? Sim, souvenir relógio escrito Curitiba
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Produtos paranaenses
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim, alguns produtos paranaenses como
Comprou presentes? Sim
Trocou informações? Sim, perguntou sobre os produtos locais e 

onde poderia prova-los
Conversou com outros turistas?
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim, comprou pois conseguiu desconto
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Passear no Mercado para conhecer a cultura 

local
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Informação no hotel
0  que você achou mais bacana? Frutas diferentes
0  que você achou mais diferenciado? Limpeza e organização
Você voltaria novamente? Sim.”Viemos com o tempo contado mas seria 

legal fazer um passeio maior
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Acolhedor

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Os produtos locais

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim
Dados de demanda
Origem Salvador
Sexo Femimino
Idade 58 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Dona de Casa
Motivação para viagem Acompanhar o marido, que veio a trabalho
Forma de viajar Agencia de viagens
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Sim
Quantas vezes come fora na sua cidade? Duas vezes na semana
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim, “A comida é fundamental num destino”

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Saiu jantar

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet e pediu informações no hotel
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SHADOWING NÚMERO 6
Data: 25/10/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, Piso inferior, Piso superior
Quem estava junto: Amigas
Quanto tempo ficou: 26 minutos
Quais lugares parou? Box de castanhas e chocolates
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Chocolates
0  que comprou? Chocolates
Demonstrou interessem em algo específico? Chocolates
Já veio buscando algo específico? Procurava salgado ou sanduíches para fazer 

um lanche
Tirou ou postou foto? Sim
Fez algum comentário sobre algum produto? Que poderia ter uma padaria no Mercado
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Sim, “delicioso esse chocolate belga”
0  que demonstrou mais interesse? Produtos importados
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Perguntou sobre os restaurantes
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Fazer um lanche
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? No ônibus
0  que você achou mais bacana? Variedade
0  que você achou mais diferenciado? Organização e limpeza
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Não,” tem mais fruta e verdura que para 
turists não interssa muito, ia agradar mais se 
tivesse coisas prontas”

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Não sabia

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Preço

Você encontrou o que procurava? Não
Você comprou algo no Mercado? Sim , apenas chocolate
Dados de demanda
Origem Espirito Santo
Sexo Feminino
Idade 20 anos
Escolaridade Superior incompleto
Ocupação Estudante
Motivação para viagem Visitar uma amiga
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Casa de amiga
Gasto médio R$100,00
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Com uma amiga
Quantas vezes come fora na sua cidade? 3 vezes na semana
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Bar do alemão

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Amiga e internet
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SHADOWING NÚMERO 7
Data: 26/10/18 Contato Inicial: Entrada Rua Afonso Camargo
Pontos de observação
Porta de entrada: Rua Afonso Camargo
Roteiro que fez: Corredor externo, central
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 1h15
Quais lugares parou? Café do Mercado e Box de frutas
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Café
0  que comprou? Frutas
Demonstrou interessem em algo específico? Cafés
Já veio buscando algo específico? Sim, frutas
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Sim
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Cafés
Conhecia ou desconhecia algum produto? Já conhecia
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Rua General Carneiro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Comprar frutas e tomar café da manhã
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Já veio antes
0  que você achou mais bacana? Limpeza e cultura
0  que você achou mais diferenciado? Ambiente e decoração
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim, indiquei para o marido

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Sentiu bem

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Coisas diferentes do que come no dia-a-dia

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, frutas
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 45 anos
Escolaridade Superior
Ocupação Autônoma
Motivação para viagem Visitar a filha
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Ônibus
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Terceira vez
Viaja com alguém? Com o marido
Quantas vezes come fora na sua cidade? Uma vez na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Desta vez ainda não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com a filha
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SHADOWING NÚMERO 8
Data: 20/12/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior
Quem estava junto: Esposa
Quanto tempo ficou: 30 min
Quais lugares parou? Box de castanhas
Quais produtos manuseou? Pratos natalinos de castanhas e frutas secas
Quais produtos provou? Frutas secas
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Cachaças
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Cachaças
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Conhecer o Mercado
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Esposa já conhecia
0  que você achou mais bacana? Moderno
0  que você achou mais diferenciado? Produtos tradicionais
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Fome

