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Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 

Todos podem recomeçar agora e fazer um novo fim. 

Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. 

 

Inovação é criatividade com utilidade. 

Alex Atala, Chef de cozinha 

 

O novo é tão antigo quanto o tempo. 

Prévert, poeta francês. 
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Resumo 

O objetivo central do estudo reside nas competências empreendedoras de inovação que 
emergem da atuação do empreendedor de serviços de gastronomia. Essas competências 
se refletem nos serviços oferecidos pelo Chef de cozinha e estão fundamentadas na 
lógica da inovação. Nos últimos anos, o estudo dos serviços vem adquirindo um espaço 
expressivo na economia mundial e brasileira. Um serviço pode ser definido como a 
relação de interação entre fornecedor e consumidor e que visa à produção de um artefato 
imaterial. No setor de serviços, vimos emergir um sujeito capaz de identificar como agir 
em situações peculiares, que demandam atitudes inovadoras. Porém, somam-se 
problemas no campo relacionados à escassez de pesquisas sobre inovação em serviços 
de gastronomia. Nesse sentido, as teorias de inovação, desenvolvidas a partir de 
situações da indústria, não contemplam as peculiaridades da inovação predominante de 
serviços, onde a participação do consumidor no momento de execução da atividade 
constitui, de fato, a relação de serviço. Os serviços são complexos de serem analisados 
no que diz respeito à produtividade e competência, pois representam uma área onde a 
imprevisibilidade é constante. Mesmo assim, pode-se identificar que a qualificação dos 
prestadores de serviço ultrapassa as exigências da indústria. O termo competência pode 
ser compreendido como a habilidade de agregar diversas capacidades necessárias à 
iniciativa de uma ação que toma por base um resultado pretendido. A cozinha 
pernambucana ainda é pouco conhecida e valorizada, apesar de trazer, de forma 
equilibrada, a influência dos elementos fundadores da miscigenação e da culinária 
brasileira – o índio, o europeu e o africano e o estado de Pernambuco caracteriza-se, 
desde o período colonial, por aceitar diferentes costumes e desenvolver a capacidade de 
recriá-los em hábitos próprios. Adotamos o modelo teórico proposto por Hu (2010), que 
fornece sete categorias de análise e tem por base as competências individuais de chefs 
de cozinha, no qual ressalta-se a formação em gastronomia voltada para a educação de 
profissionais capazes de apresentar inovações. Foram selecionados dois chefs de 
cozinha que atuam com gastronomia contemporânea, estabelecidos na Região 
Metropolitana do Recife, em Pernambuco, como casos para análise. O tratamento dos 
dados primários é efetuado com o uso da análise de conteúdo temática. As competências 
de inovação que emergem da atuação do empreendedor de serviços gastronômicos 
dizem respeito à atitude positiva em relação à difusão de inovações, a capacidade de 
fazer um produto harmonioso, o conhecimento da cozinha molecular, a postura 
favorável à utilização de novos equipamentos de cozinha, a capacidade de fazer 
produtos com um sentimento exclusivo, o conhecimento para projetar uma experiência 
gastronômica única, a atitude positiva em relação à auto-aprendizagem e a capacidade 
de encontrar ideias novas e criativas. Surgiram três competências não contempladas 
pelo modelo teórico de Hu (2010): a capacidade de fazer um trabalho lúdico; a 
habilidade de criar um trabalho autoral; e a relacionalidade com colegas de profissão. 
 
Palavras-chave: Competência Empreendedora; Inovação em Serviços; Serviço de 
Gastronomia; Chef de Cozinha; Cozinha Contemporânea. 
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Abstract 

The entrepreneurial skills of innovation that  emerge from the actions of the 
entrepreneur chef services reside on the central objective of this study. These skills are 
reflected in the services offered by Head Chef and are based on the logic of innovation. 
In recent years, the study of services has acquired a significant place in the world 
economy and Brazil. A service can be defined as the relationship of interaction between 
supplier and consumer, which aims to produce an immaterial artifact. In the service 
sector, we have seen to emerge a subject capable of identifying how to act in particular 
situations, which require innovative approaches. But add to that,  problems in the field 
related to the lack of research on innovation in gastronomy services. In this sense, the 
theories of innovation, developed from industry situations, do not include the dominant 
traits of innovation services, where the participation of the consumer at the time of 
execution of the activity is, in fact, the service relationship. The services are complex to 
be analyzed with regard to productivity and competence, they represent an area where 
unpredictability is constant. Still, one can identify that the training of service providers 
exceeds the requirements of the industry. The term competence can be understood as the 
ability to add various capabilities necessary for the initiative of an action that is based 
on a desired result. Pernambuco cuisine is still little known and valued, although it 
presents in a balanced way, the influence of the founding elements of miscegenation and 
Brazilian cuisine - the Aborigine , European and the African. Also, the  state of 
Pernambuco is characterized since the colonial period, to accept different customs and 
develop the ability to recreate them in their own habits. We adopt the theoretical model 
proposed by Hu (2010), which provides seven categories of analysis and is based on the 
individual skills of chefs. The model  emphasizes training in gastronomy for the 
education of professionals able to present innovation. We selected two chefs who work 
with contemporary cuisine,who live in the Metropolitan Region of Recife, in 
Pernambuco, as cases for analysis. Treatment of primary data is accomplished with the 
use of thematic content analysis. The innovation skills that emerge from the work of the 
food service entrepreneur concern the positive attitude to the diffusion of innovations, 
the ability to make a smooth product, knowledge of molecular cuisine, the stance 
toward the use of new kitchen equipment, the ability to make products with a unique 
sense, the knowledge to design a unique dining experience, a positive attitude and self-
learning ability to find new and creative ideas. Three skills not covered by the 
theoretical model of Hu (2010) were evident: the ability to make a playful work, the 
ability to create an original work, and relatedness with peers. 
 
Keywords: Entrepreneurial Competence, Innovation in Services, Food Service, Kitchen 
Chef , Contemporary Kitchen. 
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1. Introdução 

Neste estudo, apresentamos uma discussão sobre as competências de inovação que 

emergem da atuação de um empreendedor de serviços de gastronomia1: o Chef de cozinha. 

Consideramos que essas competências refletidas nos serviços oferecidos por esse Chef estão 

direcionadas para a inovação e são influenciadas pelo diálogo entre ele e os representantes de 

cozinhas internacionais de reputação mundial. 

No cenário gastronômico contemporâneo, encontramos uma cultura pluralista e o 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação, tornou mais fácil e rápida a 

disseminação do conhecimento e expandiu as fronteiras das relações interpessoais que foram 

se revelando dissipadas e longínquas (CASTELLS, 2007). Portanto, a emergência das redes 

informacionais, tanto entre pessoas como entre organizações, interfere nas relações pessoais, 

permitindo ora a aproximação, ora a troca informacional entre as pessoas. 

A segunda metade do século vinte foi palco de transformações profundas no modelo 

capitalista. Com a globalização, a internacionalização do capital e das culturas mais distantes, 

essas mudanças repercutiram em novas maneiras de organização do trabalho, flexibilidade da 

produção, industrialização de diversas regiões e crises nas estruturas sociais e estatais 

(PAIVA Jr.; ALMEIDA; GUERRA, 2009). A instabilidade do emprego formal levou ao 

número crescente de atividades informais e muitas delas baseadas no empreendedorismo.  

Além disso, vivemos na chamada “era da economia do aprendizado”, onde a aprendizagem 

assume o papel de processo principal e o conhecimento passa a ser o principal ativo na 

                                                           
1
 Palavra criada por Arquestratus no século IV a.C., pesquisador dos prazeres da mesa, originária dos termos 
gregos gaster (estômago) e nomo (lei), cuja tradução literal é “as leis do estômago” (BRAUNE; FRANCO, 
2007; FREIXA; CHAVES, 2008). O termo adquiriu um caráter mais abrangente no século XVIII, com Brillat-
Savarin, um estudioso francês, amante da boa mesa, em sua obra A fisiologia do gosto: “gastronomia é o 
conhecimento racional de tudo o que diz respeito ao homem quando se alimenta... a gastronomia rege a vida 
toda (BRILLAT-SAVARIN, 1989, p. 53-54). Expressa os hábitos alimentares de uma região e abrange 
relações sociais, culturais, subjetivas e simbólicas. Diferencia-se da culinária pelo fato de guardar as tradições e 
os costumes e não se baseia em inovações técnicas que resultem em novos produtos – ou em uma 
reinterpretação de produtos conhecidos – e novos serviços. A gastronomia agrega valores simbólicos e 
subjetivos que marcam as relações de consumo contemporâneas. 
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dinâmica organizacional (VARGAS; ZAWISLAK, 2006). 

Atualmente, a sociedade está pautada pela busca constante de capacidades para criar e 

utilizar conhecimentos na transformação de informação em inovação, uma vez que estamos 

em meio à emergência de uma economia imaterial, com a valorização das atividades de 

serviços, a existência de relações de saber e o imperativo da produção flexível (JULIEN, 

2010). A instabilidade econômica do final do século passado propiciou o deslocamento da 

lógica produtiva para um cenário de nova organização do trabalho; particularmente no setor 

de serviços, vimos emergir um sujeito que precisa não somente saber fazer, como também 

saber ser capaz de identificar a maneira correta de como agir em situações específicas que 

envolvem elementos inesperados e demandam atitudes inovadoras (RUAS, 2005). 

Assim, a economia dos serviços, processo no qual a atual sociedade se encontra sob 

nova lógica econômica e de gestão, faz crescer o poder de consumo de artefatos culturais 

que levam a valorização do consumo simbólico e legitimação social (GALLOUJ, 2009). No 

Brasil, as empresas mostram-se sintonizadas com as exigências de padrões modernos, com o 

gradual deslocamento de foco do controle para o desenvolvimento das pessoas. Soma-se a 

isso a maior relevância das pessoas no sucesso das empresas com a aplicação dos conceitos 

de competências e espaço ocupacional (LICHT; BRAGUINI FILHO, 2007). 

Nos últimos anos, o estudo dos serviços vem adquirindo uma ênfase expressiva na 

economia mundial e brasileira, representando campo interessante de pesquisas, por sua 

dinâmica e características específicas (VARGAS, 2009). Em uma relação de serviço, há 

interação direta do fornecedor com o consumidor, onde o caráter subjetivo e sensorial 

destaca-se em detrimento de relações racionais (BARBOSA, 2006). 

Não obstante o grande interesse que o setor de serviços desperta para as lideranças 

organizacionais, somam-se problemas emergentes no campo, relacionados à pouca 

visibilidade dos serviços e à escassez de pesquisas sobre inovação em serviços, 
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particularmente de hospitalidade e alimentação2. Os estudos conduzidos até agora valorizam 

a inovação na indústria, deixando à margem o setor de serviços, hoje responsável pelo 

desenvolvimento de emprego e geração de renda em muitas regiões (VARGAS, 2009; 

JULIEN, 2010). As correntes econômicas clássicas levam em consideração as dificuldades e 

a baixa produtividade do setor, alegando que as atividades dessa área submetem-se aos 

padrões industriais. Para Gallouj (2009), uma das razões pela qual o setor de serviços é pouco 

compreendido diz respeito à teoria econômica desenvolvida ao longo de dois séculos, que 

centraliza a indústria e marginaliza os serviços. Os autores argumentam que as atividades de 

serviços estão em crescente ampliação na economia mundial e a competitividade no setor faz 

com que as inovações sejam constantes. 

No setor de serviços, o estudo da inovação torna-se ainda mais peculiar e requer uma 

atenção especial para sua apreensão (GALLOUJ, 2009). Os serviços ainda representam um 

desafio de pesquisa e formação de conhecimento e base teórica consistente. Apesar do 

incremento das atividades de turismo e lazer, das quais fazem parte os serviços de 

hospedagem e alimentação, que exigem um nível de interação interpessoal, são escassos os 

estudos sobre as competências dos profissionais de hospitalidade e, especialmente, os 

gestores e trabalhadores do setor de alimentos e bebidas (ZOPIATIS, 2010). O setor de 

alimentação apresenta-se como uma fonte de pesquisa expressiva no âmbito dos estudos 

sobre competências e inovação. A questão do alimentar-se e do prazer oriundo da comida é 

antiga, inerente ao homem e aos seus grupos de referência. Assim, o alimento ultrapassa as 

fronteiras da satisfação de necessidades biológicas e a gastronomia desponta como objeto de 

estudo para diversas áreas do conhecimento, evidenciando seu caráter interdisciplinar 

(ARBACHE; TELES, 2006). 

                                                           
2 Conjunto de ingredientes in natura ou industrializados que servem de fonte de nutrição para as pessoas. Está 
ligada à pecuária, agricultura, indústrias de alimentos, mercados e feiras (FREIXA; CHAVES, 2008). 
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A singularidade dos serviços gastronômicos, protagonizada pelo trabalho do Chef de 

cozinha, que aparece como a finalização perfeita de seu talento, manifesta, por outro lado, 

certa dificuldade na identificação das competências para inovar. O serviço de um Chef nunca 

está totalmente concluído, completando-se na hora da apresentação ao cliente, que constrói, 

junto com esse Chef, o significado social da refeição, do serviço em essência (RUAS, 2005). 

Vimos emergir o empreendedor do setor gastronômico como um sujeito dinâmico e criativo 

que promove novidades em um mercado acirrado e imprevisível para manter-se competitivo 

ao atender às exigências de seus clientes. 

O conceito de inovação é diferente da definição de invenção, ainda que ambos se 

integrem no mesmo processo. A invenção se associa às ideias de mudança e novidade e é, 

em sua maioria, consequência de competências individuais. Já a inovação é necessariamente 

um processo coletivo, quando há ruptura capaz de melhorar os elementos da cadeia de valor 

(JULIEN et al, 2004). Entendemos que a inovação, principalmente em serviços, não é um 

processo linear e previsível, embora não desconsideramos a influência das condições 

descontínuas nas empresas de serviços, apesar de os estudos sobre esse setor considerarem 

cenários estáveis na ilusão de que a inovação gastronômica é um problema bem estruturado 

com critérios exatos para testar soluções inovadoras. Nessa atmosfera de regulação, a 

inovação é vista como nada além de um processo de melhoria com regras existentes e 

conhecidas (STIERAND; LYNCH, 2008). 

Na tentativa de ligação conceitual entre competência empreendedora de inovação e 

serviços de restaurantes gastronômicos está o esforço para se compreender o que faz 

empreendedor ao mobilizar suas competências diante de relações de serviço imprevisíveis. 

Diante de tal contexto, a questão central que norteará o presente estudo se pauta em Que 

competências de inovação emergem da atuação do empreendedor de serviços de 

restaurantes gastronômicos? Assim, o objetivo geral deste estudo reside em identificar as 
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competências de inovação que emergem da atuação do empreendedor de serviços de 

restaurantes gastronômicos. 

Para alcançarmos o objetivo geral, elencamos ainda duas perguntas secundárias: 

Dentre estas competências de inovação emergentes, quais delas se destacam na 

atuação empreendedora de chefs que atuam em serviços de restaurantes 

gastronômicos? 

Podem ser reconhecidas novas competências de inovação nas ações dos chefs de 

cozinha de restaurantes gastronômicos? 

 

1.1 Justificativa 

O esforço empreendido no estudo se volta para a investigação das competências de 

inovação que emergem do comportamento do empreendedor de serviços de restaurantes 

gastronômicos, compreendido como sujeito advindo de uma realidade socialmente 

construída e que desenvolve práticas inovadoras a partir de suas experiências e influência do 

seu ambiente. 

O valor das atividades de serviços no cenário da economia do conhecimento já é 

reconhecido por muitos pesquisadores, a exemplo de Gallouj (2009), Vargas (2010) e Julien 

(2010), que ressalta que o atual sistema de produção econômica é fortemente baseado no 

aumento dos requisitos imateriais da produção, em detrimento das condições materiais. Isso 

implica a necessidade de se criar e utilizar conhecimentos, transformar a informação em 

inovação e a agregar valor simbólico aos bens materiais. Por outro lado, Vargas (2010) 

considera os serviços como a nova riqueza e fonte de geração de emprego para as economias 

emergentes, desempenhando papel central na economia do conhecimento e no 

desenvolvimento regional, ratificando o pensamento de Gallouj (2009). No entanto, as 
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pesquisas têm priorizado os serviços financeiros e de saúde e os estudos sobre serviços de 

gastronomia encontram-se embrionários na literatura. 

Com a ascensão dos aspectos subjetivos em detrimento dos objetivos, a comida 

passou a ser vista como artefato que vai além dos aspectos nutricionais e biológicos, 

passando a significar a proclamação da identidade individual e coletiva de um povo 

(ALBERTIM, 2008). Portanto, a atividade gastronômica mostra a amplitude de 

possibilidades de contemplar estudos interdisciplinares, pois diversas ciências interessam-se 

cada vez mais por gastronomia e alimentação. Esta pesquisa contempla a gastronomia em 

sua dinâmica de inovação nos serviços. Nesse contexto, surge o compromisso sócio-

acadêmico de se contribuir para a compreensão da atividade gastronômica, problematizando 

os processos de inovação dos seus chefs, e para dinamizar esforços para sua consolidação 

como atividade produtiva dotada de significado sócio-histórico e econômico. 

A escolha por chefs de cozinha contemporânea deve-se ao fato de sua 

representatividade na vanguarda de serviços de alta gastronomia, dialogando com tendências 

de cozinhas3 mundiais, valendo-se de ingredientes regionais, nacionais e internacionais e 

utilizando-se de novas e, às vezes, inusitadas formas de serviço. Nesse foco, constitui-se um 

desafio conceitual neste estudo compreender inovação em serviços por meio de um sujeito 

particular, o chef de cozinha. Por isso, consideramos as dimensões de cultura, estética, 

tecnologia, produto, serviço, gestão e criatividade envolvidas nas relações de fornecimento 

de serviços de gastronomia. 

Um dos locais públicos onde os valores simbólicos da refeição podem ser 

aprendidos, exibidos e revelados com propriedade é o restaurante. As pessoas sentem 

satisfação ao consumir alimentos em espaços públicos, pois nestes ambientes elas esperam 

satisfazer desejos inconscientes e vivenciar novas experiências sociais. Os freqüentadores de 
                                                           
3
 Cozinha/Culinária: termos similares que designam o conjunto de utensílios, ingredientes, e pratos 
característicos de um país ou de uma região. Ambos os termos também dizem respeito à forma de preparar as 
alimentos, com práticas e técnicas específicas (FREIXA; CHAVES, 2008) 
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restaurantes estão em busca de algo que não encontram em casa, que ultrapassa o alimento, 

uma experiência que traga satisfação e reconhecimento (BARBOSA, 2006; FINKELSTEIN, 

2005; BANAS, 2009). 

Consideramos o chef de cozinha como empreendedor de serviços gastronômicos e 

sujeito inovador, que busca inspiração em fontes diversas e seleciona o que usa em seu 

trabalho, encontrando-se em processo de criação dinâmica. Além disso, o empreendedor é 

aquele que mobiliza competências e inicia um novo movimento social, uma nova onda de 

transformações contextualizadas cultural e socialmente (HORNG; HU, 2008). A 

contribuição para o trabalho do chef de cozinha pode residir na disponibilização de 

conhecimento sobre as competências relevantes ao seu trabalho de inovação na gastronomia 

e que possam ser utilizados como subsídio no aperfeiçoamento de seus serviços. 