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Preço

Você encontrou o que procurava? Não
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Recife
Sexo Masculino
Idade 38 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Engenheiro
Motivação para viagem Viajar com a esposa
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Airbnb
Gasto médio R$150
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Esposa
Quantas vezes come fora na sua cidade? Duas vezes na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 9
Data: 23/12/2018 Contato Inicial: Ponto Linha turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior e orgânicos
Quem estava junto: Esposa
Quanto tempo ficou: 30 min
Quais lugares parou? Loja de queijo, de vinho, e de café
Quais produtos manuseou? Cafés
Quais produtos provou? Queijos e presunto
0  que comprou? Café e cerveja
Demonstrou interessem em algo específico? Cafés
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Foto da fachada da Sete de setembro
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, sobre a variedade dos cafés
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Cafés
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não conhecia alguns cafés
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não, mas o fato de não poder levar no avião 

sim
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Conhecer o local
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela esposa
0  que você achou mais bacana? Os cafés
0  que você achou mais diferenciado? Organização
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Animação

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Restaurantes e bares

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, cafés e cerveja
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Masculino
Idade 40 anos
Escolaridade Superior
Ocupação Autônomo
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R$400
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Esposa
Quantas vezes come fora na sua cidade? Duas ou Três vezes na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Sim, Madalosso, Hard Rock e Bar do Alemão

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 10
Data: 11/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, pavimento inferior e superior
Quem estava junto: Família
Quanto tempo ficou: 1h
Quais lugares parou? Box de castanhas e loja de pedras
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Não
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Pratos para almoço
Já veio buscando algo específico? Queijo provolone com alho
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, em relação a comida “Massa esta muito 

boa”
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Na higiene do local
Conhecia ou desconhecia algum produto? Conhecia tudo
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? A comida
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela mãe
0  que você achou mais bacana? Organização
0  que você achou mais diferenciado? Limpeza
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Felicidade

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Sabor

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Interior de São Paulo
Sexo Feminino
Idade 25 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Advogada
Motivação para viagem Realizar um concurso
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado ônibus
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Pais
Quantas vezes come fora na sua cidade? Quase todos os dias
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Almoço no Madalosso

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com os pais
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SHADOWING NÚMERO 11
Data: 11/01/2019 Contato Inicial: Porta Sete de Setembro
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, direito e esquerdo
Quem estava junto: Esposa e filho
Quanto tempo ficou: 1h
Quais lugares parou? Box de castanhas
Quais produtos manuseou? Vinho
Quais produtos provou? Queijo, castanha, frutas, legumes 

desidratados
0  que comprou? Tempero, castanha e vinho
Demonstrou interessem em algo específico? Temperos
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Sim da fachada
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Temperos
Fez comentário sobre o que comprou? Sim sobre o preço
0  que demonstrou mais interesse? Vinhos
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não demonstrou
Comprou presentes? Sim, vinho
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Pesquisa na internet
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Internet e por meio de uma amiga
0  que você achou mais bacana? Variedade
0  que você achou mais diferenciado? Organização
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Sensação agradável

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Custo-benefício

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim
Dados de demanda
Origem Rio de Janeiro
Sexo Masculino
Idade 30 anos
Escolaridade Superior
Ocupação Engenheiro
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R$450
Tempo de permanência na cidade 5 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Esposa e filho
Quantas vezes come fora na sua cidade? Todo final de semana
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim, quer provar o que o lugar tem de melhor

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Sim, almoçou em Santa Felicidade e no Largo 
da Ordem

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet e com uma amiga
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SHADOWING NÚMERO 12
Data: 12/01/2019 Contato Inicial: Porta Sete de Setembro
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior e superior
Quem estava junto: Estava sozinho
Quanto tempo ficou: 30 min
Quais lugares parou? Lojas de souvenir e produtos paranaenses
Quais produtos manuseou? Nada
Quais produtos provou? Nada
0  que comprou? Não
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Sim
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Comidas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim, conhecia as comidas
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim, perguntou onde poderia encontrar os 

produtos que procurava
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? As lojas de souvenir
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela namorada
0  que você achou mais bacana? As frutas
0  que você achou mais diferenciado? 0  ambiente é diferente dos Mercados da 

Alemanha
Você voltaria novamente? Sim10, é a quarta vez que retorna
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Fome

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Comidas diferentes

Você encontrou o que procurava? Não
Você comprou algo no Mercado? Comeu um pastel
Dados de demanda
Origem Alemanha
Sexo Masculino
Idade 33 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Engenheiro de sistemas
Motivação para viagem Visitar a namorada
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Casa da namorada
Gasto médio Não sabe
Tempo de permanência na cidade Dois meses
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Não
Quantas vezes come fora na sua cidade? Duas vezes ao mês
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Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim muito

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Sim foi comer caranguejo

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com a namorada
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SHADOWING NÚMERO 13
Data: 12/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de setembro
Roteiro que fez: Corredor central e direito
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 15 min
Quais lugares parou? Loja de queijo
Quais produtos manuseou? Queijos
Quais produtos provou? Presunto e queijo
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Cervejas artesanais
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim, desconhecia algumas frutas
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim
Conversou com outros turistas? Sim
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Esperar o ônibus da Linha Turismo
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Já veio anteriormente
0  que você achou mais bacana? Organização
0  que você achou mais diferenciado? Limpeza
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Coisas boas

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Variedade

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Belo Horizonte
Sexo Feminino
Idade 36 anos
Escolaridade Superior Completo
Ocupação Médica
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Uma vez
Viaja com alguém? Marido
Quantas vezes come fora na sua cidade? Diversas vezes
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Jantar no Batel

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 14
Data: 12/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor direito, central, piso inferior
Quem estava junto: Irmã
Quanto tempo ficou: 1h30
Quais lugares parou? Box de castanhas e armazéns
Quais produtos manuseou? Crostinis e geléias
Quais produtos provou? Molhos, bala de banana, batata asada
0  que comprou? Legumes salgados, banana passa, salsa, 

molho, geléia, goiaba seca e chaveiro
Demonstrou interessem em algo específico? Temperos e frutas secas
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim.sobre itens de decoração
Comprou algo específico? Banana passa e goiaba seca
Fez comentário sobre o que comprou? Sim
0  que demonstrou mais interesse? Frutas e geleias
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Mostrar o Mercado para a irmã
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Já havia vindo anteriormente
0  que você achou mais bacana? Qualidade dos produtos
0  que você achou mais diferenciado? Quantidade de coisas que tem
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Vontade de cozinhar “minha cabeça está 
cheia de idéias”

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Os produtos locais

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, várias coisas
Dados de demanda
Origem Brasília
Sexo Feminino
Idade 55 anos
Escolaridade Pós-graduação
Ocupação Professora
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R$200 por dia
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Uma vez
Viaja com alguém? Irmã
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas, cozinha em casa
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim muito
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Sim, almoçar no Madalosso

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Google, blogs
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SHADOWING NÚMERO 15
Data: 12/01 Contato Inicial:
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Pavimento inferior, superior e orgânicos
Quem estava junto: Esposa
Quanto tempo ficou: 3 h
Quais lugares parou? Box, Lojas, armazéns
Quais produtos manuseou? Castanha, vinhos,
Quais produtos provou? Não
0  que comprou? Frutas e souvenir
Demonstrou interessem em algo específico? Frutas
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, sobre os orgânicos
Comprou algo específico? Souvenir para presente escrito Curitiba
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Nos souvenirs
Conhecia ou desconhecia algum produto? Conhecia todos
Comprou presentes? Sim
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Estão hospedados perto
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Posto de Informação da Rodoviária
0  que você achou mais bacana? Organização
0  que você achou mais diferenciado? Higiênico
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Emoções boas