Assim, este estudo contribui de forma teórica e prática para as áreas de 

Administração e Gastronomia na medida em que ressalta os aspectos seguintes: 

• Os resultados obtidos reforçam a importância da inovação em gastronomia para o 

fortalecimento das relações humanas que caracterizam os serviços, possibilitando ações 

gerenciais voltadas ao incentivo às competências de inovação; 

• O estudo revela que existe uma relação importante entre a criação de um trabalho 

autoral de um chef de cozinha e a capacidade desse sujeito para apresentá-lo ao cliente de 

forma lúdica e participativa; 

• O uso de tecnologias de ponta no serviço gastronômico, apesar de difundido e 

conhecido pelos chefs contemporâneos, ainda não é adotado pelos chefs analisados, o que 

pode supor a predominância de um trabalho realizado de forma conceitual pelo próprio chef 

na elaboração dos cardápios e nas inovações, porém sem dispensar os recursos e tecnologias 

contemporâneas disponíveis. 
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2. Referencial teórico 

Nesta seção, apresentamos a construção teórica que fundamenta o estudo. A revisão 

de literatura está centrada em três construtos fundamentais: uma discussão sobre 

competência empreendedora, a caracterização do setor de serviços e o as competências de 

inovação em serviços de gastronomia. 

 

2.1 Uma discussão sobre competência 

O estudo das competências vem despertando o interesse de pesquisadores 

preocupados com o desenvolvimento de conhecimentos e promoção da inovação, ocupando 

espaço importante no campo de pesquisa das ciências sociais. Esta temática é relevante para 

a conquista da profissionalização de diversos campos de atuação e investimento em 

treinamento e desenvolvimento de carreiras (HU, 2010). Para uma pessoa ser considerada 

competente em seu campo de atividade, faz-se necessário que ela mobilize conhecimento, 

habilidades e atitudes e consiga alcançar um exitoso resultado no trabalho desempenhado. 

Isso significa que ela pode avaliar situações diversas e tomar as decisões mais adequadas, 

não se esquecendo de considerar também os recursos e meios disponíveis. Assim, 

competência pode ser entendida como a capacidade de julgar, tomar a iniciativa e assumir a 

responsabilidade diante de uma situação (ZARIFFIAN, 2001; UGHETTO, 2002). 

Encontramos na literatura atual o termo competência abordado por duas correntes de 

pensamento: a norte-americana, que apresenta competência como um conjunto de 

qualificações pessoais para execução de um trabalho com nível superior de desempenho, em 

uma concepção mais estática do comportamento empreendedor; e a europeia, que entende o 

conceito de competência associado às realizações pessoais e àquilo que estas provêem, 

produzem e/ou entregam. Para esta corrente de pensamento, competência só pode ser um 
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atributo em atuação para alcance de objetivos definidos, produzida e desenvolvida em um 

trabalho realizado (FIGUEIREDO, 2008). 

De acordo com Ruas (2005), há três dimensões de competência: a individual, a 

grupal e a organizacional. Na dimensão individual, que conduz nossas reflexões, 

competência se apresenta como resultado de interação e atitude pessoal e social do 

profissional, que assume responsabilidades no trabalho e sabe mobilizar conhecimentos 

adquiridos em função de uma situação específica. Competência surge no momento da ação 

do indivíduo, na relação social com os pares e na agregação de valor econômico para a 

organização e de valor social para o agente. O cenário de informalidade e flexibilidade nas 

relações de trabalho, instalado a partir do ano de 1990, marca o ressurgimento do conceito 

de competência na sua dimensão individual, que passa a ser visto como o desenvolvimento 

de capacidades utilizadas em situações incertas e pouco previsíveis como as que envolvem 

serviços. Aqui, aproximamo-nos do pensamento europeu sobre competência (BECKER; 

LACOMBO, 2005). 

Por sua vez, Mello, Leão e Paiva Jr. (2006) apresentam competência como um 

conjunto de habilidades específicas para combinar elementos necessários ao 

empreendimento de determinada ação baseada em um resultado pretendido. Os autores 

apresentam as competências empreendedoras em sete grupos de abrangência: as 

competências de oportunidade, de relacionamento, conceituais, administrativas, estratégicas, 

de comprometimento e de equilíbrio trabalho-vida pessoal. Dentre estas, destacam-se as 

competências conceituais, pois agrupam os comportamentos relacionados à capacidade de 

inovar, de aprender e de relacionar-se com situações de risco e imprevisibilidade. 

Já Becker e Lacombo (2005) definem competência como uma característica que 

envolve atitude social e pessoal do profissional que assume responsabilidades no trabalho. 

Portanto, trata-se da capacidade de mobilizar conhecimentos adquiridos em função de uma 
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determinada situação. A competência somente aparece na ação do individuo, não existindo 

antes dela e engloba a intersecção de três dimensões: o sujeito e suas situações profissionais 

e de formação. Assim, identificamo-nos com a corrente de pensamento europeia, para a qual 

competência é o agrupamento de habilidades, conhecimentos e atitudes pessoais que sofrem 

influência de fatores externos, tais como educação e experiência profissional e que são 

mobilizadas em situações específicas para alcance de objetivos determinados. 

Enfocando a discussão no setor de hospitalidade, o tema das competências e o 

desenvolvimento de modelos relevantes ganharam atenção de estudiosos a partir da década 

de 1980, pautado na crença de que os trabalhadores são os bens mais valiosos para 

organizações de serviços de hospitalidade. Alguns estudos, como os desenvolvidos por 

Birdir e Pearson (2000) e Zopiatis (2010) constatam que as competências mais relevantes 

para profissionais e gestores de hospitalidade giram em torno de três pontos principais: 

capacidade de comunicação, sensibilidade com clientes e liderança. No entanto, há algumas 

lacunas neste campo, já que são escassos os estudos que investigam as competências 

relevantes aos profissionais de hospitalidade, especialmente os responsáveis pelo serviço de 

alimentos e bebidas, o que envolve diretamente os chefs de cozinha (ZOPIATIS, 2010). O 

tipo do serviço relaciona-se diretamente com as competências necessárias para sua 

execução, pois as competências estão presentes na composição de todo serviço, reforçando a 

necessidade de considerá-las na elaboração de estratégias para a prestação do serviço 

(GALLOUJ, 2002). 

O primeiro estudo sobre competências de Chef s de cozinha foi conduzido por Birdir 

e Pearson (2000) onde as capacidades de relacionamento humano, liderança e supervisão, 

controle de custos, comunicação verbal, não-verbal e escrita foram reveladas como 

importantes competências requeridas no setor de produção e gestão de alimentos e bebidas. 

O principal resultado do estudo de Birdir e Pearson (2000) foi a classificação dos chefs de 
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cozinha em duas categorias distintas e complementares: o chef  focado na pesquisa, aquele 

indivíduo comprometido com o desenvolvimento de inovações em produtos e serviços; e o 

chef voltado para a gestão, que atua como um representante de vendas de sua empresa, 

envolvido com o planejamento estratégico e metas globais. 

Outras pesquisas vêm sendo empreendidas, como a de Hu (2010), segundo a qual o 

esquema teórico multidimensional de competências de culinária inovadora está estruturado 

em sete dimensões ou categorias, como nos referiremos a partir daqui: cultura, estética, 

tecnologia, produto, serviço, gestão e criatividade, cada uma delas contendo subdimensões 

específicas. Por exemplo, a categoria de competência de serviço engloba desde a 

compreensão de características psicológicas das preferências do cliente até a importância da 

atmosfera do serviço, ultrapassando o conhecimento técnico do cozinheiro. 

Percebemos que a dimensão subjetiva, predominante nas relações de serviços, é 

fundamental tanto para compreensão do processo criativo e de aprendizagem profissional 

quanto para o reconhecimento de que a prestação de um serviço só está completa com a 

interação entre fornecedor e cliente, numa relação de aprendizagem compartilhada para a 

inovação (GALLOUJ, 2009). Esta interação acontece no encontro entre consumidor e 

prestador de serviço e abrange troca de informações, conhecimentos, emoções e delicadezas. 

Tais trocas podem variar nos elementos e na intensidade e refletem a influência que tanto o 

cliente quanto o prestador de serviço exercem simultaneamente. 

Empreendedores de serviços devem ter a capacidade de atuar em tarefas variadas, 

relacionar conhecimentos adquiridos e experiências anteriores para alcançar sucesso em seu 

empreendimento. No caso do empreendedor do setor de restaurantes, principalmente em um 

pequeno negócio onde ele também atua como chef de cozinha, não é suficiente ser um bom 

cozinheiro: agregar competências de negociação, planejamento, liderança e inovação 

completam o perfil do empreendedor (LAZEAR, 2004; ZOPIATIS, 2010). O chef de 
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cozinha, agente dos processos de criação e inovação gastronômica, incorpora ao seu trabalho 

a capacidade de ser irreverente, irônico, ousado e paradoxal, extremamente criativo e 

entusiasmado, agregando pressupostos determinantes da ruptura característica das 

vanguardas. Daí sua forte ligação com a inovação, com processos dinâmicos de mudança, 

relacionadas a produtos e serviços e, principalmente, à ordem social e cultural do contexto 

onde se insere (DALLA BONA, 2007). 

 

2.1.1 Modelo de Competência Culinária Inovativa 

Um modelo de análise das competências culinárias inovadoras é proposto por Hu 

(2010) e está baseado nas competências individuais de Chef s de cozinha. Apresentado em 

forma diagramática, é denominado de Modelo de Competência Culinária Inovativa, envolve 

sete categorias e sessenta e nove subitens. Cada categoria é explicada em um quadro que 

contém subitens que cada uma envolve. Na visão esquemática da autora: 

− A formação em gastronomia deve voltar-se para a educação de profissionais que 

mobilizem talentos e sejam capazes de usar imaginação, intelectualidade, emoções e 

sensibilidade física na apresentação de inovações consideráveis. 

− Inovação e tecnologia em gastronomia colaboram na melhoria de processos 

operacionais, diminuição de custos e ganho de vantagens competitivas, onde o crescimento 

do poder de consumo cultural – moda, gastronomia, turismo – tem adotado os padrões do 

consumo simbólico nas economias regionais. 

A figura 1 ilustra as relações apresentadas no esquema de Hu (2010), conforme 

adaptação do modelo original. 



Figura 1 – Modelo de Competência de inovação em serviços de gastronomia
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sua marca de trabalho (HU, 2010). Assim, não parece adequado abordar a cultura como um 

padrão de significados pertencente a uma coletividade, situada em um território 

determinado, tal como supõe a visão tradicional antropológica. 

O próprio modelo teórico adotado já prevê uma categoria de internacionalização que 

aponta para o esforço do chef de cozinha em transmitir diferentes aspectos culturais na 

forma de refeições, na tentativa de incorporar sua cultura de origem a outras culturas 

estrangeiras. Beck et al. (2005) levam em consideração que a cultura culinária do século 

XXI apresenta-se comparativa e polimorfa, é ampliada e enriquecida no questionamento e 

favorece a convivência relativamente pacífica entre vivências nacionais e internacionais. 

A Estética e as dimensões culturais na gastronomia caminham juntas. O ato de se 

alimentar deve ser o mais confortante e prazeroso possível. Definindo estética como um 

braço da filosofia que estuda o belo, a arte, o feio, o gosto, percebemos que o gosto pela 

comida está vinculado diretamente à estética e a relação da estética com as dimensões 

culturais está relacionada ao gosto estabelecido por diferenças particulares e individuais. O 

gosto é moldado culturalmente e socialmente controlado (FRANCO, 2001; ANSÓN, 2006; 

DALLA BONA, 2007). 

A tecnologia pode ser definida como um conjunto de conhecimentos fundamentais 

aplicados ao desenvolvimento de novos produtos ou novos processos (MARCHESNAY M, 

2000). Os restaurantes geralmente se diferenciam através de variações no cardápio ou na 

decoração ou em outro item do serviço, mas são difíceis os casos de inovação através de 

novas tecnologias na preparação de alimentos (RODGERS, 2007). Mesmo as grandes 

empresas de fast-food multinacionais procuram competir com pequenas empresas por meio 

do tamanho de suas operações e de economias de escala, mas não com os avanços 

tecnológicos. 
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Ao conceber a inovação como a criação de algo novo de valor para o consumidor, 

inclusive nos serviços gastronômicos, Hu (2010) argumenta que chefs de cozinha inovadores 

devem possuir e desenvolver capacidades de utilizar os conhecimentos adquiridos e 

potencializar a geração de novas tecnologias a fim de produzir criações gastronômicas 

diferenciadas. Estar conectado aos principais avanços tecnológicos e aos benefícios trazidos 

por eles é imprescindível ao chef de cozinha, não somente para agregar valores aos seus 

produtos e serviços, tais como maior velocidade na preparação de alimentos ou apresentação 

diferenciada dos pratos, mas demonstra preocupação com a sustentabilidade de sua atividade 

quando busca economia de energia elétrica e redução de emissão de poluentes (RODGERS, 

2007). 

O desenvolvimento das tecnologias da informação desempenha papel central, mas 

não exclusivo, na transformação de muitas atividades de serviços (GADREY; GALLOUJ; 

WEINSTEIN, 1995). Sistemas de informação abrem muitas possibilidades para a criação de 

novos tipos de serviços e desenvolvimento de novas formas de prestação de serviços. Para a 

maioria das empresas de serviços, este novo regime de inovação requer novos métodos de 

design, desde a concepção de novos serviços, ou a transformação dos serviços existentes, 

implica uma nova gama de competências combinando o conhecimento tradicional de uma 

profissão com os conhecimentos sobre as tecnologias da informação. 

Produto é entendido como um bem, material ou imaterial, produzido para atender a 

uma necessidade de um público específico. Um produto é o resultado da manufatura, da 

transformação de matérias-primas brutas em um artefato útil a uma finalidade estabelecida. 

O desenvolvimento de produtos inovadores implica no cuidado de torná-los atraentes para 

venda (HU, 2010). A capacidade de criar produtos e serviços que despertem sentimentos 

exclusivos é um comportamento de destaque para o chef de cozinha inovador que posiciona-
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se na sociedade onde atua transformando o comum em extraordinário (ATALA; DÓRIA, 

2009). 

Assim como nos serviços, podemos afirmar que o consumidor participa como co-

criador durante o processo de desenvolvimento de novos produtos, como afirmam Hoyer et 

al (2010). O contexto da co-criação do consumidor é cada vez mais considerado no 

desenvolvimento de novos produtos, visto que o consumidor pode – e participa ativamente 

desse processo – fornecer ideias para novos produtos ou serviços que atendam suas 

necessidades e que ainda não tenham sido explorados comercialmente. Já se fala em 

desenvolvimento colaborativo de novos produtos, onde os consumidores contribuem 

ativamente nos elementos de um novo produto. 

O Serviço consiste no esforço de interação entre fornecedor e consumidor em razão 

da necessidade de se solucionar um problema deste último sem necessariamente ter que se 

produzir qualquer artefato material (bem tangível). Nesse sentido, a participação do 

consumidor no momento da prestação do serviço constitui uma das características da 

atividade denominada co-produção (GADREY; GALLOUJ; WEINSTEIN, 1995). Estamos 

vivendo a era dos serviços, onde as atividades econômicas são fortemente baseadas em 

agregação de valor imaterial e simbólico aos bens produzidos e distribuídos (GALLOUJ, 

2009). Entretanto, o setor de serviços ainda é considerado embrionário do ponto de vista 

econômico, que busca mensurar sua produtividade e desempenho nos mesmos moldes 

aplicados às indústrias. Faz-se necessário considerar as peculiaridades da prestação de 

serviço, bem como de seus resultados, não esquecendo os diferentes aspectos que interferem 

na provisão de um serviço e que o diferem do setor industrial: interatividade, 

intangibilidade, perecibilidade e diversidade (VARGAS, 2009). 

Os serviços de gastronomia tornam-se mais que o simples atendimento de 

necessidades fisiológicas, passando a algo maior, a um momento social de partilhas e trocas 
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de experiências entre os comensais e entre estes e os fornecedores do serviço. A refeição em 

um restaurante demonstra os elos sociais e culturais de um povo, externaliza as 

sociabilidades, as memórias e o contexto em que vivem aquele momento (LODY, 2006). 

A Gestão de uma organização envolve processos diversos como os gerenciais, os 

financeiros, os operacionais, os comerciais, que representam o resultado de combinações 

possíveis dos recursos disponíveis e das competências organizacionais e individuais 

(BECKER; LACOMBE, 2005). Além de fatores organizacionais, o desenvolvimento 

gerencial também interage com o ambiente, destacando-se a natureza contextual do 

desenvolvimento de gestão (WATSON, 2008). 

A gestão por competências procura agregar as várias formas de gestão de pessoas às 

necessidades da organização relativas às competências fundamentais a um negócio de 

serviços. Watson (2008 apud Riley, 2005) atenta para a importância dos serviços de 

alimentos e bebidas no que se refere ao desenvolvimento de conhecimentos e competências 

na progressão da carreira de gestores de hotéis e restaurantes e recomenda especial atenção a 

aspectos interessantes deste setor, como reengenharia de processos e de tecnologias de 

informação. Constitui-se preocupação importante a compreensão mais ampla de ações de 

gestão de hospitalidade, além de desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários 

para colocar as ideias em prática crítica. Nesse sentido, na tentativa de delimitar a gama de 

competências dos gestores de hospitalidade, destaca-se a habilidade de busca do equilíbrio 

entre os níveis operacionais e gerenciais do setor de hospitalidade, com ênfase para a 

dimensão operacional, que aparece como mais imprevisível do que a gestão de empresas de 

outros setores (WATSON, 2008). 

Finalmente, como falar em inovação sem considerar a Criatividade? Ser criativo, 

ver as situações por um ângulo diferente e procurar fazer as coisas de maneira nova são 

características essenciais a um empreendedor (MELLO; LEÃO; PAIVA JR, 2006). 
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Criatividade diz respeito à habilidade do indivíduo em desenvolver novas formas de solução 

de problemas específicos. Buscar oportunidades, ser criativo e enfrentar riscos calculados 

são construtos extremamente interligados na atuação de um empreendedor (MUNIZ, 2008). 

Existem considerações diversas sobre criatividade, em relação à sua dinâmica. Uma 

delas afirma que o processo criativo contempla-se de duas maneiras: uma, pelo seu caráter 

original e a outra, pelo sentido que a criatividade faz aos outros atores envolvidos. Esta 

última considera que não basta que um produto ou serviço seja novo, é necessário que seja 

útil, que tenha uma finalidade e seja socialmente reconhecido por aqueles que constituem-se 

seu público-alvo (MUNIZ, 2008). Outra linha de pensamento ressalta a criatividade como 

composta de três elementos, quais sejam a cultura e as regras simbólicas; o indivíduo que 

possui a novidade; e um especialista que reconhece e valida a inovação. No caso desta 

pesquisa, este último elemento pode ser considerado como o cliente durante a relação de 

serviço, onde participando da criação de seu prato, torna-se co-autor gastronômico junto 

com o Chef  de cozinha. 

Especialmente no setor de serviços de gastronomia, a criatividade de um Chef  de 

cozinha representa uma das molas propulsoras do processo inovador. Os Chef s de alta 

cozinha buscam sempre visualizar oportunidades de ampliação de conhecimentos sobre 

comida, sobre a mundialização da gastronomia e o fornecimento de serviços cada vez mais 

excelentes (HORNG; HU, 2008). 