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Comidas locais

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim
Dados de demanda
Origem Pernambuco
Sexo Masculino
Idade 47 anos
Escolaridade Pós-graduação
Ocupação Professor
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Ônibus
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio R$150
Tempo de permanência na cidade 2 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Esposa
Quantas vezes come fora na sua cidade? Almoça fora todos os dias
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim muito
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Comer barreado

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 16
Data: 13/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, esquerdo
Quem estava junto: Filho, filha e irmã
Quanto tempo ficou: 35 min
Quais lugares parou? Loja de pedras, box de frutas,
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Frutas, queijo e chocolate
0  que comprou? Anel e frutas
Demonstrou interessem em algo específico? Sim, nas frutas
Já veio buscando algo específico? Produtos diferentes
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, a respeito do sabor das frutas
Comprou algo específico? Sim, pitaya
Fez comentário sobre o que comprou? Sim, sobre o sabor e cor da fruta
0  que demonstrou mais interesse? Nas frutas vermelhas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim, algumas frutas
Comprou presentes? Sim
Trocou informações? Sim
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Conhecer frutas diferentes
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Internet
0  que você achou mais bacana? Variedade de frutas
0  que você achou mais diferenciado? Frutas exóticas
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Animação

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Comidas que não tem na sua cidade

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, frutas e um anel
Dados de demanda
Origem Bahia
Sexo Feminino
Idade 55 anos
Escolaridade Pós-graduação
Ocupação Professora
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Avião
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Filhos e irmã
Quantas vezes come fora na sua cidade? Uma vez na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Sim, foi comer barreado

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet e blogs
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SHADOWING NÚMERO 17
Data: 15/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior e superior
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 1h
Quais lugares parou? Box frutas, castanhas, lojas de vinhos
Quais produtos manuseou? Canela e frutas
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Frutas vermelhas, castanhas e frutas secas
Demonstrou interessem em algo específico? Sim, frutas
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Sim
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim, sobre os orgânicos
Comprou algo específico? Sim, frutas vermelhas
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Orgânicos
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim perguntou onde ficavam os orgânicos
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Não tinha vindo da ultima vez que veio a 

Curitiba e ficou com vontade de conhecer
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Na última vez que visitou a cidade
0  que você achou mais bacana? Limpeza, variedade e produtos frescos
0  que você achou mais diferenciado? Não tem cheio de peixe nem de carne, 

atendimento, pois em outros Mercado os 
atendentes ficam chamando os clientes e 
“empurrando” produtos

Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Tranquilidade

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

A comida local

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim, frutas e castanhas
Dados de demanda
Origem Rio Grande do Sul
Sexo Feminino
Idade 42 anos
Escolaridade Superior Completo
Ocupação Professora
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Carro
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 4 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Segunda vez
Viaja com alguém? Marido
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Quantas vezes come fora na sua cidade? Uma vez ao mês
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim, a comida local

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Comeu barreado em Morretes

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 18
Data: 16/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central, esquerdo e direito e superior
Quem estava junto: Mãe, pai e irmãs
Quanto tempo ficou: 1h
Quais lugares parou? Box de castanhas e frutas
Quais produtos manuseou? Pimentas
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Temperos
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Almoçar
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Sim
Comprou algo específico? Temperos
Fez comentário sobre o que comprou? Não, apenas sobre o local não aceitar cartão
0  que demonstrou mais interesse? Carnes exóticas, cachaça em garrafas 

pequenas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Almoçar
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Indicação da prima
0  que você achou mais bacana? Variedade
0  que você achou mais diferenciado? Os produtos
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Animação

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

A comida típica do local

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não, apenas almocei
Dados de demanda
Origem Santa Catarina
Sexo Feminino
Idade 35 anos
Escolaridade Superior completo
Ocupação Professora
Motivação para viagem Visitar a tia
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Carro
Tipo de hospedagem Casa da tia
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 3 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Duas vezes
Viaja com alguém? Com a familia
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim, “Para mim é a coisa mais importante 
junto com a paisagem do lugar”
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com os parentes
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SHADOWING NÚMERO 19
Data: 17/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central e Piso superior
Quem estava junto: Marido, pai, mão, irmã
Quanto tempo ficou: 1h
Quais lugares parou? Restaurantes
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Na comida servida nos restaurantes
Já veio buscando algo específico? Sim
Tirou ou postou foto? Sim
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Comidas típicas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Sim, perguntou sobre pratos típicos
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Almoçar
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Indicação da mãe
0  que você achou mais bacana? Possibilidade de comer no Mercado
0  que você achou mais diferenciado? Variedade
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Nenhuma específica

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

0  que tem de local/ tradicional na cidade

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Interior do Paraná
Sexo Feminino
Idade 38 anos
Escolaridade Superior Completo
Ocupação Contadora
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Carro
Tipo de hospedagem Hotel
Gasto médio Não sabia informar
Tempo de permanência na cidade 2 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Com a família
Quantas vezes come fora na sua cidade? Uma vez ao mês
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Não é o item mais importante
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING NÚMERO 20
Data: 18/01/2019 Contato Inicial: Porta orgânicos
Pontos de observação
Porta de entrada: Orgânicos
Roteiro que fez: Orgânicos, corredor central e externo
Quem estava junto: Amiga
Quanto tempo ficou: 1h10
Quais lugares parou? Box de castanhas
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Cafés
Já veio buscando algo específico? Sim, tomar café
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Frutas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Porta G
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Tomar café da manhã
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Indicação de uma amiga
0  que você achou mais bacana? Variedade
0  que você achou mais diferenciado? Qualidade dos produtos
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?

Sim

Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Paz

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Ter opções vegetarianas

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Não apenas tomei café
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 67 anos
Escolaridade Pós-graduação
Ocupação Professora
Motivação para viagem Curso
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Ônibus
Tipo de hospedagem Casa de amiga
Gasto médio R$100
Tempo de permanência na cidade 2 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Muitas vezes
Viaja com alguém? Não
Quantas vezes come fora na sua cidade? Duas vezes na semana
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Não

Compartilhou alguma foto em redes sociais? Não
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Com amigos
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APÊNDICE 5 - RESULTADO DA ETAPA 3 - SHADOWING INCOMPLETOS

SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 1
Data: 13/10/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior
Quem estava junto: Esposa
Quanto tempo ficou: 40 minutos
Quais lugares parou? Box castanhas
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Castanhas
0  que comprou? Chocolate e biscoitos
Demonstrou interessem em algo específico? Vinhos
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Chocolate
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Nada especifico
Conhecia ou desconhecia algum produto?
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Já havia vindo no dia anterior almoçar
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana? Variedade “Lá em São Paulo não tem tanta 

variedade de grãos”
0  que você achou mais diferenciado? A diversidade de produtos
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras pessoas? Sim
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Masculino
Idade
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
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Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 2
Data: 14/10 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior
Quem estava junto: Filho
Quanto tempo ficou: 20 min
Quais lugares parou? Box de frutas
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Nada
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Nada especifico
Conhecia ou desconhecia algum produto? Conhecia todos
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Embarcar na Linha Turismo
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Já veio antes
0  que você achou mais bacana? Organização e limpeza
0  que você achou mais diferenciado? Variedade de coisas
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras pessoas? Sim
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Diversidade