 

2.2 O setor de serviços e a inovação 

Para compreender o processo de inovação em serviços, é necessário empreender 

pesquisas desafiadoras, as quais, em sua maioria, se mostram insuficientes para dar conta 

das especificidades desse campo, fazendo-se necessário o desenvolvimento de um marco 

teórico onde as particularidades da inovação em serviços sejam mantidas (VARGAS, 2008). 
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Um serviço pode ser definido como uma relação de interação entre um fornecedor e um 

consumidor – cliente ou usuário – baseada em uma realidade de suporte à resolução de uma 

problemática deste e que não visa à produção de um artefato material (GADREY, 

GALLOUJ E WEINSTEIN, 1995). Para se produzir um serviço, portanto, é necessário 

mobilizar certas capacidades e competências – humanas, tecnológicas, organizacionais – e 

oferecer ao cliente a solução do problema. 

Nesse sentido, Gallouj (2009) concorda que a participação do consumidor no 

momento de execução do serviço, também denominada co-produção, é uma das 

características mais importantes desta atividade, pois constitui a relação de serviço que 

emerge da combinação de competências de fornecedores e clientes, tornando as atividades 

de serviço intrinsecamente interativas. O estudo de Gallouj e Weinstein (1997), um clássico 

dos estudos sobre inovação em serviços, inspira-se na ideia de que as atividades de serviços 

são um conjunto de características técnicas e de serviço, onde essas características podem 

ser vistas como competências individuais ou organizacionais que influenciam na relação de 

serviço. 

Apesar do enfoque econômico trabalhado pelos autores, considera-se esta abordagem 

mais interacionista que as teorias econômicas clássicas, pois que trata os serviços como 

atividades produtivas importantes e de agregação de valor. Vargas (2008) define serviço 

como um produto com características diferentes dos bens, levando-se em consideração o 

produto do serviço e a relação deste, o conjunto de intercâmbios formais e informais que 

acontecem entre o produtor e o usuário do serviço e os fatores que condicionam estas 

interações. Portanto, a relação de serviço define o seu processo de produção e o produto do 

serviço é uma definição construída socialmente num sentido amplo, considerando aspectos 

econômicos, institucionais, sociais e culturais. 
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O setor de serviços apresenta-se economicamente promissor, representando a nova 

fonte de riquezas de muitas nações e é capaz de agregar valor a bens materiais 

industrializados. No entanto, esta área tem sido negligenciada em pesquisas científicas, 

especialmente as que defendem as atividades de indústria como centrais e os serviços como 

marginais (GALLOUJ, 2009). Os serviços não são simples de serem analisados e 

contextualizados no debate sobre produtividade, rentabilidade e competência, pois 

representam uma área onde a imprevisibilidade é constante. Mesmo assim, pode-se 

identificar através dos serviços, situações de produção de forma ainda mais clara que em 

outras situações e a questão da qualificação dos prestadores de serviço ultrapassa as 

exigências da indústria (UGHETTO, 2002). 

Embora as especificidades intrínsecas aos serviços, tais como intangibilidade, 

interatividade e o fato de ser não-armazenável, muitas vezes dificultem a análise das saídas, 

o cenário atual permite-nos afirmar que estamos vivendo a economia dos serviços e que 

estes agregam valores intangíveis aos produtos relacionados diretamente a uma estrutura de 

serviços pré e pós-vendas (BARBOSA, 2006; GALLOUJ, 2009). No cenário 

contemporâneo atual, percebemos o valor das atividades de serviços e sua capacidade de 

promover a dinamização de setores produtivos e geração de emprego e renda. 

Nesse sentido, as teorias de inovação, desenvolvidas a partir de situações da 

indústria, são insuficientes para explicar as formas de inovação predominantes nos serviços 

(GADREY; GALLOUJ; WEINSTEIN, 1995). Podemos considerar a inovação como a 

adição de novos elementos ou uma combinação de elementos existentes passíveis de 

reprodução (FIGUEIREDO, 2008). O desenvolvimento e a mobilização de competências na 

relação de consumo de serviços têm como objetivo promover a emergência das relações 

humanas capazes de agenciar inovações (GALLOUJ, 2009). 



33 
 

Destacamos os serviços de alimentação como geradores de um artefato cultural 

importante e culturalmente contextualizado: a comida. A abrangência deste setor é 

relativamente expressiva e envolve desde pequenos estabelecimentos comerciais que servem 

poucas refeições até grandes cozinhas da indústria alimentícia. A classificação de tipos de 

restaurantes é significativa e encontramos desde o restaurante a quilo, passando pela pizzaria 

até aquele que oferece serviços de alta gastronomia, nossa área de interesse nos serviços de 

alimentação: os restaurantes gastronômicos (LODY, 2006). 

A oferta dos serviços de restaurantes gastronômicos4 se distingue pela função de 

“encenação” dos serviços em oposição à simples entrega de comida. O restaurante 

gastronômico se propõe a valorizar elementos que causem surpresa e superação de 

expectativas do cliente, na construção de uma atmosfera propícia ao desempenho das 

funções sociais do ato de comer (LASHLEY; MORRISON; RANDALL, 2005; FREIXA; 

CHAVES, 2008). O ambiente de um restaurante gastronômico é estruturado de maneira a 

agregar não somente elementos utilitários, aspectos que remetem à funcionalidade do 

alimento, mas com ênfase maior em características subjetivas, hedônicas, pois o 

comportamento de escolha e as razões do consumidor passam por transformações profundas 

e constantes. 

Durante uma experiência de consumo em um restaurante gastronômico, o estímulo 

aos cinco sentidos é incentivado também por trocas psicológicas entre clientes, tanto com 

outros consumidores quanto com os fornecedores do serviço, pois a criatividade do chef  de 

cozinha se complementa e amplia com o feedback dado pelo consumidor. Os chef s de 

cozinha, enquanto sujeitos de inovações, procuram visualizar oportunidades de ampliação de 
                                                           
4 Restaurantes sofisticados, que oferecem pratos requintados, geralmente sob forma de menu degustação, onde 
os clientes experimentam refeições cuidadosamente harmonizadas com bons vinhos. Geralmente, o próprio 
chef, que é o proprietário, recebe os clientes e lhes sugere o menu (PACHECO, 2010). Restaurante 
caracterizado pela associação entre um chef de cozinha de renome e um cardápio inovador e criativo. 
Apresenta uma equipe de funcionários bem educada e capacitada e aspectos decorativos exclusivos 
(FONSECA, 2009). É o estabelecimento que apresenta em sua oferta características mais subjetivas, que 
proporcionam experiências de consumo inesquecíveis. Estas experiências ditas extraordinárias devem ser 
atípicas ou não-usuais, novas ou escassas da realidade do dia-a-dia (BARBOSA, 2006). 
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conhecimentos sobre comida e a finalização do serviço na mesa do cliente também pode ser 

fonte de inspiração para futuras criações (GADREY, 1994; HORNG; HU, 2008). 

Encontramos duas correntes de pensamento na literatura sobre inovação em serviços: 

uma composta pelos defensores da inovação em serviços, propondo métodos para 

mensuração e rentabilidade; e outra baseada no pensamento econômico clássico que 

considera as inovações na indústria como centrais e as inovações em serviços marginais a 

estas (GALLOUJ, 2002; 2009). Existem ainda três principais abordagens teóricas sobre 

inovação em serviços (GALLOUJ; SAVONA, 2009): a tecnicista, na qual a inovação é 

igual à inovação tecnológica e nasce na indústria; a baseada em serviços é uma resposta ao 

enfoque tecnicista, onde se consideram as inovações produzidas durante a interação entre 

cliente e fornecedor mais importante que as inovações tecnológicas, ou seja, a relação de 

serviço; e a terceira abordagem, integradora, que articula bens e serviços em uma teoria 

unificadora da inovação (GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997). Portanto, o processo de inovar 

não se explica somente visando o lucro, que agrega valor econômico à organização e à 

economia da região, mas principalmente pela agregação de valor social ao empreendedor, 

que alcança sua legitimação e reconhecimento, distinguindo-se na sua área de atuação. 

 

2.3 Competências de inovação nos serviços 

gastronômicos 

Na busca de sua adaptação ao ambiente de seleção, as empresas dos setores de 

serviços realizam diferentes combinações de lógicas funcionais que permitem a identificação 

dos padrões ou as trajetórias de inovação que oferecem maiores chances de êxito em um 

determinado setor (VARGAS, 2009). Hu (2010) argumenta que há um consenso emergente 

de que a competência de inovação é um fator chave para todo chef de cozinha que dirija 
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esforços para inovar em serviços e produtos únicos, diferenciados. As competências 

inovadoras dos chefs são o centro da investigação emergente no campo da gastronomia 

contemporânea. 

O empreendedor de serviços trabalha diariamente com riscos e incertezas, pois, por 

ser um campo de atuação complexo e com especificidades diferentes da produção de bens, 

faz-se necessária a atualização de novos métodos, a atenção às mudanças de mercado e 

utilização de novas tecnologias de produção com vistas a inovar nos serviços. É interessante 

que empreendedores de serviços gastronômicos possuam e desenvolvam capacidades 

diversas para utilizar os conhecimentos adquiridos e as novas tecnologias para produzir os 

bens que, nesse caso, são as criações gastronômicas reveladas nas refeições oferecidas. Deve 

procurar reinterpretar ou fazer releituras de ingredientes e criações já conhecidas, fazendo 

com que a inovação no seu setor aconteça não só de maneira radical, mas também 

incremental, a partir do que ele conhece e é capaz de recombinar (HU, 2010). Outras 

competências complementam o perfil deste profissional, como habilidade de relações 

humanas, de controlar custos e de relações com fornecedores e outros atores envolvidos com 

as operações da empresa. 

A relação entre inovação e gastronomia decorre da própria História humana, que nos 

fornece exemplos de novas criações e recombinações de alimentos já conhecidos, na 

tentativa constante dos cozinheiros de apresentar novas formas e conquistar o paladar do 

público (BRAUNE; FRANCO, 2007). O desenvolvimento de várias técnicas de agricultura, 

bem como dos métodos de preparo, armazenamento e serviço dos alimentos impulsionaram 

o crescimento da oferta e da diversidade alimentar, conduzindo à evolução dos hábitos, das 

ordens à mesa e de certa hierarquia alimentar. Por sua vez, Benetti e Hagen (2008) 

concordam que nos atos de comer e cozinhar, uma ordem antiga se restabelece, reafirmando 

o conhecido, ou uma nova ordem se propõe, em nome do desconhecido. As adaptações ou 
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rearranjos de ingredientes populares resultam em uma criação diferente, que refletem meios 

técnicos novos aliados a um processo criativo dinâmico por parte do cozinheiro, em busca 

sensações inovadoras. 

As competências de inovação em serviços gastronômicos podem ser percebidas 

como o esforço pessoal do sujeito para transformar, com criatividade e bom senso, as 

técnicas e os serviços de gastronomia, já reconhecidos socialmente, de forma que o 

consumidor possa apreciar esses elementos sob novo prisma, valorizando as melhorias 

realizadas, desde que estas sejam apresentadas na linguagem do grupo social que as 

reconheça e legitime. Uma nova maneira de realizar as tarefas de uma profissão vigente 

exige do profissional habilidade para reconhecer e saber aproveitar oportunidades de 

mudança, capacidade de realizar negociação compartilhada com o consumidor e atitude 

positiva no sentido de estabelecer um conceito de trabalho único e que faça sentido para a 

sociedade onde este profissional atua. 

 

2.4 A gastronomia em Pernambuco 

A gastronomia brasileira é rica e vasta, acompanhando em diversidade a extensão do 

território nacional. A mesa nacional foi formada, à época da colonização portuguesa, pela 

influência das mãos indígenas, africanas e portuguesas e, com isso, conseguiu-se estabelecer 

um equilíbrio cultural único, se comparado a outros países (ARAÚJO et al, 2005). É 

possível perceber também as muitas possibilidades que cada região do País oferece em 

relação à variedade de frutas, carnes, pescados, tubérculos e outros ingredientes naturais que 

formam a dieta nacional (BRAUNE; FRANCO, 2007). 

Dentre as diversas “regionalidades” nacionais, a cozinha pernambucana ainda é 

pouco conhecida e valorizada (ALBERTIM, 2008). Entretanto, carrega, de forma mais 

equilibrada, a tripla influência dos elementos fundadores da miscigenação nacional, bem 



37 
 

como da formação da culinária brasileira (ARAÚJO et al, 2005). Em detrimento das outras 

mesas regionais já populares e legitimadas, como a baiana e a mineira, a cozinha 

pernambucana ainda está fadada a categoria generalizante de “culinária nordestina”, 

esquecida em sua importância na formação dos hábitos alimentares nacionais. 

Em consonância com este afirmação, destacamos a influência desta tríplice aliança 

em “abrasileirar” os costumes e ingredientes europeus, o que fez com que a cozinha 

pernambucana fosse retemperada e rediscutida, favorecendo o crescimento em oferta de 

produtos diferenciados, tornando-se palco de tendências sociais, políticas e econômicas na 

esfera nacional. A releitura de receitas, ingredientes e pratos do colonizador propiciou um 

quadro interessante: o colonizado definindo a alimentação do seu senhor (ALBERTIM, 

2008). 

Assim, o estado de Pernambuco caracteriza-se, desde o período colonial, por aceitar 

diferentes costumes, desenvolvendo a capacidade de recriá-los em hábitos próprios, síntese 

daqueles e, ao mesmo tempo, capaz de gerar sentimento de pertencimento num amplo grupo 

popular, complexo em termos de referenciais alimentares. Reconhecemos sinais de uma 

sociedade relacional, capaz de construir uma culinária adaptada aos ingredientes locais, sem 

o distanciamento de tendências internacionais (ARAÚJO et al, 2005). 

Do mesmo modo, das adaptações ou rearranjos de ingredientes resultam uma criação 

diferente, que reflete meios técnicos novos, aliados a um processo criativo e dinâmico por 

parte do cozinheiro, em busca de harmonização e de sensações inovadoras (DÓRIA, 2006). 

Este autor destaca também a culinária espanhola em sua leitura contemporânea, “pós-

moderna”, ao relacioná-la às ideias de desconstrução e reconstrução, à associação do doce 

com o salgado e aos minimalismos encontrados na cozinha catalã. 

A ação de se alimentar compreende significados sociais, culturais e simbólicos que 

constituem a linguagem mediante a qual a estrutura de uma sociedade se expressa. Ao 
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transmitir mensagens culturais de uma determinada sociedade, a alimentação se insere num 

sistema elaborado de símbolos que ultrapassa questões de subsistência (FINKELSTEIN, 

2005). O ato de comer transforma-se em uma espécie de “fenômeno” cultural e a 

gastronomia, expressão humana cultural. 

A miscigenação que serviu de base para a formação da cozinha tradicional 

pernambucana, promoveu a abertura de condições favoráveis para inovações e 

reformulações em produtos e serviços, bem como de novos cenários de expressão humana e 

cultural através da alimentação. O campo fértil das combinações do passado volta a 

“fervilhar” no final século vinte e a demandar inovações, florescendo em oportunidades de 

criações inusitadas, de acordo com os novos padrões da gastronomia mundial (ALBERTIM, 

2008; 2009). A gastronomia pernambucana de hoje é resultado das experiências vividas no 

passado. 

Muito mais que a preservação das tradições culturais pernambucanas, podemos 

perceber também o valor simbólico das manifestações, em particular da alimentação, pelos 

vínculos estabelecidos entre aqueles que comem juntos. Há nisso a necessidade de 

desenvolvimento de um capital social e cultural, onde só acessam os códigos da gastronomia 

aqueles que estabelecem relações em torno do alimento e trocam informações com o grupo 

envolvido. 

Elegemos Recife como objeto desse estudo, capital pernambucana que abriga 

sujeitos produtores de novos sabores desde os primórdios da colonização até o movimento 

neo-regional, iniciado na década de 1990, e em fluxo até os dias atuais, fortalecendo a 

identidade de um povo miscigenado (BRANDÃO, 2008). Vinculado diretamente à inovação 

e, conseqüentemente, à distinção social, o neo-regionalismo colaborou para atribuir à 

comida regional um novo status: de comida simples e barata a refeição sofisticada e 

glamorosa. 
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Com certo atraso em relação ao eixo Rio-São Paulo, os chefs pernambucanos 

começaram a fazer associações diferenciadas e, principalmente, a valorizar a matéria-prima 

local, episódio que os chefs franceses radicados no sudeste do País já estavam vivenciando. 

Logo, a “onda” da nova gastronomia veio de lá para cá, como uma maneira de chamar nossa 

atenção, assim como fazia Gilberto Freyre, que o que temos aqui é de boa qualidade e pode 

ser usado na alta cozinha com estilo e glamour (ALBERTIM, 2008). Isso destaca o caráter 

relacional e interativo das relações de serviço, onde o cliente participa da produção e 

distribuição e que manifesta de maneira pronunciada no setor de restaurantes, fazendo 

emergir combinações de competências capazes de conduzir à inovação e a experiências 

ímpares de consumo. 

O sujeito que está na direção dessas revoluções é o chef de cozinha, que se constitui 

sujeito deste estudo. Para tanto, podemos defini-lo como o profissional que, além da função 

de cozinheiro, reúne as obrigações de compra de insumos, organização da brigada da 

cozinha e das de escalas de trabalho, determinação e acompanhamento do serviço, 

elaboração de cardápios e festivais e atendimento ao público (LEAL, 1998). A função de 

cozinheiro tem sido reconhecida desde a antiguidade, onde civilizações europeias, asiáticas e 

africanas valorizavam essa ocupação, considerando seus cozinheiros como imprescindíveis 

na vida da nobreza. Cada povo tinha suas regras e crenças, como no Egito, onde os chefs de 

cozinha recebiam distinção de ministros de Estado. 

Muitas mudanças marcaram o desenvolvimento desta função até o século dezessete 

na França, época em que a hegemonia da cozinha francesa lança suas bases durante o 

império de Luís XIV, incentivador das artes e da gastronomia (FREIXA; CHAVES, 2008). 

Durante seu reinado, os profissionais da cozinha foram prestigiados e o rei valorizava a 

todos que se destacavam com honrarias dignas de chefes de Estado. A França começa a ditar 

padrões não só na cozinha, como nas artes, moda e linguagem. 
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O responsável por tornar conhecida a profissão de chef foi o francês Antonin 

Carême, já no século dezenove. Com a uniformização dos molhos da cozinha francesa, 

Carême é considerado o pai da alta cozinha e lançou as bases para a profissionalização da 

gastronomia, que alcançou consolidação com o trabalho de outro chef, Auguste Escoffier 

(FREIXA; CHAVES, 2008). Nas palavras de Escoffier, que padronizou o trabalho e a 

hierarquia na cozinha, a diferença entre um chef e um cozinheiro é que aquele deve possuir 

características de artista e administrador, além de ser um cozinheiro hábil. Ainda segundo 

ele, somente anos de estudo, trabalho e experiência fariam de um cozinheiro um chef. 

O século dezenove marcou a consolidação dos princípios e técnicas da gastronomia 

francesa, transformando-a em referência mundial. A multiplicação das redes de hotéis de 

luxo pela Europa foi fundamental para a disseminação da carreira de chef, impulsionada 

também pelos primeiros trabalhos de escritores e críticos de restaurantes (BRAUNE; 

FRANCO, 2007). Os grandes nomes da gastronomia francesa de outrora continuam 

influentes na produção contemporânea, no trabalho vanguardista de muitos chefs, que 

desconstroem e [re]constroem elementos, apresentando-os sob inusitadas formas, em uma 

produção que alcança os níveis de uma nova ordem social. A gastronomia passa a fazer parte 

da ordem cultural da sociedade contemporânea e a inovação é incorporada aos padrões de 

consumo de serviços gastronômicos (FREIXA; CHAVES, 2008). 