Você encontrou o que procurava? Não
Você comprou algo no Mercado? Não
Dados de demanda
Origem Guarapuava
Sexo Feminino
Idade
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
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Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 3
Data: 21/12/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior
Quem estava junto: Marido e filhos
Quanto tempo ficou: 20 min
Quais lugares parou? Loja de peixes
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Chocolate
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Peixes
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal?
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana? Organização
0  que você achou mais diferenciado? Limpeza
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras 
pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem Belém
Sexo Feminino
Idade
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 4
Data: 22/12/2018 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior,
Quem estava junto: Filha e netos
Quanto tempo ficou: 24 min
Quais lugares parou? Loja de pedras e box de frutas
Quais produtos manuseou? Frutas e bijuterias
Quais produtos provou? Nada
0  que comprou? Frutas
Demonstrou interessem em algo específico? Frutas
Já veio buscando algo específico? Sim
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Sim, Frutas
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Frutas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Comprar frutas
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Havia vindo no dia anterior fazer um lanche
0  que você achou mais bacana? Lojas
0  que você achou mais diferenciado? Variedade de coisas
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras pessoas? Sim
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Sensação Agradável

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Produtos frescos

Você encontrou o que procurava? Sim
Você comprou algo no Mercado? Sim
Dados de demanda
Origem Goiânia
Sexo Femininos
Idade 60 anos
Escolaridade
Ocupação Aposentada
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
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Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 5
Data: 15/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor Central, Direito e piso superior
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 20 min
Quais lugares parou? Loja de queijos
Quais produtos manuseou? Coleira para cachorros e bala de banana
Quais produtos provou? Bala de coco
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Cafés
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Selfie no corredor central
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Cafés
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não conhecia bala de banana
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal?
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana?
0  que você achou mais diferenciado?
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda Interior do Paraná
Origem Feminino
Sexo
Idade
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
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Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 6
Data: 16/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor Central e piso superior
Quem estava junto: Mãe
Quanto tempo ficou: 45 min
Quais lugares parou? Restaurantes
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Almoçar
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Comidas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Não
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Almoçar
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela mãe
0  que você achou mais bacana? 0  almoço estava bom
0  que você achou mais diferenciado? Variedade
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Fome

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?

Ser barato

Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 21 anos
Escolaridade Superior incompleto
Ocupação Estudante
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
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Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 7
Data: 16/01/2019 Contato Inicial: Ponto Linha Turismo
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Piso inferior
Quem estava junto: Sozinha
Quanto tempo ficou: 20 min
Quais lugares parou? Loja produtos japoneses
Quais produtos manuseou? Salgadinhos
Quais produtos provou? Nenhum
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Lojas japonesas
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Produtos orientais
Conhecia ou desconhecia algum produto? Sim alguns produtos orientais
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Sim
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Passear
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? No Posto de Informações da Rodoviária
0  que você achou mais bacana? Lojas japonesas e de vinho
0  que você achou mais diferenciado? Venderem vinho no Mercado
Você voltaria novamente? Sim
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 20 anos
Escolaridade Superior Incompleto
Ocupação Estudante
Motivação para viagem Lazer
Forma de viajar Independente
Transporte utilizado Ônibus
Tipo de hospedagem Hostel
Gasto médio Não sabe informar
Tempo de permanência na cidade 5 dias
Quantas vezes veio para Curitiba Primeira vez
Viaja com alguém? Não
Quantas vezes come fora na sua cidade? Poucas vezes
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?

Sim

Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?