Em relação ao cenário deste estudo, encontramos muitos estabelecimentos atuantes 

no ramo de alimentação na cidade do Recife, mas nem todos podem ser classificados como 

de gastronomia contemporânea. Por essa razão, realizamos uma revisão de características 

entre os melhores estabelecimentos e escolhemos dois deles para a pesquisa, pois 

apresentam características que atendem aos interesses do estudo, tais como classificação de 

cozinha contemporânea, perfil empreendedor dos chefs de cozinha e serviço fundamentado 

no envolvimento do cliente em todo o processo. 
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Os chefs de cozinha sujeitos desta investigação são sócios-proprietários dos 

restaurantes e responsáveis pela elaboração do cardápio, dos festivais e pela coordenação 

das equipes de cozinha e de salão. Também se encarregam das inovações gastronômicas que 

caracterizam os restaurantes e já lhe renderam alguns prêmios5. Eles apresentam perfis de 

empreendedor que não se acostuma com cenários estáticos e busca constantemente o 

inusitado, as possíveis combinações de ingredientes, texturas, cores e sabores que 

possibilitem novas e inesquecíveis experiências gastronômicas. 

Os cinco sentidos são solicitados em sua completude durante o consumo 

gastronômico, o perfume das iguarias, sua consistência e sabor, seu estímulo visual e seus 

ruídos, internos ou externos. O chef de cozinha assume o caráter imaterial da produção da 

cozinha, como uma arte do tempo, produzindo modificações sobre uma matéria-prima bruta, 

in natura, não trabalhada, transformando a satisfação de uma necessidade fisiológica em 

uma experiência de consumo extraordinária (BARBOSA, 2006; DALLA BONA, 2007). 

Diante do exposto, argumentamos que os serviços de restaurantes gastronômicos 

apresentam-se como promissor campo de pesquisa, pois apesar dos recentes estudos sobre 

serviços, esta categoria ainda é pouco explorada, apesar de representar a essência dos 

serviços, que é o processo de interação humana fortemente relacional. 

 
 

                                                           
5 Referimo-nos aos prêmios de “Chef do Ano” conferidos pela Revista Veja Recife Comer e Beber – Os 
melhores da cidade (http://vejabrasil.abril.com.br/recife). 
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3. Procedimentos metodológicos 

Esta pesquisa está pautada em uma abordagem qualitativa e busca investigar as 

competências de inovação em serviços de gastronomia de empreendedores de restaurantes 

de cozinha contemporânea que atuam também como chefs de cozinha. A pesquisa 

qualitativa combina procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para 

melhor compreensão do fenômeno. Este método permite a imersão do pesquisador no 

contexto investigado e a perspectiva interpretativa de condução da pesquisa (MINAYO, 

2007). 

Diante da natureza desta pesquisa, foi adotada a estratégia de estudo de casos, por se 

tratar de um método de pesquisa que analisa em profundidade a unidade de estudo que, no 

nosso caso, foram duas. Trata-se de uma investigação teórico-empírica e consiste em uma 

estratégia de pesquisa que analisará um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real 

(MINAYO, 2007). A escolha por utilizar uma metodologia do tipo qualitativa se deu em 

função da aspiração em analisar com profundidade o tema da presente investigação e por 

buscar novos dados, além de contar com a subjetividade da pesquisadora. Considerando o 

objetivo geral desse estudo e a especificidade do objeto a ser pesquisado, foram 

selecionados dois casos para análise. O procedimento de seleção dos empreendedores se deu 

por meio de uma pesquisa exploratória de dados secundários, na qual se levantaram aqueles 

de maior notoriedade e êxito socialmente reconhecido na direção de serviços de restaurantes 

de cozinha contemporânea. Após uma primeira seleção, foram escolhidos aqueles que se 

mostram mais ousados e inovadores no cenário do estudo. Não foram selecionadas 

empresas, mas empreendedores. 

A seleção levou em consideração ainda um levantamento preliminar feito no endereço 

eletrônico da revista Veja Recife – Comer e Beber – nas edições dos últimos quatro anos 

(2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (VEJA, 2010)). Nas edições lançadas, que 
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contam treze anos, o referido periódico seleciona dez jurados que elegem os melhores 

empreendimentos gastronômicos da cidade do Recife e também aquele que recebe o prêmio 

de “Chef  do ano”. Portanto, o júri elege os melhores restaurantes em treze categorias e 

também em uma classificação geral dos dez melhores restaurantes da cidade. Diante do 

resultado dessa premiação, escolhemos como sujeitos os dois chefs de cozinha premiados por 

dois anos consecutivos cada um na categoria “Chef do Ano” a partir de 2007, conforme o 

quadro a seguir: 

Veículo Prêmio Edição Chef  

Veja Recife – O Melhor da Cidade Chef do Ano 2007/2008 Chef 2 
Veja Recife – O Melhor da Cidade Chef do Ano 2008/2009 Chef 2 
Veja Recife – Comer e Beber Chef do Ano 2009/2010 Chef 1 
Veja Recife – Comer e Beber Chef do Ano 2010/2011 Chef 1 
Quadro 01 – Premiações de restaurantes e Chefs da Veja Recife Comer e Beber. 
Fonte: Pesquisa direta, 2011. 

 
As referências feitas aos sujeitos da pesquisa por outros chefs de cozinha, não só 

locais como também nacionais e internacionais, indicando a contemporaneidade e inovação 

presentes em seus trabalhos; as citações encontradas nos diversos veículos da mídia impressa 

e digital, que apontam para personalidades criativas e em busca constante de resultados 

inusitados; e as características de comportamento voltadas para a aprendizagem constante, a 

capacidade de apreensão de diversos aspectos da vida, do mundo e de inovação também 

foram levados em consideração para escolha dos sujeitos. 

A etapa inicial constituiu-se de revisão de literatura em periódicos científicos, livros, 

trabalhos acadêmicos – dissertações e teses – priorizando pesquisas sobre temas relativos às 

competências de inovação e aos serviços de restaurantes gastronômicos, com textos das 

áreas de Administração e de Gastronomia. Após revisão da literatura e análise preliminar, 

foi iniciada a pesquisa exploratória com os dois chefs de cozinha contemporânea 

selecionados. Foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas conduzidas pela pergunta 

central deste estudo, já apresentada. Além das entrevistas, o corpus contou também com 

dados oriundos da observação da pesquisadora durante as entrevistas. 
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Leituras flutuantes foram empreendidas após a transcrição dos relatos para nos 

familiarizarmos com os achados e ultrapassarmos a aparente desordem inicialmente 

dominante nesta etapa (MINAYO, 2007). No delineamento do corpus, observamos as 

recomendações de Bardin (1977) para a seleção qualitativa: Exaustividade: considerar 

todos os elementos do corpus; Representatividade: a amostra deve ser representativa do 

universo. Os assuntos devem ser teoricamente relevantes e coletados a partir de um único 

ponto de vista; Homogeneidade: na medida do possível, os materiais de um corpus devem 

ser homogêneos na visão da substância material dos dados; Pertinência: os documentos 

devem ser adequados para atender aos objetivos da análise. As fontes de dados para a 

composição dos extratos do corpus analítico serão agrupadas em dois subcorpus, a saber: o 

primeiro, bibliográfico, composto pelo levantamento bibliográfico e o segundo, narrativo, 

composto por entrevistas semi-estruturadas e em profundidade e observações em campo. 

O tratamento dos dados primários do presente estudo tem como base uma análise de 

conteúdo temática. A análise de conteúdo é compreendida por Minayo (2007) como a forma 

mais usada para representar o tratamento de dados em uma abordagem qualitativa e que 

ultrapassa o proceder técnico por atingir uma busca teórica e prática no campo das 

investigações sociais. No mesmo sentido, Flick (2004) considera clássica a análise 

qualitativa de conteúdo para analisar textos de diversas origens, onde se incluem desde 

conteúdos midiáticos até dados de entrevistas. Bardin (1977) esclarece que análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação, apoiado em procedimentos 

sistemáticos e objetivos de esclarecimento do conteúdo das mensagens, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

destas mensagens. 

A análise de conteúdo temática consiste no isolamento do tema ou dos temas de um 

texto, extraindo as partes empregáveis, de acordo com o problema de pesquisa, para permitir 
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sua comparação com outros textos escolhidos da mesma maneira (MINAYO, 2007). O tema 

relaciona-se com uma afirmação acerca de determinado assunto e que pode ser expressa por 

meio de uma palavra ou de uma frase. Ainda segundo a autora, uma análise temática busca 

descobrir os núcleos de sentido em uma comunicação. 

A delimitação dos temas adotada orienta-se pela busca de aspectos que revelem as 

competências de inovação que emergem da atuação dos chefs de cozinha do cenário 

selecionado como lócus desta pesquisa e que se refletem na produção de serviços de 

gastronomia inovadores. Assim, as unidades de significação e análise adotadas aqui foram 

definidas a partir do modelo teórico de Hu (2010) denominado “Modelo de Competência 

Culinária Inovativa”, já apresentado. 

A análise temática deste estudo está pautada em três aspectos operacionais 

fundamentais (MINAYO, 2007): 

− Pré-análise: escolha dos documentos a serem analisados e definição de operadores 

que orientaram a compreensão do material coletado. 

− Exploração do material: classificação e busca do núcleo de sentido do texto e 

categorização dos relatos. 

− Tratamento e interpretação dos resultados obtidos: interpretações relacionadas 

diretamente com a teoria fundamentada. 

A análise dos dados contou com atividades de validação e auditoria, exercidas pelo 

professor orientador, para resguardar o processo analítico do surgimento de vieses de 

interpretação que atrapalhariam os resultados esperados. As categorias de análise foram 

definidas com base nas sete dimensões de competências propostas por Hu (2010), 

anteriormente referenciadas. No primeiro momento, as dimensões e subdimensões 

apresentadas no modelo foram utilizadas em sua totalidade para análise dos relatos. As sete 

dimensões foram codificadas e consideradas como categorias principais e sessenta e nove 
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subdimensões, que representam os subníveis de códigos. Assim, o mapa de codificação e o 

mapa de subcategorias foram utilizados conforme elaboração do modelo original. 

Cód. Categoria Definição Fonte 
1 Cultura Conjunto de valores, crenças, modos de 

pensar e agir de um grupo socialmente 
formado. 

LODY, 2006; 
HU, 2010 

2 Estética Estudo do belo, da arte, do feio, do gosto 
em relação às dimensões culturais 
estabelecidas por diferenças particulares e 
individuais. 

FRANCO, 2001; 
ANSÓN, 2006; 
DALLA BONA, 2007; 
HU, 2010 

3 Tecnologia Conjunto de conhecimentos fundamentais 
aplicados ao desenvolvimento de novos 
produtos ou novos serviços. 

MARCHESNAY M, 2000; 
RODGERS, 2007 
HU, 2010 

4 Produto Bem, artefato material, produzido para 
atender a uma necessidade de um público 
específico. 

Hoyer et al (2010) 
HU, 2010 
 

5 Serviço Um produto com características diferentes 
dos bens e que leva em consideração o 
produto do serviço e a relação entre um 
fornecedor e um consumidor, com base em 
uma realidade de suporte à resolução de 
um problema do cliente e que não visa à 
produção de um artefato material. 

GALLOUJ; WEINSTEIN, 1997; 
GALLOUJ, 2009; 
VARGAS, 2008; 
HU, 2010 

6 Gestão Processos diversos – gerenciais, 
financeiros, operacionais, comerciais – que 
representam o resultado de combinações 
possíveis dos recursos disponíveis e das 
competências organizacionais e 
individuais. Inclui fatores organizacionais 
e ambientais, em uma natureza contextual. 

BECKER; LACOMBE, 2005; 
MELLO; LEÃO E PAIVA 
JÚNIOR (2006); 
WATSON, 2008 
HU, 2010; 

7 Criatividade Procurar olhar as situações por um ângulo 
diferente e encontrar soluções novas para 
problemas. 

HORNG; HU, 2008; 
HU, 2010;  

Quadro 2 – Mapa de Codificação 
Fonte: Adaptado de Hu (2010, p. 59-71) 

 

Categoria Cód. Subcategorias 
 

 
 
 

1. Cultura 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Conhecimento das características dos ingredientes 
Conhecimento da cultura culinária 
Conhecimento da história cultural do lugar de origem 
Conhecimento dos hábitos alimentares 
Habilidade em cozinha de fusão 
Especialidade em uma variedade de técnicas culinárias 
Atitude positiva em relação à compreensão de dietas exteriores 
Atitude positiva em relação à internacionalização 
Atitude positiva em relação à difusão de inovações 

 
 
 
 

2. Estética 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 
28 
29 

Conhecimento dos conceitos básicos de estética 
Conhecimento das tendências atuais do design de alimentos 
Capacidade para admirar a arte e a beleza 
Capacidade de fazer um produto harmonioso 
Habilidade e sensibilidade para a moda 
Habilidade e sensibilidade para experiências com cores 
Habilidade para implementar quantidade, tamanho e localização de 
produtos 
Atitude positiva face à apresentação da beleza 
Atitude positiva para a apresentação de valor estético 
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3. Tecnologia 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Conhecimento dos princípios de ciência dos alimentos 
Conhecimento da química culinária 
Conhecimento da cozinha molecular 
Capacidade de usar a tecnologia para manter os alimentos frescos 
Capacidade de usar a tecnologia para aumentar a velocidade de 
cozimento 
Capacidade de usar a tecnologia para aumentar a velocidade de serviço 
Capacidade de usar a tecnologia para melhorar a qualidade dos alimentos 
Atitude positiva no sentido de utilizar novos equipamentos de cozinha 
Atitude positiva face à utilização de novas tecnologias para se comunicar 
com os clientes 

 
 
 
 

4. Produto 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
410 
411 

Conhecimento de apresentação de produtos com sabor original 
Conhecimento de apresentação de produtos saudáveis 
Conhecimento dos produtos com sabor harmonioso 
Capacidade de criar produtos comercializáveis 
Capacidade de fazer produtos com um sentimento exclusivo 
Capacidade de fazer produtos com vitalidade 
Capacidade de fazer produtos seguros e higiênicos 
Atitude positiva face à utilização de novos ingredientes e receitas 
Atitude positiva para com o novo valor dos produtos 
Atitude positiva face à utilização de ingredientes únicos 
Atitude positiva para o desenvolvimento de novos produtos 

 
 
 
 

5. Serviço 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Conhecimento da correspondência de alimentos e bebidas 
Conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única 
Capacidade de cooperar com servidores 
Capacidade de se comunicar com os clientes 
Capacidade para desenvolver um novo serviço gastronômico 
Habilidades em lidar com reclamações dos clientes 
Atitude positiva com o controle do serviço 
Atitude positiva em relação à adição de um novo valor durante a 
prestação de serviços 

 
 
 
 
 
 

6. Gestão 

61 
62 
63 
64 
 
65 
66 
67 
68 
69 
610 
611 
612 
613 

Conhecimento de gerenciamento de processo de inovação 
Conhecimento do custo durante a gestão da inovação 
Conhecimento das tendências atuais e futuras de alimentação 
Capacidade de apresentar habilidades de marketing durante a gestão da 
inovação 
Capacidade de coletar e gerenciar informações 
Capacidade de controlar o processo de inovação culinária 
Capacidade de abrir um novo mercado 
Capacidade para lidar com gestão de equipe 
Capacidade de apresentar a gestão de liderança 
Capacidade de lidar com a gestão interpessoal 
Atitude positiva face à mudança 
Atitude positiva face à crise 
Atitude positiva em relação à auto-aprendizagem 

 
 
 
 

7. Criatividade 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
710 

Conhecimento da ciência culinária básica 
Conhecimento da tomada de decisões 
Capacidade de usar o pensamento divergente 
Capacidade de encontrar ideias criativas 
Habilidade em técnicas básicas de culinária 
Habilidade para resolver problemas 
Atitude positiva para a criação de novas ideias 
Atitude positiva para aceitar as opiniões dos outros 
Atitude positiva face à utilização de novas formas para resolver questões 
Atitude positiva para ser otimista 

Quadro 3 – Categorias e subcategorias (continuação) 
Fonte: Adaptado de Hu (2010, p. 58-59) 

 

Após as leituras dos relatos transcritos das entrevistas, realizamos uma primeira 
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codificação dos dados (conforme o quadro 2 acima), com o objetivo de separar os trechos 

representativos de cada categoria de acordo com cada subcategoria. Após essa fase, 

percebemos a necessidade de realizar uma nova divisão nas categorias do modelo de Hu 

(2010), para melhor condução das análises. Para tanto, observamos as subcategorias 

apresentadas pelo modelo teórico que apresentaram alguma semelhança entre si no 

significado ou aplicação e que surgiram nos mesmos trechos selecionados das entrevistas, 

considerando, assim, que duas ou mais subcategorias poderiam ser sintetizadas em uma 

nova subcategoria e realocadas para a categoria de maior freqüência nos relatos. Essa 

segunda codificação foi realizada como forma de obter maior validade na etapa de análise 

dos dados e remover as subcategorias que não apareceram nos relatos de entrevistas. As 

freqüências das falas de subcategorias reagrupadas foram somadas às subcategorias 

predominantes. 

Na categoria Cultura, a subcategoria 16 – Especialidade em uma variedade de 

técnicas culinárias – apresentou semelhança e foi agrupada à subcategoria 75 – Habilidade 

em técnicas básicas de culinária – pertencente à categoria Criatividade que, por sua vez, foi 

unificada à subcategoria 71 –, sendo que esta última subcategoria também foi agrupada à 

subcategoria 31 – Conhecimento dos princípios de ciência dos alimentos. Dessa junção, 

emergiu a subcategoria Conhecimento da ciência culinária básica, de uma variedade de 

técnicas culinárias e dos princípios de ciência dos alimentos, sob o código 71, que 

apresentou maior frequência nos relatos. 

Na categoria Estética, a subcategoria 24 – Capacidade de fazer um produto 

harmonioso apresentou semelhança e foi agrupada à subcategoria 43 – Conhecimento dos 

produtos com sabor harmonioso, da categoria Produto. Aqui, mantivemos a subcategoria 24 

– Capacidade de fazer um produto harmonioso, por sua maior frequência nos relatos. 

Entendemos que, para oferecer um produto final harmonioso faz-se necessário conhecer 



49 
 

antecipadamente os ingredientes e os tipos de combinação que podem ser feitas, de maneira 

a apresentar uma “melodia” suave e inesquecível à mesa. Por essa razão, entendemos que a 

subcategoria 43 está implícita na subcategoria 24. 

Na categoria Produto, além da subcategoria 43 já discutida, a subcategoria 45 – 

Capacidade de fazer produtos com um sentimento exclusivo foi agrupada à a subcategoria 

52 – Conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única, integrante da 

categoria Serviço. Compreendemos que uma experiência gastronômica ultrapassa a 

produção de artefatos materiais, embora um dos resultados do serviço de gastronomia seja a 

apresentação de um produto – a refeição. Por essa razão, mantivemos as duas subcategorias. 

Já na categoria Gestão, encontramos uma relação entre duas de suas subcategorias, a 

61 – Conhecimento de gerenciamento de processo de inovação e a 66 – Capacidade de 

controlar o processo de inovação culinária. Na última categoria, Criatividade, encontramos 

o maior número de agrupamentos internos. As subcategorias 71 e 75, que já foram citadas; 

as subcategorias 72 - Conhecimento da tomada de decisões –, 76 – Habilidade para resolver 

problemas – e 79 – Atitude positiva face à utilização de novas formas para resolver questões 

– foram incorporadas; e as subcategorias 74 – Capacidade de encontrar ideias criativas – e 

77 – Atitude positiva para a criação de novas ideias – também juntaram-se por semelhança. 