Almoço no Madalosso
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Compartilhou alguma foto em redes sociais? Sim
Onde pesquisou informações sobre a cidade? Internet
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 8
Data: 17/01/2019 Contato Inicial:
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central e direito
Quem estava junto: Marido
Quanto tempo ficou: 23 min
Quais lugares parou? Box de Castanhas
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Chocolate
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Frutas secas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Conhecia todos
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de Setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal?
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana?
0  que você achou mais diferenciado?
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Feminino
Idade 30 anos
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
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Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 9
Data: 17/01/2019 Contato Inicial:
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central e esquerdo
Quem estava junto: Filha
Quanto tempo ficou: 15 min
Quais lugares parou? Nenhum
Quais produtos manuseou? Nenhum
Quais produtos provou? Nada
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Não
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Não
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Não
Conhecia ou desconhecia algum produto? Desconhecia frutas
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Pegar o ônibus da Linha Turismo
Como ficou sabendo do Mercado Municipal? Pela filha que já morou em Curitiba
0  que você achou mais bacana? Não sabia dizer
0  que você achou mais diferenciado? Não sabia dizer
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?
Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem
Sexo Masculino
Idade 58 anos
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?



237

Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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SHADOWING INCOMPLETO NÚMERO 10
Data: 18/01/2019 Contato Inicial:
Pontos de observação
Porta de entrada: Sete de Setembro
Roteiro que fez: Corredor central e direito
Quem estava junto: Esposa
Quanto tempo ficou: 24 min
Quais lugares parou? Box de castanhas
Quais produtos manuseou? Frutas
Quais produtos provou? Chocolates
0  que comprou? Nada
Demonstrou interessem em algo específico? Frutas
Já veio buscando algo específico? Não
Tirou ou postou foto? Sim
Fez algum comentário sobre algum produto? Não
Comprou algo específico? Não
Fez comentário sobre o que comprou? Não
0  que demonstrou mais interesse? Frutas
Conhecia ou desconhecia algum produto? Desconhecia
Comprou presentes? Não
Trocou informações? Não
Conversou com outros turistas? Não
Preço inferiu na aquisição ou não? Não
Porta de saída: Sete de setembro
Perguntas para entrevista
0  que te motivou a vir ao Mercado Municipal? Vou em Mercados em todas as cidades que 

viaja
Como ficou sabendo do Mercado Municipal?
0  que você achou mais bacana? Limpo
0  que você achou mais diferenciado? Local agradável
Você voltaria novamente?
Você indicaria o Mercado para outras pessoas?
Você poderia me dizer quais emoções/ 
sensações que teve no Mercado Municipal?

Tranquilidade

Para você o que é importante em relação a 
gastronomia?
Você encontrou o que procurava?
Você comprou algo no Mercado?
Dados de demanda
Origem São Paulo
Sexo Masculino
Idade 35 anos
Escolaridade
Ocupação
Motivação para viagem
Forma de viajar
Transporte utilizado
Tipo de hospedagem
Gasto médio
Tempo de permanência na cidade
Quantas vezes veio para Curitiba
Viaja com alguém?
Quantas vezes come fora na sua cidade?
Considera a comida importante quando vai 
escolher um destino?
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Fez outras atividades de turismo gastronômico 
na cidade?
Compartilhou alguma foto em redes sociais?
Onde pesquisou informações sobre a cidade?
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Se vücé jã  é um CDnhenedor de cervejas artesanais e 

quer ae aprcfundar nus dataThes das cervejarias c 

d;is m arcas. consulto upcuos dc BEER GEEK TOURS 

com as operadoras de turismo receptivo: Jeuá Tcwrs, 

Kimtbtlie, Serra Verde Express e Special Paraná.
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www.ienEtours.cnni .hr 
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CULTURA D# CERVEJA ARTESAIWt

curiHba
www. turismo. curitiba .pr.gov.Jjr

Curta os parques, a história 
a diversidade cultural e 
gastronômica e todo o 
sabor da cerveja artesaral.

As informações e a operaoonallzação dos roteiros sáo responsabilidade das 
operadoras oe turismo receptivo. Suje tas a alteraçao sem aviso prévio.
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SEBRAE PROCERVA

CURITIBAcuRirien

http://www.ienEtours.cnni
http://www.EBrravBidBeEprsaa.cum.br
http://www.spccialpajana.crnn