Assim, apresentamos, no quadro 3, a recodificação das categorias e subcategorias. 

Categoria Cód. Subcategorias 
 

1. Cultura 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Conhecimento das características dos ingredientes 
Conhecimento da cultura culinária 
Conhecimento da história cultural do lugar de origem 
Conhecimento dos hábitos alimentares 
Habilidade em cozinha de fusão 
Atitude positiva em relação à compreensão de dietas exteriores 
Atitude positiva em relação à internacionalização 
Atitude positiva em relação à difusão de inovações 

 
2. Estética 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 

Conhecimento dos conceitos básicos de estética 
Conhecimento das tendências atuais do design de alimentos 
Capacidade para admirar a arte e a beleza 
Capacidade de fazer um produto harmonioso 
Habilidade e sensibilidade para a moda 
Habilidade e sensibilidade para experiências com cores 
Habilidade para implementar quantidade, tamanho e localização de 
produtos 
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28 
29 

Atitude positiva face à apresentação da beleza 
Atitude positiva para a apresentação de valor estético 

 
3. Tecnologia 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Conhecimento da química culinária 
Conhecimento da cozinha molecular 
Capacidade de usar a tecnologia para manter os alimentos frescos 
Capacidade de usar a tecnologia para aumentar a velocidade de 
cozimento 
Capacidade de usar a tecnologia para aumentar a velocidade de serviço 
Capacidade de usar a tecnologia para melhorar a qualidade dos alimentos 
Atitude positiva no sentido de utilizar novos equipamentos de cozinha 
Atitude positiva face à utilização de novas tecnologias para se comunicar 
com os clientes 

 
 

4. Produto 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
410 

Conhecimento de apresentação de produtos com sabor original 
Conhecimento de apresentação de produtos saudáveis 
Capacidade de criar produtos comercializáveis 
Capacidade de fazer produtos com um sentimento exclusivo 
Capacidade de fazer produtos com vitalidade 
Capacidade de fazer produtos seguros e higiênicos 
Atitude positiva face à utilização de novos ingredientes e receitas 
Atitude positiva para com o novo valor dos produtos 
Atitude positiva face à utilização de ingredientes únicos 
Atitude positiva para o desenvolvimento de novos produtos 

 
 

5. Serviço 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Conhecimento da correspondência de alimentos e bebidas 
Conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única 
Capacidade de cooperar com servidores 
Capacidade de se comunicar com os clientes 
Capacidade para desenvolver um novo serviço gastronômico 
Habilidades em lidar com reclamações dos clientes 
Atitude positiva com o controle do serviço 
Atitude positiva em relação à adição de um novo valor durante a 
prestação de serviços 

 
 
 
 
 
 

6. Gestão 

61 
62 
63 
64 
 
65 
66 
67 
68 
69 
610 
611 
612 
613 

Conhecimento de gerenciamento de processo de inovação 
Conhecimento do custo durante a gestão da inovação 
Conhecimento das tendências atuais e futuras de alimentação 
Capacidade de apresentar habilidades de marketing durante a gestão da 
inovação 
Capacidade de coletar e gerenciar informações 
Capacidade de controlar o processo de inovação culinária 
Capacidade de abrir um novo mercado 
Capacidade para lidar com gestão de equipe 
Capacidade de apresentar a gestão de liderança 
Capacidade de lidar com a gestão interpessoal 
Atitude positiva face à mudança 
Atitude positiva face à crise 
Atitude positiva em relação à auto-aprendizagem 

 
 
 
 

7. Criatividade 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

Conhecimento da ciência culinária básica 
Conhecimento da tomada de decisões 
Capacidade de usar o pensamento divergente 
Capacidade de encontrar ideias criativas 
Habilidade em técnicas básicas de culinária 
Habilidade para resolver problemas 
Atitude positiva para a criação de novas ideias 
Atitude positiva para aceitar as opiniões dos outros 
Atitude positiva face à utilização de novas formas para resolver questões 
Atitude positiva para ser otimista 

Quadro 4 – Categorias e subcategorias após recodificação (continuação) 
Fonte: Adaptado de Hu (2010, p. 58-59) 

 

Percebe-se que este modelo não é estático, pois algumas subcategorias, pertencentes 
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à mesma categoria ou a categorias distintas, estão inter-relacionadas, são complementares e 

podem ser agrupadas em um mesmo código. A organização do modelo em dimensões é 

entendida aqui como didática, tendo em vista que as dimensões encontram-se em contínua 

interrelação. Assim sendo, consideramos imprescindível conceber o chef de cozinha, sujeito 

da pesquisa, como participante de um contexto, atuando num intercâmbio alinhado com seu 

ambiente natural para se estabelecer culturalmente na sociedade em que atua. 
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4. Discussão dos Resultados 

Para responder à questão central de pesquisa, serve-nos de exemplo o Modelo de 

Competência Culinária Inovativa, proposto por Hu (2010). Este modelo apresenta sete 

dimensões de análise interligadas entre si, onde a primeira apresenta as subdimensões 

relacionadas à cultura; a segunda apresenta as subdimensões de estética; a terceira diz 

respeito à tecnologia; a quarta mostra as subdimensões de produto; a quinta dimensão fala 

sobre as subdimensões de serviço, a sexta sobre gestão e a sétima apresenta as subdimensões 

de criatividade. A seguir, apresentamos os resultados referentes a cada uma das sete 

categorias de análise. 

 

4.1 Dimensão Cultural 

O contexto cultural desempenha importante papel no processo de inovação em 

serviços gastronômicos. Hu (2010) argumenta que o chef de cozinha precisa levar em conta 

os aspectos culturais que tornam os objetos de consumo significativos entre determinado 

grupo social, visto que a inovação em serviços gastronômicos não deve ser entendida como 

fruto da ação individual de empreendedores dotados de capacidades especiais. A inovação 

em serviços gastronômicos emerge da articulação social entre fornecedor e consumidor, de 

forma que haja negociação com os códigos culturais para construir um sentido 

compartilhado do serviço (BECK et al, 2005). As freqüências de todas as categorias foram 

obtidas por meio de estatística descritiva a partir dos relatos transcritos das entrevistas. 

A tabela 1 apresenta a distribuição das frequências das falas desta dimensão. 

  



53 
 

Tabela 1 – Dimensão Cultural 

Cód. Subcategoria Freq. % 
11 Conhecimento das características dos ingredientes 13 11 
12 Conhecimento da cultura culinária 09 8 
13 Conhecimento da história cultural do lugar de 

origem 
13 11 

14 Conhecimento dos hábitos alimentares 15 13 
15 Habilidade em cozinha de fusão 17 15 
16 Atitude positiva em relação à compreensão de 

dietas exteriores 
09 8 

17 Atitude positiva em relação à internacionalização 16 14 
18 Atitude positiva em relação à difusão de inovações 23 20 
 Total 115 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2011 
 

A atitude positiva em difundir inovações aparece como subcategoria de maior 

freqüência na dimensão cultural e parece ser um elemento de destaque no comportamento 

inovador. O chef inovador é aquele que mobiliza competências e inicia uma nova onda de 

transformações culturais, socialmente contextualizadas (DÓRIA, 2006). A divulgação da 

inovação faz parte do processo de consolidação e reconhecimento social da novidade, da 

inovação. A inovação e sua divulgação fazem parte do contexto de trabalho na cozinha 

contemporânea, pois esta é caracterizada por diferentes propostas gastronômicas, não sendo 

possível perceber uma unidade de técnicas ou de culturas específicas de um país e onde 

destacam-se as diversas particularidades vinculadas a cada chef de cozinha e a cada uma de 

suas obras (ATALA; DÓRIA, 2009). Esta cozinha é mais independente e natural, mas não 

menos rígida no uso de técnicas corretas para cada ingrediente e obtenção de resultados 

extraordinários. 

Chef 1: “Nunca gostei de fazer o normal. Eu sempre queria fazer uma coisa nova. 
[...] Todo mundo que chegava pra comer a comida japonesa, eu mandava três itens 
da minha cozinha como cortesia. Ser contemporâneo na integra é ser ousado, 
mostrar pra o público novidades [...] Então, assim, é mostrar coisa nova, mostrar 
tendência. O contemporâneo não é o que copia o que o outro criou, o 
contemporâneo é o que cria um estilo, constrói uma imagem de gastronomia e 
apresenta por períodos”. 
 
Chef 2: “Eu sempre procuro fazer coisas diferentes, sempre tentei fazer as coisas 
diferentes desde quando eu cheguei. Não que seja criação minha, mas de trazer 
experiências minhas, de trazer coisas de fora que eu achei legal, interessante e 
aplicar aqui. [...] A partir do momento que você tem uma ideia é, vamos dizer, 
entre aspas, “nova” você vai inovar. A partir do momento que você começa a 
trabalhar um ingrediente novo ou então um ingrediente velho de uma forma nova 
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de trabalhar. Isso pra mim é inovação”. 
 

O cotidiano dos sujeitos aqui estudados contempla o trabalho constante de busca por 

inovação gastronômica, mas ambos demonstram atitudes contrárias em relação à criação 

inovadora, apesar de deixarem evidente a importância de mostrar para o público as 

tendências atuais em seu trabalho. O chef 1 enfatiza mais o trabalho autoral e a articulação 

social junto ao cliente, mesmo que em forma de ‘catequese’, e mostra-se como principal 

responsável pela criação inovadora, em uma atitude algo individualista. Por sua vez, chef 2 

demonstra realizar um trabalho de releitura, de reapresentação das inovações conhecidas, 

como uma espécie de adaptação do que é conhecido à sua realidade, à sua ideia de serviço 

inovador, sem esquecer o contexto onde se insere para conseguir o reconhecimento do 

cliente. 

Isso nos sugere que a pluralidade de leituras passíveis de apresentação na cozinha 

contemporânea acontece não apenas porque sujeitos diferentes têm visões distintas da 

realidade, mas, sobretudo, pelo caráter diverso da cozinha contemporânea, que valoriza mais 

a distinção individual e as possibilidades que cada chef pode demonstrar com seu trabalho 

único, porém culturalmente contextualizado (ATALA; DÓRIA, 2009). 

Seguindo o mesmo raciocínio, podemos considerar a habilidade em cozinha de fusão 

como competência essencial ao empreendedor de serviços gastronômicos, pois os Chef s de 

cozinha ampliam sua competência de inovação ao estabelecerem contato com diferentes 

culturas e ao tentarem incorporá-las no seu trabalho (DÓRIA, 2006; HU, 2010). 

Chef 1: “Aí, Portugal. Chegava em Portugal, eu fiquei louco por Portugal, pelas 
coisas, pela comida, pela cultura. Chegava aqui, já fazia os pratos que eu tinha 
comido em Portugal, reproduzia os pratos. Aí, ia pra França, pegava as coisas que 
eu comia na França fazia, reproduzia o cardápio. Aí quando foi depois disso tudo e 
assim, sempre fazendo um link de conhecer sabores. Eu ia prá lá comparava 
cataplana, eu viajava comprava num sei que e fui me voltando pra gastronomia, fui 
me voltando muito praquilo”. 
  
 

A Atitude positiva em relação à internacionalização é a terceira subcategoria mais 

frequente da dimensão cultural. Entendemos esse comportamento como uma tendência ou 
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aptidão do próprio empreendedor, que busca em outras culturas subsídios para tornar 

diferenciado o seu trabalho, criando conceitos de inovação a partir do rompimento de 

conceitos e barreiras culturais limitantes. O chef 1 demonstra aptidão para tal 

comportamento quando relaciona sua vivência doméstica, quando aprendeu com o pai 

algumas receitas internacionais, com sua experiência de viagens fora do Brasil. 

Chef  1: “Meu pai morou na Suiça aí ele dizia assim ‘Ah, Chef 1, veja aí o que é 
Goulash. Faça um Goulash pra mim’. Eu pequeno. [...] Era o Goulash na minha 
versão, louca, doida [...] Fiz um projeto que chama ‘É Mundo’, que eu viajei pra 
Turquia. Aí eu vou com um arquiteto, compramos tudo lá, eu compro dos 
ingredientes à decoração e a gente vem, monta o restaurante e dura oito meses. 
Depois, assim, vai sair, mas não é comida turca, é minha inspiração na Turquia, é 
uma interpretação minha sobre a cozinha turca, de um modo contemporâneo [...] 
Eu estou pra qualquer lugar do mundo! Eu faço sucesso em qualquer lugar do 
mundo! Porque o meu produto é autoral”. 
 

Já o chef 2 demonstra esta aptidão quando relaciona as inovações em seus serviços à 

tentativa de adaptação das tendências gastronômicas internacionais. 

Chef 2: “Eu vivi três anos na França [...] Então, essa coisa de serviço careta de 
restaurante, de ter vários talheres, vários copos, o serviço na mesa, o tipo de 
atendimento, menos informal e toda essa história assim, na França isso já 
acontecia há muito tempo, e aqui no Brasil ainda tava um negócio mais quadrado o 
serviço, mais à moda antiga, e a gente foi tentando quebrar essa, esse hábito de 
restaurantes daqui de Recife”. 
 

Quanto a ter seu nome reconhecido fora das fronteiras pernambucanas, Chef 2 

enfatiza o contato com outros colegas de profissão e o aprendizado decorrente de encontros 

e festivais realizados em diferentes regiões do País. 

Chef 2: “Você vai trocando experiência, você vai cozinhar em Belo Horizonte, 
você troca experiência com o pessoal de lá; você vai cozinhar em São Paulo, no 
Rio Grande do Sul você vai pegando outras coisas, outras ideias, outras culturas e 
vai aprimorando. Isso tudo ajuda muito a inovar no teu prato”. 
 

O Conhecimento relativo aos hábitos alimentares, à história cultural do lugar de 

origem e as características dos ingredientes não devem ser esquecidos, pois ambos os 

sujeitos relatam o início do interesse pela gastronomia ligado ao amadorismo, até 

alcançarem um alto nível de profissionalização (LODY, 2006). Mais uma vez, o contexto 

cultural apresenta-se como norteador das relações existentes entre fornecedores e 

consumidores de serviços. Os chefs de cozinha contemporânea demonstram competência 
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para relacionar elementos locais e internacionais, trabalhando com conceitos de uma cozinha 

sem fronteiras ou técnicas limitadoras, onde se destacam o trabalho e a criatividade de cada 

profissional. A partir da sua cultura, o chef de cozinha busca conhecer e entender culturas 

externas para absorver os componentes essenciais à inovação. 

O chef 1 parte de um referencial doméstico e tradicional de cozinha – ancorada em 

duas personagens femininas – para o campo da profissionalização, que começou no início de 

sua carreira em uma companhia aérea, período em que se dedicou às primeiras pesquisas e 

experimentações na gastronomia. 

Chef 1: “Eu venho de família tradicional que cozinha muito [...] Minha avó sempre 
foi aquela que abriu muito meu paladar, me ensinou a gostar de coisas. Porque ela 
tinha um tempero, ela tinha a mão pro negócio [...] Eu era louco pra viajar [...] Fiz 
que fiz e consegui entrar na empresa aérea X. A empresa aérea X de imediato 
manda pro Rio de Janeiro, depois fui pra São Paulo, depois comecei a viajar. Eu 
trabalhei 3 anos e meio na aviação e esses 3 anos e meio eu fiz questão de assim, 
usar a empresa aérea X para conhecer novos horizontes, novos sabores, novas 
coisas. O período que eu trabalhei na empresa foi todo voltado pra gastronomia” 

 

Já o chef 2 demonstra um contexto diferente de atuação na cozinha. Apesar de não 

ter citado referências familiares ou de amigos que tenham influenciado seu início na 

gastronomia, este chef traz a tona sua aptidão natural para cozinhar e a experiência 

profissional vivida no exterior. 

Chef 2: “Primeiro, eu gostava de cozinha e acho que o fator determinante foi que 
eu tava fazendo Administração de empresas e tava meio perdido no mercado, não 
sabia o que é que eu ia fazer e aí começou a pintar a história da cozinha. Assim, 
bateu a vontade de ser Chef  de cozinha e ter restaurante. Eu gosto de viver na 
noite também. Foram vários fatores, fora o fato também de ter uma certa aptidão 
pra cozinhar”. 
 

Sendo assim, a análise da inovação no setor de serviços gastronômicos a partir da 

abordagem de competências requer o entendimento desse processo não apenas pelo ponto de 

vista técnico atomizado, mas também pelo reconhecimento da força contextualizadora da 

dimensão cultural. 

4.2 Dimensão Estética 

A estética é um componente profundamente imbricado às definições culturais de um 
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povo (HU, 2010). Elementos estéticos estão presentes em todos os hábitos culturais de uma 

localidade, ao ponto de unir as crenças e mitos aos valores mais simbólicos da alimentação 

(LODY, 2006). A capacidade de fazer um produto harmonioso se destaca como habilidade 

mais freqüente, o que parece razoável se nós considerarmos que a estética da comida não se 

resume à apresentação da refeição e à beleza no prato, mas começa na harmonização com a 

cultura de origem, passa pela escolha das cores à mesa até chegar à apresentação de uma 

comida agradável aos cinco sentidos. Assim, o gosto que possuímos pela comida está 

relacionado às classificações éticas e estéticas cultural e socialmente legitimadas (ANSÓN, 

2006). A tabela 2 traz as frequências de relatos desta dimensão. 

Tabela 2 – Dimensão Estética 

Cód. Subcategoria Freq. % 
21 Conhecimento dos conceitos básicos de 

estética 
08 20 

22 Conhecimento das tendências atuais do design 
de alimentos 

09 22,5 

23 Capacidade para admirar a arte e a beleza 01 2,5 
24 Capacidade de fazer um produto harmonioso 12 30 
25 Habilidade e sensibilidade para a moda 0 0 
26 Habilidade e sensibilidade para experiências 

com cores 
02 5 

27 Habilidade para implementar quantidade, 
tamanho e localização de produtos 

0 0 

28 Atitude positiva face à apresentação da beleza 03 7,5 
29 Atitude positiva para a apresentação de valor 

estético 
05 12,5 

 Total 40 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 

 

Existe uma corrente de pensamento que coloca os cozinheiros na condição de artistas 

construtores de ‘paisagens efêmeras comestíveis’ e detentores da capacidade de realizar uma 

nova visão de mundo por meio da criação de obras-primas das refeições. Seguindo essa 

linha de raciocínio, a gastronomia seria uma linguagem, uma interpretação através da qual o 

cozinheiro deixaria, mesmo tendo que lidar com a efemeridade de sua obra, uma marca 

estética e alimentar (DALLA BONA, 2007). 

O chef 1 expressa mais claramente sua preocupação com a estética e sua dedicação 
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em realizar um trabalho harmonioso, estabelecendo inclusive uma comparação com a 

estética dominante em um período histórico pernambucano. Para este chef, estética envolve 

desde a escolha das cores à ambientação do restaurante de acordo com a proposta 

gastronômica. 

Chef 1: “Usar o doce com o salgado de uma forma que eu uso na comida é até, 
assim[...] porque antes o novo era aquele povo que misturava pitanga, manga, jaca 
na comida aí o povo acha que é misturar tudo, porque você tem que se preocupar 
com o antes, o durante e o depois. Cozinhar não é simplesmente misturar não, 
minha gente! É harmonia, é a digestão, é tudo, entendeu? Então eu fui mostrando 
que a minha mistura era leve, tinha sentido, tinha base”. 
 

Essa preocupação se deve também à incorporação da estética oriental, muito 

apreciada pelo chef 1, à cozinha contemporânea, demonstrada na sua preferência pela 

harmonia japonesa, bem como à capacidade deste sujeito em empregar o lúdico à sua 

criação não somente gastronômica, mas também de serviço no seu restaurante. 

Chef 1: “Estética eu sou criteriosissímo. Tudo é cênico. Então, tudo tem que tá 
voltado para o espetáculo da comida. Meu restaurante é extremamente cênico [...] 
Até o teto é preto como se fosse um estúdio de cinema porque agora como a ideia 
vai ser mudar, a gente vem com as coisas e muda dali, muda o estofado e mudou a 
cara”. 

 
Assim como em outras expressões artísticas, a gastronomia precisa de um cenário, 

um palco onde seja possível ao público apreciar a performance do cozinheiro em todo seu 

potencial. O salão, a disposição das mesas, o suspense que antecede o surgimento dos 

pratos, o êxtase ao degustá-los (FRANCO, 2001; ANSÓN, 2006) contribuem para a 

experiência cênica específica do chef 1. Isso acontece porque os movimentos gastronômicos 

atuais permitem que o chef de cozinha saia de uma condição de reprodutor de 

tradicionalismos a um criador de movimentos simbólicos. 

Por outro lado, o chef 2 demonstra seu interesse estético por meio da escolha das 

cores que compõem o prato e da relação com a harmonia geral do serviço. Joca também faz 

uma comparação artística entre o prato e um quadro, como se fora um ‘pintor 

gastronômico’. 

Chef 2: “O cliente primeiro come o prato com o olho então, você tem que ter uma 
lógica assim. Tem cores que eu acho inadmissível a pessoa trabalhar na cozinha, 
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como o azul, eu sou totalmente intolerante a usar azul em comida, se pensar não 
tem nada que seja azul em comida [...] A combinação de cores acho que é meio 
que um quadro, né? Eu costumo fazer muita analogia do prato com o quadro, que o 
negócio fique com uma lógica, uma simbiose de cores, uma harmonia de cor, pra 
não conflitar [...] Geralmente, é uma das coisas que influencia na criação é a escala 
de cores”. 

 

O conhecimento sobre tendências atuais do design de alimentos aparece como o 

segundo elemento de destaque da dimensão estética. Nesse sentido, destaca-se a tendência 

ao minimalismo como força de influência aos profissionais inovadores. Isso significa que 

um chef de cozinha, especialmente a cozinha contemporânea, precisa empreender esforços 

buscando fazer leituras diferentes de texturas e sabores de alimentos, utilizando-se de formas 

de apresentação consagradas, como, a do caviar ou da feijoada, que inspirem sua reprodução 

em outros ingredientes. Tem-se, por exemplo, um caviar de melão ou uma feijoada de 

legumes (ATALA; DÓRIA, 2009). 

Para o chef 1 a ideia principal que o motiva a inovar, é a da ‘desconstrução’ de 

ingredientes, técnicas e pratos já conhecidos, para reapresentá-los sob uma nova forma, que 

lembre a forma originalmente consagrada, porém com elementos que causem surpresa e 

impacto ao comensal. 

Chef 1: “Então, na minha interpretação entra o elemento regional, agora o 
elemento regional pra mim nunca vai ter a cara do elemento regional. Então eu vou 
usar castanha de um jeito que a castanha não seja a castanha que todo mundo vê 
[...] Eu faço uma farofa de tareco, boto junto com o foie gras, com framboesa, mas 
não é o tareco de comer. A carne de sol pra mim entra com purê de gorgonzola, 
com vinagrete de queijo de manteiga, com molho de tamarindo. Não é uma carne 
de sol que o povo vê”. 
 

Desconstruir é um processo mais radical e inovador que reconstruir, pois o 

movimento desconstrutivo rompe conceitos e técnicas culinárias ligadas aos métodos de 

cozimento de alimentos (ATALA; DÓRIA, 2009). O resultado faz lembrar alguns aspectos 

do paladar do prato original, mas difere na textura, na apresentação visual e no serviço à 

mesa (DÓRIA, 2006). Para chef 2, a ‘reconstrução’ é o lema de trabalho, já que ele 

demonstra não ter pretensão de destruir qualquer imagem de pratos regionais ou 

internacionais consagrados, mas utilizá-los como ponto de partida e inspiração para novos 
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pratos que resgatem a cultura gastronômica de origem. 

 
Chef 2: “Eu tô com um prato no meu restaurante que se chama pastel de festa, mas 
assim, minha ideia não é desconstruir o pastel de festa, minha ideia é fazer uma 
coisa a partir da inspiração do pastel de festa e não querer fazer o pastel de festa de 
uma maneira mirabolante.” 

 

Portanto, conhecer os conceitos fundamentais de estética é essencial ao Chef de 

cozinha para o desenvolvimento do processo de inovação em gastronomia e para 

legitimação de seu serviço, pois o rompimento de limitações culturais e estéticas está 

diretamente relacionado à criação de um trabalho autoral, próprio e conceitual. 

 

4.3 Dimensão Tecnológica 

A inovação tecnológica também chega à cozinha contemporânea e o trabalho dos 

chefs parece cada vez mais dependente ou condicionado à presença de artefatos tecnológicos 

de ponta (RODGERS, 2007). A influência do movimento denominado gastronomia 

molecular é grande para a maioria dos profissionais que pensam alcançar um alto grau de 

modernização de suas cozinhas e surpreender muito mais o cliente. Além da tecnologia de 

cozinha, as novas formas de comunicação interpessoal possibilitam uma aproximação maior 

entre as pessoas e a velocidade de circulação de informações em rede faz com que se fique 

sabendo de novidades e notícias com antecedência em relação aos meios tradicionais de 

comunicação. 

Faz-se necessário estar atento às novas tecnologias de informação e comunicação, 

não só como uma forma de marketing, mas também para trazer o cliente para perto da 

empresa, permitindo-lhe ser um co-autor do que é desenvolvido. As tecnologias de 

informação e comunicação podem ser eficazes na vinculação de pessoas a conhecimentos e 

na construção de competências de liderança (MARCHESNAY M, 2000). Apresentamos as 

frequências de relatos desta dimensão na tabela 3. 
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Tabela 3 – Dimensão Tecnológica 

Cód. Subcategoria Freq. % 
31 Conhecimento da química culinária 0 0 
32 Conhecimento da cozinha molecular 02 25 
33 Capacidade de usar a tecnologia para manter 

os alimentos frescos 
0 0 

34 Capacidade de usar a tecnologia para 
aumentar a velocidade de cozimento 

01 12,5 

35 Capacidade de usar a tecnologia para 
aumentar a velocidade de serviço 

01 12,5 

36 Capacidade de usar a tecnologia para melhorar 
a qualidade dos alimentos 

01 12,5 

37 Atitude positiva no sentido de utilizar novos 
equipamentos de cozinha 

02 25 

38 Atitude positiva face à utilização de novas 
tecnologias para se comunicar com os clientes 

01 12,5 

 Total 08 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 

 

No entanto, nos casos aqui estudados, a presença de artefatos de alta tecnologia para 

cozinha parece ainda não ter contagiado os chefs entrevistados, que demonstram 

conhecimento da chamada gastronomia molecular e das invenções que se basearam nela, 

porém não condicionam o desenvolvimento de algo novo somente à utilização de 

equipamentos de cozinha alinhados à essas tendências. Os chefs reconhecem que o serviço 

seria desenvolvido com mais rapidez com o uso de fornos e outros equipamentos mais 

modernos (RODGERS, 2007), mas enfatizam suas inovações em sua própria capacidade de 

criação autoral, criativa e única. O chef 1 refere-se pouco aos novos equipamentos para 

cozinha, mas demonstra conhecimento e certa influência recebida do movimento da 

gastronomia molecular, enquanto o chef 2 cita nomes de equipamentos que poderia utilizar, 

mas ainda não os elegeu como prioridade em seu trabalho. 

Chef 1: “Ferran Adrià, assim, é o ícone de tudo e que eu queria ser [...] eu queria 
ser inventivo como ele, mas eu não queria fazer o que ele faz, porque o que ele faz, 
ele sobrevive no mercado europeu”. 

 
Chef 2: “[...] em algum canto, você vê um negócio, tem uma ideia legal de fazer 
com certo equipamento, mas você não tem o equipamento e o equipamento é 
caríssimo, então eu, pelo menos na cozinha do Ponte Nova, a gente não tem 
nenhum tipo de equipamento ultramoderno, como forno combinado ou o 
duravácuo ou termomix ou alguma coisa desse tipo. Então a gente procura fazer 
tudo com uma cozinha vamos dizer arcaica, mas uma cozinha básica, que é fogão 
a chama, uma chapa, uma ‘fritadeirazinha’ e um forninho pequeno” 
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A inovação tecnológica é fundamental para manter a competitividade de qualquer 

negócio e o empreendedor deve buscar soluções tecnológicas inovadoras para diferenciar-se 

no seu setor de atuação. Entretanto, nos serviços gastronômicos, é necessário que o chef 

empreendedor avalie e decida até que ponto é importante utilizar-se de alta tecnologia em 

seu trabalho, na medida em que esse uso deve estar alinhado aos objetivos do negócio e 

trazer benefícios às suas técnicas de trabalho (RODGERS, 2007). 

 

4.4 Dimensão do Produto 

A preocupação em surpreender e impactar o cliente no momento do serviço é uma 

das características principais dos chefs que fazem a cozinha contemporânea. A capacidade 

de criar produtos e serviços que despertem sentimentos exclusivos é um comportamento de 

destaque para o Chef de cozinha inovador, que busca posicionar-se na sociedade onde atua 

por meio de transformações de ingredientes banais em refeições nobres e das sensações 

únicas que consegue provocar nos comensais (ATALA; DÓRIA, 2009). A distribuição das 

frequências de falas desta dimensão é apresentada na tabela 4. 
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Tabela 4 – Dimensão de Produto 

Cód. Subcategoria Freq. % 
41 Conhecimento de apresentação de produtos 

com sabor original 
05 5 

42 Conhecimento de apresentação de produtos 
saudáveis 

01 1 

43 Capacidade de criar produtos comercializáveis 13 13 
44 Capacidade de fazer produtos com um 

sentimento exclusivo 
26 26 

45 Capacidade de fazer produtos com vitalidade 01 1 
46 Capacidade de fazer produtos seguros e 

higiênicos 
02 2 

47 Atitude positiva face à utilização de novos 
ingredientes e receitas 

17 17 

48 Atitude positiva para com o novo valor dos 
produtos 

07 7 

49 Atitude positiva face à utilização de 
ingredientes únicos 

09 9 

410 Atitude positiva para o desenvolvimento de 
novos produtos 

20 20 

 Total 101 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 

 

O chef que consegue romper conceitos e barreiras culturais limitantes e apresenta 

ingredientes conhecidos de uma maneira nova e inesperada, consegue colocar o consumidor 

diante de uma experiência comum, que é alimentar-se, reconstruída de uma nova maneira, 

que a torna inusitada, constituindo um novo serviço que vai além da necessidade biológica 

do alimento e projeta uma experiência gastronômica única (HU, 2010). 

Chef 1: “Como é que eu comecei a entrar no mercado de gastronomia? Como é 
que eu comecei a ser contemporâneo? Porque o meu primeiro restaurante era um 
japonês contemporâneo, mas aí era o seguinte: o povo não tinha cultura pra comer 
o diferente. Então, como era que eu fazia? Todo mundo que chegava pra comer a 
comida japonesa, eu mandava três itens da minha cozinha como cortesia. [...] Aí o 
povo começou a comer, entender que era diferente, mas que era gostoso, que era 
bom. [...] O meu restaurante é como se fosse uma caixa cênica que as pessoas são 
recebidas para o meu espetáculo”. 

 

Estar aberto à utilização de novos ingredientes, técnicas culinárias e receitas, bem 

como demonstrar atitude positiva para o desenvolvimento de novos produtos são também 

comportamentos de destaque na ação inovadora (HOYER et al, 2010). A cozinha 

contemporânea caracteriza-se pela união de diferentes propostas gastronômicas, onde não 

predomina somente um conjunto de técnicas de um país ou cultura, mas a conexão de 
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especificidades muito mais ligadas às particularidades do chef que a uma nação dominante. 

É uma cozinha mais aberta a natureza – daí a valorização de produtos da estação e da 

própria região – e mais independente (ATALA; DÓRIA, 2009). 

Chef 1: “ Ser contemporâneo na integra é ser ousado, mostrar pra o público 
novidades, ousar, fazer um foie gras com algodão doce, usar o favo de mel com 
foie gras, é usar um filé com farofa de pipoca [...] eu fiz agora pro festival um 
risoto de quinoa e farofa de folha de tamarindo. Eu trago, por exemplo, uma 
mistura de caju com amêndoa [...]”. 

 

Este ponto abre espaço para uma reflexão importante sobre cozinha contemporânea, 

pois se o que predomina na atualidade é o trabalho autoral e criativo do chef de cozinha, 

pode-se questionar se há limites às práticas contemporâneas, sob o risco de apresentar uma 

proposta gastronômica sem os elementos mínimos que possam caracterizá-la. A resposta 

parece estar na própria questão, pois, mesmo que a cozinha contemporânea mostre-se 

independente de técnicas de um único território, nação ou país, ela valoriza a inventividade 

sem prescindir de métodos de preparo e serviço condizentes com seu grau de sofisticação e 

inovação (DÓRIA, 2006). Os relatos dos entrevistados pode ser um indicativo de 

confirmação para a reflexão levantada pela própria pesquisa, onde se percebe que os chef s 

tomam como referência a cozinha regional pernambucana em seus trabalhos, apresentando-a 

de maneira nova. 

 

4.5 Dimensão do Serviço 

Aqui destaca-se o Conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única 

como habilidade mais importante nesta dimensão, seguido pela Capacidade para 

desenvolver um novo serviço gastronômico, Capacidade de se comunicar com os clientes e 

Atitude positiva em relação à adição de um novo valor durante a prestação de serviços. A 

tabela 5 apresenta as frequências dos relatos. 
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Tabela 5 – Dimensão de Serviço 

Cód. Subcategoria Freq. % 
51 Conhecimento da correspondência de 

alimentos e bebidas 
02 2 

52 Conhecimento para projetar uma experiência 
gastronômica única 

30 28,5 

53 Capacidade de cooperar com servidores 01 1 
54 Capacidade de se comunicar com os clientes 17 16 
55 Capacidade para desenvolver um novo serviço 

gastronômico 
26 25 

56 Habilidades em lidar com reclamações dos 
clientes 

02 2 

57 Atitude positiva com o controle do serviço 08 7,5 
58 Atitude positiva em relação à adição de um 

novo valor durante a prestação de serviços 
19 18 

 Total 105 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 

 
Entendemos que o conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única é 

uma competência fundamental para o empreendedor inovador, pois um serviço nunca é igual 

a outro, não está completo sem a presença do consumidor e deve ser idealizado sob os 

parâmetros de perecibilidade, interatividade, intangibilidade e diversidade (GADREY; 

GALLOUJ; WEINSTEIN, 1995; VARGAS, 2009; 2010). Nesse sentido, surge a 

competência de serviço, entendida como a transformação das atividades já existentes de 

forma que elas sejam apresentadas com melhorias, ou seja, uma nova maneira de realizar as 

tarefas de uma ocupação vigente (ZARIFFIAN, 2001; UGHETTO, 2002). Assim sendo, 

espera-se que um chef de cozinha inovador não faça outra coisa a não ser chef, porém sendo-

o de um modo novo, diferente, de forma a conseguir externalizar sua capacidade de enxergar 

e projetar o serviço gastronômico de um jeito novo a cada dia, como revelam os relatos das 

entrevistas. 

Chef 1: “Eu fiz o meu primeiro restaurante, chamou Okinawa. [...] foi um marco 
na gastronomia de Pernambuco. Não era nada, mas pra as pessoas que estavam 
precisando do novo, era o ideal [...]”. 
 
Chef 2: “a gente faz um creme que não leva creme, não leva leite, que é à base de 
couve-flor e suco de cenoura, são ingredientes banais, mas que se transformam 
num ingrediente legal a partir da transformação, do cozimento dele”. 

 

A Capacidade de se comunicar com os clientes é outro ponto chave para a 
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legitimação do serviço, pois é necessário levar em consideração a troca de experiências e 

aquisição de conhecimentos decorrente deste encontro (LODY, 2006; GALLOUJ, 2009). 

Apesar de negar a influência de atores externos, particularmente de outros chefs de cozinha e 

até mesmo dos clientes, um dos sujeitos revela sua inspiração em um chef catalão 

responsável pela difusão da chamada gastronomia molecular e que recebeu diversas vezes o 

prêmio de melhor chef de cozinha do mundo e sua empresa o de melhor restaurante do 

mundo. 

Chef 1: “Teve sim, a inspiração do Ferran Adrià, assim, é o ícone de tudo e que eu 
queria ser, eu queria ser inventivo como ele, mas eu não queria fazer o que ele faz, 
porque o que ele faz, ele sobrevive no mercado europeu” 
 

 
Ao apresentar-se como um desbravador – responsável por abrir os caminhos aos seus 

seguidores e aprendizes – e demonstrando certa autonomia de seu trabalho, o chef 1, 

encontra-se cercado de outros atores que o influenciam em sua trajetória profissional. 

Apesar de dizer que não se deixa influenciar pelo cliente, este é um dos atores externos mais 

importantes no trabalho do sujeito, para não dizer imprescindível, pois o cliente é um agente 

de legitimação da inovação e, na sua ausência, o serviço não acontece. A relação de co-

produção de um serviço é o momento de reconhecimento do serviço pelo cliente 

(GALLOUJ, 2009), que participa do processo não somente no ato de consumir, mas também 

quando deixa sugestões, críticas e reclamações e passa a exigir do chef de cozinha um nível 

de superação pessoal e inovação cada vez mais elevada, o que torna o serviço de 

gastronomia mais elaborado e profissional. 

Chef 1: “E eu fui percebendo que o público que eu já tinha educado há muito 
tempo atrás, hoje em dia eu poderia oferecer o novo e cada vez ele me exige o 
mais novo. Muito mais do que eu ofereço [...] E nisso eu vou trabalhando num 
nível de superação que eu chego lá fora pra fazer um festival, o povo fica bobo 

 

Por outro lado, o chef 2 revela mais atenção com seus clientes, enquanto agentes de 

reconhecimento de seu trabalho e busca desenvolver um relacionamento mais próximo com 

eles, incluindo o uso de novas tecnologias de comunicação para atingir um público mais 
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específico.  

Chef 2: “E a gente se relaciona muito com os clientes também por email, tem o 
mailing da gente e geralmente, quando a gente quer passar alguma informação a 
mais ou diferenciada, a gente passa por email” 

 

Capacidade para desenvolver um novo serviço gastronômico e Atitude positiva em 

relação à adição de um novo valor durante a prestação de serviços também são dimensões 

importantes que compõem o comportamento empreendedor de chefs de cozinha e 

contribuem para a inovação em serviços. 

Destacamos ainda que, para apresentar um novo produto ou serviço, o empreendedor 

dispõe-se a assumir riscos calculados e a enfrentar situações de crise e mudança, 

estrategicamente planejadas para alavancar o crescimento da empresa e também do 

profissional. 

Chef 1: “[...] a primeira vez que eu fiz, há dez nos atrás, os “cabras” macho daqui 
comerem flor? Eu vou comer flor? Eu digo ‘Vai! e vai entender que é bom e vai 
gostar’”. 
 
Chef 2: “[...] pelo menos quando eu cheguei ainda era um negócio meio quadrado 
o serviço, mais à moda antiga, e a gente foi tentando quebrar esse hábito de 
restaurantes daqui de Recife”. 
 

Ambos os entrevistados demonstraram que já passaram por situações de tomada de 

decisões de certa forma arriscadas, mas que poderiam trazer benefícios ao negócio. Para 

tanto, foram devidamente acompanhadas no processo gerencial, a ser aprofundado no tópico 

seguinte. 

 

4.6 Dimensão da Gestão 

Nesta dimensão, destacou-se a atitude positiva em relação à auto-aprendizagem, o 

que é importante por destacar um comportamento semelhante entre os dois entrevistados, 

pois ambos buscam aperfeiçoamento constante, por meio de fontes variadas e valorizam a 

troca de experiências e a aprendizagem adquirida com a prática profissional. Apresentamos 

as frequências de relatos desta dimensão na tabela 6. 
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Tabela 6 – Dimensão da Gestão 

Cód. Subcategoria Freq. % 
61 Conhecimento de gerenciamento de processo 

de inovação 
13 8 

62 Conhecimento do custo durante a gestão da 
inovação 

06 4 

63 Conhecimento das tendências atuais e futuras 
de alimentação 

14 9 

64 Capacidade de apresentar habilidades de 
marketing durante a gestão da inovação 

07 4 

65 Capacidade de coletar e gerenciar informações 18 11 
66 Capacidade de controlar o processo de 

inovação culinária 
17 11 

67 Capacidade de abrir um novo mercado 15 9 
68 Capacidade para lidar com gestão de equipe 05 3 
69 Capacidade de apresentar a gestão de 

liderança 
03 2 

610 Capacidade de lidar com a gestão interpessoal 12 7,5 
611 Atitude positiva face à mudança 12 7,5 
612 Atitude positiva face à crise 11 7 
613 Atitude positiva em relação à auto-

aprendizagem 
27 17 

 Total 160 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2011 

 

O empreendedor da pequena e média empresa, por possuir recursos limitados ou 

acesso restrito a esses recursos, deve utilizar uma variedade de fontes de informação e estar 

ligado a diversas redes de relacionamento para obter as informações necessárias e 

desenvolver suas estratégias. Atuando em redes, o chef de cozinha se mantém atualizado 

com tendências de setores diversos e aproveita as oportunidades encontradas para inovar no 

seu campo (JULIEN et al, 2004). O estudo de Mello, Leão e Paiva Júnior (2006), realizado 

com empreendedores de empresas de tecnologia, afirma que as competências 

empreendedoras devem evidenciar a importância da aprendizagem e do compartilhamento 

de conhecimentos, além da capacidade de inovar e da relação com riscos calculados como 

características do empreendedor, confirmando a prevalência do pensamento subjetivo e 

criativo na atuação empreendedora. 

Chef 1: “[...] hoje, pra escrever receita, é um minuto, de tanto que eu leio, de tanto 
que eu lia, já fui pegando uma manha, entendeu? De como fazer...” 
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Por sua vez, o chef 2 deixa clara a importância de uma rede de relacionamentos – 

network – eficiente para troca de experiências, auto-aprendizagem e desenvolvimento de 

conhecimentos específicos. 

Chef 2: “Meu principal aprendizado hoje é com troca de informações com outros 
Chef s. É a network, acho que funciona bem legal [...] viaja um bocado e você vai 
trocando experiência, você vai cozinhar em Belo Horizonte, você troca experiência 
com o pessoal de lá; você vai cozinhar em São Paulo, no Rio Grande do Sul você 
vai pegando outras coisas, outras ideias, outras culturas e vai aprimorando. Isso 
tudo ajuda muito a inovar no teu prato.” 
 

O aumento da concorrência e da complexidade nos serviços tem reduzido a 

importância das competências técnicas e operacionais em favor das habilidades de liderança, 

estratégicas e corporativas dos gestores. O estudo de Watson (2008) ressalta a importância 

de treinamento e aperfeiçoamento continuados em serviços de hospitalidade. A capacidade 

de se adaptar com criatividade às mudanças é essencial ao gestor de serviços gastronômicos. 

A Capacidade de coletar e gerenciar informações é outra habilidade essencial ao 

gestor de serviços de gastronomia, especialmente se atua como chef de cozinha. 

Chef 1: “Eu não tenho restrição a nada. Eu faço questão de ler tudo, de ver tudo. 
Se eu não gosto de uma música, de determinado tipo de música, me permito. 
Música, revista, jornal, televisão, canais de assinatura, viajar sobretudo. Tudo. E, 
eu não gosto, por exemplo de, na hora de pesquisar alguma coisa, eu gosto de 
chegar e conhecer a comida de boteco, [...] eu não vou viajar pra fazer programa 
chique, eu gosto da comida do povo, de ver a cultura do lugar, sempre explorando 
as culturas” 

 
A Capacidade de controlar o processo de inovação culinária aparece como terceira 

subcategoria mais freqüente, o que ratifica as duas anteriores, pois para administrar o 

processo de inovação, o chef de cozinha precisa buscar aperfeiçoamento pessoal em fontes 

diversas de informação e de formação. Gestores de serviços precisam desenvolver 

competências e habilidades que incluem orientação de atendimento ao cliente, gestão 

financeira, tendências do mercado, inovação e compromisso com o trabalho (WATSON, 

2008). 

 
Chef 1: “Pra inovar é isso, é viajar, é o olho, é estar com o olho atento pra um 



70 
 

elemento que você compra e você diz ‘esse aqui vai seduzir o cliente na hora que 
ele comprar’” 

 
Ressaltamos ainda a capacidade dos sujeitos em aceitar desafios e assumir riscos 

para iniciar um movimento novo e diferenciado. Avaliar situações duvidosas e assumir os 

riscos de iniciar um movimento novo é uma das competências essenciais de um 

empreendedor. Direcionando esforços para alcançar um ou mais objetivos traçados, o 

indivíduo demonstra autodeterminação, força de vontade e autonomia para inovar (MELLO; 

LEÃO; PAIVA JR, 2006). 

Chef 1: “Montei meu primeiro restaurante. Eu sempre dizia assim ‘olhe, não tem 
nada que eu queira que eu não consiga, viu?’[...] Presunçoso não, eu tenho força de 
vontade” 

 

O Conhecimento das tendências atuais e futuras de alimentação revelou visões 

diferentes dos dois chefs em relação à sustentabilidade, mencionada por ambos como um 

movimento forte na gastronomia mundial, que precisa ser bem compreendido para ser 

executado eficazmente. O chef 1 limita-se a falar de aproveitamento de alimentos, enquanto 

o chef  2 demonstra uma noção mais ampla de sustentabilidade em gastronomia. 

Chef 1: “eu até faço muita coisa voltada pra sustentabilidade. Essa coisa que eu fiz 
agora do meu menu todo voltado pra [...] usando as folhas, as frutas, reciclando os 
próprios alimentos, semente de melão, tal acho que... vai bastante. E [...] pro futuro 
o que eu vejo assim é cada vez mais as pessoas querem o novo e nesse espaço do 
novo, a gente tem muito espaço pra apoio à sustentabilidade” 
 
Chef 2: “essa questão de trabalhar o ingrediente local, que é a questão da 
sustentabilidade. Então quanto menos você tiver agredindo, exigindo do produto, 
se o produto vem daqui da sua terra, você vai tá valorizando sua terra, você vai tá 
diminuindo com o transporte, vai tá diminuindo com o custo, várias coisas. 
Trabalhar coisas também orgânicas, biodinâmicas, acho que vai ser uma 
tendência” 

 
Portanto, percebemos que o desafio não é apenas criar uma empresa, mas torná-la 

sustentável, demandando formas de pensar e agir comprometidas com a inovação e com o 

desenvolvimento. É importante que micro e pequenas empresas busquem alternativas 

capazes de sustentá-las no mercado, desenvolvendo uma visão holística de sustentabilidade, 

que envolve não somente a reciclagem de embalagens e aproveitamento integral de 
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alimentos, mas abrange toda a cadeia produtiva regional, valoriza produtores locais, diminui 

custos com transporte e reduz perdas e avarias que podem encarecer o serviço ao 

consumidor final. As competências do chef de cozinha para a sustentabilidade devem ser 

desenvolvidas a fim de contribuir para o desenvolvimento empresarial e cumprir seu papel 

no grupo social onde se insere. 

4.7 Dimensão da Criatividade 

A Capacidade de encontrar ideias criativas e a atitude positiva para criá-las foram as 

subcategorias de maior freqüência nesta dimensão, o que é compreensível pela característica 

básica do chef de cozinha contemporânea, habituado a um movimento constante de 

aperfeiçoamento e superação dos seus limites e das barreiras culturais que impeçam a 

difusão de inovações. Na tabela 7 apresentamos as frequências encontradas para esta 

dimensão. 

Tabela 7 – Dimensão da Criatividade 

Cód. Subcategoria Freq. % 
71 Conhecimento da ciência culinária básica 08 7 
72 Conhecimento da tomada de decisões 08 7 
73 Capacidade de usar o pensamento divergente 04 3 
74 Capacidade de encontrar ideias criativas 33 27,5 
75 Habilidade em técnicas básicas de culinária 02 1 
76 Habilidade para resolver problemas 08 7 
77 Atitude positiva para a criação de novas ideias 33 27,5 
78 Atitude positiva para aceitar as opiniões dos 

outros 
04 3 

79 Atitude positiva face à utilização de novas 
formas para resolver questões 

08 7 

710 Atitude positiva para ser otimista 12 10 
 Total 120 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2011 
 

Estudo semelhante realizado por Horng e Lin, (2009) reforça a importância da 

capacidade de encontrar ideias criativas e reforça este resultado, quando afirma que produtos 

culinários criativos satisfazem desde as nossas necessidades básicas até os nossos desejos. 

Atualmente, criatividade é a chave para a competitividade nos serviços gastronômicos e para 
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seu aperfeiçoamento e um importante insumo tanto para as grandes organizações, como para 

as micro e pequenas empresas. Durante uma experiência de consumo em um restaurante 

gastronômico, o estímulo aos cinco sentidos é incentivado também por trocas psicológicas 

entre clientes, tanto com outros consumidores quanto com os fornecedores do serviço, pois a 

criatividade do chef de cozinha se complementa e amplia com o retorno dado pelo 

consumidor. Os chefs da alta cozinha sempre visualizam oportunidades de ampliação de 

conhecimentos sobre comida e a finalização do serviço na mesa do cliente também pode ser 

fonte de inspiração para futuras criações (GADREY, 1994; HORNG; HU, 2008). 

A partir dos relatos, encontramos elementos de diversão na criação gastronômica, 

com uma atitude lúdica na relação de um dos sujeitos com sua gastronomia e criação 

inovadora. O elemento lúdico é relativo a jogos e divertimentos (NEGRINE; BRADACZ; 

CARVALHO, 2001). Faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, 

funcional e satisfatório. Na atividade lúdica não importa somente o resultado, mas a ação, o 

movimento vivenciado. 

Chef 1: “A festa do final de ano, de Natal e Réveillon da casa de minha avó. Que 
aí, é assim, cada um fazia um prato, cada um tinha que fazer um prato melhor que 
o outro... eu competia com minha, minha mãe compete comigo, eu compito com 
minha irmã, entendeu? [...] Aí vai essa brincadeira [...]”. 

 

A herança familiar, principalmente de duas figuras femininas, foi um fator 

importante na determinação do talento do chef 1, estimulando seu interesse no campo da 

gastronomia e o capacitando para aprender a sua arte culinária mais facilmente. Para 

diferenciar-se em mercados, produtos e serviços, é imperativo que o empreendedor perceba 

situações por ângulos diferentes e pense de forma criativa, visualizando tendências atuais e 

futuras para oferecer um serviço novo e que seja consumido de forma útil pelo cliente (HU, 

2010; MELLO; LEÃO; PAIVA JR, 2006; ZARIFIAN, 2001). A oferta dos serviços de 

restaurantes gastronômicos se distingue pela função de “encenação” dos serviços em 

oposição à simples entrega de comida, valorizando elementos que causem surpresa e 
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superação de expectativas do cliente (LASHLEY; MORRISON; RANDALL, 2005; 

FREIXA; CHAVES, 2008). 

Chef 1: “Nunca gostei de fazer o normal; eu sempre queria fazer uma coisa nova 
[...] Não quero fazer a mesma coisa que tem, quero fazer uma coisa diferente, eu 
quero fazer uma coisa diferente. O restaurante cada semana mudava a decoração 
inteira. Meu cardápio eram quatro pratos que não se repetiam nunca”. 

 

A capacidade de mobilizar experiências e a vontade de aprender também se 

apresentam como comportamento importante na ação inovadora. O indivíduo torna-se capaz 

de teorizar a prática cotidiana e consegue realizar tarefas cotidianas mais rapidamente 

(MELLO; LEÃO; PAIVA JR, 2006). Entendemos que se os pequenos empreendedores 

forem orientados a desenvolverem sua competência de criatividade, eles poderão melhor 

utilizar seu potencial criativo, agregando assim, esforços na luta pelo desenvolvimento 

social de diferentes regiões. 

As competências de inovação que emergem da atuação do empreendedor de serviços 

gastronômicos estão sintetizadas no Quadro 5 – Mapa Geral de Competências Emergentes. 

Cód Categoria Competências Emergentes 
1 Cultura • Atitude positiva em relação à difusão de inovações 
2 Estética • Capacidade de fazer um produto harmonioso 
3 Tecnologia • Conhecimento da cozinha molecular 

• Atitude positiva no sentido de utilizar novos equipamentos de cozinha 
4 Produto • Capacidade de fazer produtos com um sentimento exclusivo 
5 Serviço • Conhecimento para projetar uma experiência gastronômica única 

• Capacidade de relacionamento com colegas de profissão 
• Capacidade de criar um trabalho autoral 

6 Gestão • Atitude positiva em relação à auto-aprendizagem 
7 Criatividade • Capacidade de encontrar ideias novas e criativas 

• Capacidade de fazer um trabalho lúdico 
Quadro 5: Mapa Geral de Competências Emergentes. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 
 

O quadro 6 apresenta as frequências de falas de cada categoria, obtidas através de 

estatística descritiva, em função da emergência das competências de inovação do 

empreendedor de serviços gastronômicos, tendo por referência o modelo teórico adotado no 

estudo. 
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Categoria Frequência % 
Cultura 115 17,7 
Estética 40 6,1 

Tecnologia 08 1,2 
Produto 101 15,6 
Serviço 105 16,2 
Gestão 160 24,7 

Criatividade 120 18,5 
Total 649 100 

Quadro 6: Distribuição das frequências das categorias. 
Fonte: Pesquisa Direta, 2011. 

As competências de gestão se destacaram em decorrência da utilização de uma 

tecnologia gerencial mais orgânica e multifuncional, uma vez que o chef disponibiliza 

aspectos da cultura para desenvolver o esforço inovativo e as dinâmicas administrativas dos 

restaurantes. 

Surgiram ainda três competências não contempladas pelo modelo teórico de Hu 

(2010): a capacidade de fazer um trabalho lúdico, a capacidade de criar um trabalho autoral 

e a capacidade de relacionamento com colegas de profissão. Estas foram inseridas nas 

categorias de análise, de acordo com a subcategoria indicativa – duas novas competências de 

serviço e uma nova competência de criatividade – conforme o quadro 5 anterior. 

A influência da gastronomia molecular é forte para grande parte dos profissionais de 

gastronomia e o uso de tecnologia de ponta na cozinha torna-se, aos poucos, um padrão no 

setor de restaurantes. Porém, percebemos que a presença de equipamentos modernos de 

preparo de alimentos parece não ter contagiado totalmente as cozinhas pernambucanas aqui 

estudadas, o que nos faz acreditar em uma prioridade do trabalho artesanal sobre os métodos 

automatizados de elaboração de refeições. Para maior disseminação do uso dessas 

tecnologias entre os chefs de cozinha é necessário despertar o interesse do empreendedor, 

influenciando as decisões gerenciais e a adequação dos equipamentos ao negócio. 
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5. Considerações finais 

Ao término deste relatório de pesquisa, retornamos à pergunta condutora: Que 

competências de inovação emergem da atuação do empreendedor de serviços de 

restaurantes gastronômicos? para apresentarmos algumas conclusões. Nesta exploração do 

mundo da gastronomia, tivemos a oportunidade de encontrar respostas. No entanto, essas 

respostas não podem ser consideradas definitivas e a solução ora apresentada não tem a 

pretensão de ser absoluta. 

O contexto cultural desempenha importante papel no processo de inovação em 

serviços gastronômicos, já que o chef de cozinha precisa levar em conta os aspectos culturais 

que tornam os objetos de consumo significativos entre determinado grupo social. O modelo 

teórico aqui adotado apresenta uma visão antropológica de cultura, que considera os valores 

do local de origem como única forma de expressão de um povo. Entretanto, ressaltamos que 

o trabalho realizado por chefs de cozinha contemporânea não se resume a essa visão, já que 

a própria cozinha não se prende a técnicas culinárias, a métodos de cozimento ou a formas 

de serviço de um único país ou de uma única nação. 

O cliente aparece como um dos atores externos mais importantes no trabalho de um 

chef de cozinha, pois é um agente de legitimação da inovação e, na sua ausência, o serviço 

não acontece. Evidencia-se o esforço de chefs para manter comunicação com os clientes por 

meio de correio eletrônico e sites de redes sociais. O consumidor também é considerado 

como co-criador do trabalho de um chef, na medida em que é chamado a participar da 

criação gastronômica. 

Destaca-se também a atitude positiva em relação à auto-aprendizagem. O 

empreendedor da pequena e média empresa, por possuir recursos limitados, deve utilizar 

uma variedade de fontes de informação e estar ligado a diversas redes de relacionamento 

para obter as informações necessárias e desenvolver suas estratégias. Ressaltamos ainda a 
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capacidade dos sujeitos em aceitar desafios e assumir riscos para iniciar um movimento 

novo e diferenciado. Avaliar situações duvidosas e assumir os riscos de iniciar um 

movimento novo é uma das competências essenciais de um empreendedor. 

Quanto às novas competências emergentes, não previstas na teoria, consideramos a 

ludicidade essencial aos vários processos da vida humana e representativa do intuito de 

tornar as atividades profissionais mais prazerosas e agregar valor social ao serviço 

apresentado. Elementos de diversão na criação gastronômica, com uma atitude lúdica na 

relação de um dos sujeitos com sua gastronomia e criação inovadora. Certo grau de 

encenação leva o comensal a ver a refeição como um momento social e de distinção, porém 

sem deixar de ser divertido. Produtos culinários criativos satisfazem desde as nossas 

necessidades básicas até os nossos desejos emocionais. 

Já a criação de um trabalho autoral, com características conceituais únicas, é 

compreendida como um rompimento de conceitos e barreiras culturais e estéticas limitantes, 

transformando a experiência banal e comum de alimentar-se em algo novo, inesperado para 

o cliente. Podemos então considerar que não há fronteiras gastronômicas que não possam ser 

ultrapassadas, já que o trabalho do chef de cozinha contemporânea tem por base as 

particularidades vinculadas a cada profissional. A chave da criação autoral para o 

empreendedor é manter-se inquieto, questionar tudo e questionar-se sempre. Saber 

comunicar-se e aprender com os colegas de profissão demonstram a capacidade deste sujeito 

para atuar em rede e saber dividir experiências e conhecimentos adquiridos. 

As implicações gerenciais deste estudo residem na exploração da ação 

empreendedora em serviços gastronômicos que possibilitem a mobilização de políticas 

públicas para o desenvolvimento de competências de inovação junto às profissões que lidam 

com estética artística e gestão de serviços, bem como na melhor utilização de conhecimentos 
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acadêmicos por parte de profissionais de serviços de restaurantes, potencializando a 

gastronomia nos seus espaços de hospitalidade. 

Sugerimos como futuros estudos a investigação de outros atores que fazem parte da 

área de serviços gastronômicos, a mobilização de outras tradições de pesquisa para se 

investigar a prática inovadora nos espaços gastronômicos e o conhecimento de novos 

aspectos do desenvolvimento de competências inovadoras em outros serviços da nova 

economia. Sugerimos, ainda, o desenvolvimento de estudos comparativos entre profissionais 

de serviços gastronômicos de outros tipos de cozinha e os atores da cozinha contemporânea. 

A principal limitação do estudo constitui-se na pesquisa de apenas dois casos da 

cozinha contemporânea, tendo em vista as possibilidades e a riqueza do campo 

gastronômico em Pernambuco, devido ao fato do recorte da pesquisa privilegiar o critério de 

classificação da cozinha e a premiação na categoria Chef  do Ano do periódico Veja Recife 

Comer e Beber. 
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APÊNDICE 1 – Protocolo de Entrevista Chef de Cozinha 

Pergunta central: Que competências de inovação emergem da atuação do 
empreendedor de serviços de restaurantes gastronômicos? 

 
 

COBERTURA 
TEMÁTICA 

 
INDAGAÇÕES 

 
Condições Causais 

• Que motivos o levaram a se tornar um Chef 
de cozinha? 
• Em sua opinião, qual o perfil necessário para 
se inovar no seu setor de atuação? 

Dimensão de Cultura • Fale sobre sua relação com ingredientes e 
técnicas culinárias que você utiliza 

 
Dimensão Estética 

• Como você descreve a estética em suas 
criações? 

 
Dimensão de Criatividade 

• Como você associa criatividade ao processo 
de inovação gastronômica? 

 
Dimensão Tecnológica 

• Fale sobre o seu conhecimento a respeito das 
novas tecnologias para gastronomia e para 
informação e comunicação. 

 
Dimensão de Produto 

• Quando você pensa em uma criação 
diferente, que produto você imagina oferecer 
ao seu cliente? 

 
 

Dimensão de Serviço 

• Como você define seu público e se relaciona 
com ele? Ele influencia na definição de suas 
inovações? 
• Fale sobre seu relacionamento com os 
demais colaboradores (diretos e indiretos). 

 
Dimensão de Gestão 

• Fale sobre sua concepção a respeito de um 
processo de inovação gastronômica 
(dificuldades e gerenciamento). 

Quadro 6 – Protocolo de entrevistas 
Fonte: Adaptado de Paiva Jr. (2004). 
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APÊNDICE 2 – Transcrição de uma Entrevista 

1.  
2.  

P: Eu queria que você começasse dizendo isso, né? Que motivos levaram você a se 
tornar um Chef de cozinha? 

3.   
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

CHEF1: bom, pra ser sincero, eu nunca pensei na minha vida em ser Chef de 
cozinha. Porque eu não vou dizer a você que sempre, desde pequeno eu idealizava 
isso. Então, assim, mas, é... desde pequeno eu cozinhava. E assim, o, o... é porque 
eu não tinha esse senso pro... de, de, de profissão ainda quando eu era menor e 
muito menos voltado pra Chef  de cozinha como uma profissão. Então era um 
hobby, mas minha família inteira... eu venho de família tradicional que cozinha 
muito. Pra você ter noção, é, eu fui criado em fazenda, sempre assim, muita comida, 
muita fartura... a carne, matava o boi pra gente... congelar e comer. Aí a gente 
matava o boi, aí via, cortava as partes todas, “num sei quê, num sei quê”. É... minha 
mãe quando ia pra feira, fazer supermer... fazer feira, porque tinha muita gente, 
muito peão na fazenda, muita coisa, o povo pensava que ela tinha hotel, pra você ter 
noção do tamanho de... de quanta gente comia em casa ou que comia num sei quê. 
E, independente disso, assim, minha avó sempre foi aquela que abriu muito meu 
paladar, abriu meu... me ensinou a... a gostar de coisas, entendeu? Por exemplo, eu 
me lembro como se fosse hoje, eu só comia... porque ela tinha um tempero, mas ela 
tinha a mão pro negócio. Eu só comia o feijão, eu não gostava de feijão, só comia o 
feijão que ela fazia, porque o feijão que ela fazia era excelente. 

21.   
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  

CHEF1: ah, sim, aquela coisa de fazenda, minha mãe, minha avó também era coisa 
de... quando ela cozinhava uma carne, uma carne de porco, que era... ela morava em 
Paudalho, naquelas casas grandes, mesa pra oito pessoas, então sempre... era ela 
sozinha na casa de seis quartos, com mesa... uma mesa gigante, ela nunca jantava e 
almoçava só, sempre tinha alguém que vinha pra comer com ela, entendeu? Quando 
ela cozinhava, o quarteirão inteiro sabia. E eu sou meio assim como ela, quando eu 
cozinho, o quarteirão inteiro sabe. 

29.   
30.  P: É? 
31.   
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  

CHEF1: É. Eu vou pra casa dos meus amigos em São Paulo, aí eu... tô assim, num 
sei quê, tô cozinhando aí... menino, eu vou dizer uma coisa, Chef 1! Vou dizer, eu 
tava lá embaixo do prédio, quando eu vi... eu digo, rapaz, isso tem cheiro da comida 
de Chef 1, isso tem cheiro da comida de Chef 1. Aí eu cheguei aqui no corredor, 
isso tem cheiro da comida de Chef 1, assim... meus amigos... essa coisa me lembra 
muito o que minha avó fazia. E com isso eu fui aprendendo, aprendendo as coisas, 
beleza. E sempre gostando, minha mãe... Aí, depois, minha mãe deixou essa parte 
mais da fazenda, a gente tinha a casa nossa mesmo, separada, que era uma chácara e 
que minha mãe sempre nos domingos, sempre vinha os primos do meu pai, os 
parentes do meu pai sempre ele, sempre rece... sempre recebia... essa coisa muito de 
receber, de receber, de receber, é, também eu via o movimento de cozinhar e, 
sobretudo, a festa do final de ano da ca... isso é uma coisa que marca muito... que é 
o... a festa do final de ano, de Natal e Réveillon da casa de minha avó. Que aí, é 
assim, cada um fazia um prato, cada um tinha que fazer um prato melhor que o 
outro, cada um não sei o que com o outro, cada um... eu competia com minha, 
minha mãe compete comigo, eu compito com minha irmã, entendeu? 
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48.   
49.  P: É mesmo? 
50.   
51.  
52.  

CHEF1: É. Então, é a família das vaidades, cada um tenta destruir o outro, fazer um 
prato mais gostoso do que o outro, entendeu? 

53.   
54.  P: certo. 
55.   
56.  
57.  

CHEF1: É. Até lá em casa mesmo, se eu for fazer um jantar e minha mãe for fazer a 
sobremesa, ela faz a sobremesa melhor do que a minha. 

58.   
59.  P: melhor do que o seu jantar 
60.   
61.  CHEF1: é. 
62.   
63.  P: melhor do que a sobremesa do seu jantar 
64.   
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  

CHEF1: a sobremesa é pra acabar com o meu jantar, entendeu? Aí vai essa 
brincadeira. Aí é tanto que, hoje em dia, eu brinco até muito assim com essas coisas 
lá em casa, faço um jantar e boto ela pra cozinhar pra ela não brigar comigo: “ah, 
mamãe, pronto. Faça aquela coisa, aquele negócio que a sra. gosta num sei que” 
porque se a gente for cozinhar ela vai competir comigo. 

70.   
71.  
72.  

P: mas ela gosta, ela aprova o fato de você ser Chef, o seu trabalho, ela 
reconhece?... 

73.   
74.  
75.  
76.  
77.  
78.  
79.  

CHEF1: aprova. No come... não, claro. No começo, ela achou que... (faz uma cara 
de “mais ou menos”) hum... porque eu comecei a gostar assim... eu comecei a... eu 
encontro hoje meus amigos de colégio: “mas Chef 1 quando a gente ia pra tua casa, 
tomar banho de piscina lá na chácara, tinha brigadeiro, tu lembra que já tinha 
brigadeiro de cereja, brigadeiro de num sei quê?” Já tinha invenção, nunca gostei de 
fazer o normal. 

80.   
81.  P: nunca gostou? 
82.   
83.  
84.  
85.  
86.  
87.  
88.  
89.  
90.  
91.  
92.  
93.  
94.  
95.  
96.  

CHEF1: eu sempre queria fazer uma coisa nova. Aí, beleza. Quando... aí fui 
trabalhar, é... eu fiz marketing e jornalismo, aí no último período, pra me formar, eu 
consegui entrar na Varig, porque eu tinha os amigos todos que trabalhavam na 
Varig, tudo novinho, muito novinho, 22 anos então os meus amigos viajavam e 
conheciam o mundo inteiro e eu era louco pra viajar, louco pra viajar, louco pra... 
eu sempre tive fissura por viagem, por países, por conhecer novos horizontes. Eu 
queria porque queria entrar na Varig. Era aquela época boa da Varig, que todo 
mundo queria trabalhar na Varig porque era bom, né? Fiz que fiz, que fiz, que fiz, 
que consegui entrar na Varig. Quando eu consegui, entrei na Varig, a Varig de 
imediato manda pro Rio de Janeiro, eu fiquei um tempo no Rio, depois fui pra São 
Paulo depois comecei a viajar. Aí, Portugal, chegava em Portugal, eu fiquei louco 
por Portugal, pelas coisas, pela comida, pela cultura, pela num sei que, pela num sei 
que, pela num sei que. Chegava aqui, já fazia os pratos que eu tinha comido em 
Portugal, reproduzia os pratos aqui porque eu tenho um paladar, uma leitura de 
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97.  
98.  
99.  
100.  
101.  
102.  

paladar absurda. É olfato e paladar absurdo que eu tenho. Ouvido eu sou péssimo. 
Olfato e paladar... aí, nessa história, eu... foi, foi crescendo, foi crescendo. E todo 
mundo dizendo “CHEF1, tu tem que abrir um restaurante”, “não, que história, num 
sei que, num sei que”. Aí... e cada jantar que eu fazia na minha casa, já era briga 
entre os amigos quem ia. Então, num tinha como receber todo mundo, tinha que ir 
fazendo... 

103.   
104.  P: tinha que selecionar. 
105.  
106.  
107.  
108.  
109.  
110.  
111.  
112.  
113.  

CHEF1: eu digo, quando for outro país, aí vem o outro. Aí, ia pra França, pegava as 
coisas que eu comia na França fazia, reproduzia o cardápio, todo mundo “nossa, 
CHEF1!” e foi. Aí fui tomando gosto por isso. Viajava, já comecei a viajar só pra 
comida, só pra comida. E eu brincava “ó, daqui a pouco eu tô na Ana Maria Braga, 
vocês vão tá pagando por isso, viu? Aproveita porque tá de graça”, eu brincava. 
Então, não demorou muito pra que eu estivesse já na Ana Maria Braga. Eu trabalhei 
3 anos e meio na aviação e esses 3 anos e meio eu fiz questão de assim, usar a Varig 
para conhecer novos horizontes, novos sabores, novas coisas, entendeu? O período 
que eu trabalhei na Varig foi todo voltado pra gastronomia. 

114.   
115.  P: o meio que você achou... pra ir apurando seu paladar... 
116.   
117.  
118.  
119.  

CHEF1: achei de, de... é, e comecei acreditando que... meu pai queria que eu fizesse 
carreira dentro, eu disse “não vou fazer carreira”. Ainda bem né? Imagina se eu 
fizesse carreira? 

120.   
121.  P: você começou como comissário ali, dentro do avião ou não? 
122.   
123.  
124.  
125.  
126.  
127.  
128.  
129.  
130.  
131.  
132.  

CHEF1: não, eu comecei em terra, eu queria ser comissário, mas primeiro você 
entra em terra, mas a Varig é uma mãe, porque ela bota você pra... vai pra um lugar, 
pra curso, pra treinamento, tudo dentro da Varig e vai fazendo tudo. Eu ia, mas 
depois de 5 meses eu não quis seguir. Eu digo olha... foi na hora que eu despertei, 3 
anos e meio porque, você já viu? Eu digo o que é que, você imagina onde tem 
empresa, outras coisas, você começa logo a ficar noiado, louco, porque é uma vida 
muito constante, muito louca, né? Não, não quero ficar ali, não. Nisso cada vez 
mais, quando eu fazia, o povo mais gostava da minha comida, mais gostava, mais 
gostava. Aí, eu comecei assim. E eu desde pequeno, eu gostava de ler aquelas 
revistas de, de gastronomia. Sabe aqueles vendedores de enciclopédia? 

133.   
134.  P: sei. 
135.   
136.  
137.  
138.  
139.  
140.  
141.  
142.  
143.  
144.  

CHEF1: eu devo muito a eles. Porque na fazenda não tinha outra coisa pra fazer, eu 
ficava lendo os livros de gastronomia. Meu pai morou na Suiça aí ele dizia assim 
“ah, CHEF1, veja aí que que é... Goulash.”. Aí eu (faz um gesto de passar as 
páginas de um livro). “Faça um Goulash pra mim”. Eu pequeno. Aí eu lia, vamo, 
vamos, eu vou em Caruaru comprar as coisas pra fazer. Era o Goulash na minha 
versão, louca, doida... “é, tá um pouquinho dura a carne, CHEF1, mas é por aí”, 
entendeu? (risos). É e isso foi... tanto que hoje, pra escrever receita, é um minuto, já, 
de tanto que eu leio, de tanto que eu lia, já fui pegando uma manha, entendeu? Pra, 
de como fazer, de como... sabe? 

145.   
146.  P: Sim. Então é isso, você foi descobrindo essa sua vocação... 
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147.  
148.  
149.  
150.  
151.  
152.  
153.  
154.  
155.  
156.  
157.  

CHEF1: aí foi lá... descobrindo, tal, acontecendo. Aí quando foi depois disso tudo e 
assim, sempre fazendo um link de conhecer sabores, de num sei que. Eu ia prá lá 
comparava cataplana, eu viajava comprava num sei que e fui me voltando pra 
gastronomia, fui me voltando muito praquilo, muito, muito, muito. E comecei, foi 
naquele auge de overbooking, lembra a história que tinha overbooking, que o povo 
vendia muito, era uma confusão da aviação, que vendia num sei quanto aí, depois 
que mudaram as normas todas. Aí, eu “pôxa, o que é que eu faço?”. Nisso tudo eu 
comecei a ficar estressado demais, aí eu disse “ah, vou me embora”. Aí eu fui fazer 
uma pesquisa pela Europa. Peguei um monte de passagem, um monte de passagem 
da Varig, tudo que eu tinha direito e eu era tão bom funcionário que eles me deram 
ainda muito mais. Eu saí assim com umas 15 passagens internacionais. 

158.   
159.  
160.  
161.  

CHEF1: Foi. Aí eu saí assim pra pesquisar mesmo, pra ver o que eu queria. Aí eu 
ia, fazia um curso que eu gostasse, ia, via outro, mas eu já sabia uma coisa, só um 
minuto (pausa). 

162.   
163.  CHEF1: aí sim. Nessa história, de, de eu parei aonde? 
164.   
165.  P: parou em pegar as passagens que tinha direito e fazer um tour pela Europa. 
166.   
167.  
168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  
177.  
178.  
179.  

CHEF1: pela Europa. Aí eu... O que eu olhava lá, eu fazia os cursos, gostava, mas 
aí eu já queria... eu digo não, num quero fazer a mesma coisa que tem, quero fazer 
uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí, vim pra cá e montei 
meu primeiro restaurante, vim pra cá no carnaval, mas aí assim, me apaixonei e não 
queria voltar pra continuar o que eu tava fazendo por lá, na realidade, né? Aí eu 
digo vou ficar, eu vou montar. Aí minha mãe disse assim: “vai? Vai ser mais uma 
coisa que ele faz e não termina, né?” entendeu? Tudo meu, ela dizia que eu fazia, 
mas não terminava. “Uma pressa, uma pressa e não termina nada. Uma pressa e não 
termina nada”. Mamãe, eu dizia pra ela, eu, se botar um cacho... uma barraca de 
cachorro quente na praia eu faço sucesso. Porque ela sempre brigou comigo muito 
porque eu sempre dizia assim “olhe, não tem nada que eu queira que eu não 
consiga, viu? Eu quero, eu quero, eu vou”. Ela dizia “esse menino é presunçoso, não 
sei o que”. Presunçoso não, eu tenho força de vontade, entendeu? 

180.   
181.  P: determinação. 
182.   
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.  
189.  
190.  
191.  

CHEF1: determinação. Aí beleza, passou. Aí eu fui montar o meu primeiro 
restaurante, ela disse que não dava certo, que não sei que, que não sei que, que não 
ia apoiar minha loucura. Eu disse tá, vou usar o dinheiro que eu tenho, me dê mais 
um pouquinho pra completar e vou fazer meu primeiro restaurante. Eu fiz o meu 
primeiro restaurante, chamou Okinawa. É um restaurante que, hoje em dia, as 
pessoas chegam e dão depoimentos sobre o meu restaurante que eu fico 
emocionado, porque foi um marco na gastronomia de Pernambuco. Porque assim, 
não era um restaurante médio, não era nada, mas pra as pessoas que estavam 
precisando do novo, era o ideal. 

192.   
193.  P: certo. 
194.   
195.  
196.  

CHEF1: Porque eu era muito ousado, muito novinho, muito disposto. E, assim, pra 
você ter noção, eu fui montando, montei o restaurante todo, eu voltei com uma 
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197.  
198.  
199.  
200.  
201.  
202.  
203.  
204.  
205.  

arquiteta, mas tudo eu que fiz, eu fiz as másc... eram máscaras japonesas, eu fiz as 
máscaras, eu fiz tudo, eu fui montando o restaurante de dentro para fora. Chegou do 
lado de fora, não tinha mais dinheiro pra botar placa. Vai ficar sem placa. E nisso, aí 
eu “pô, num tem placa, o que é que eu vou botar?”. Vou botar um kabuki, era um 
negão de 2 metros de altura que ficava do lado de fora do restaurante, com o rosto 
todo pintado com as coisas, com a barba, com a trança colada na cabeça, eu 
mandava raspar a cabeça e aí com uma sombrinha e pronto, precisava mais nada. Os 
carros “batia” na frente querendo ver o que era aquilo. E sabia que era um 
restaurante, começou. 

206.   
207.  P: como é que você disse que chama? Kabuki? 
208.   
209.  CHEF1: Kabuki. 
210.   
211.  P: no caso é um personagem? 
212.   
213.  CHEF1: É. É do kabuki, da dança kabuki do Japão. 
214.   
215.  P: ah, tá. 
216.   
217.  CHEF1: e dentro tinha as máscaras que eu fiz. 
218.   
219.  P: aí, você contratou um... 
220.   
221.  
222.  
223.  
224.  

CHEF1: não, aí eu chamei o... era irmão da minha... garçonete. As garçonetes todas 
trabalhavam com o rosto pintado de branco, todos, sabe assim a coisa, todas de... 
você entrava, você era, tudo muito artesanal, muito cuidado. O restaurante cada 
semana mudava a decoração inteira. 

225.   
226.  P: isso foi em que época? 
227.   
228.  CHEF1: isso foi há 10 anos atrás. 
229.   
230.  P: aí você começou a perceber que Recife tava precisando disso? 
231.   
232.  
233.  
234.  
235.  
236.  
237.  
238.  
239.  
240.  
241.  
242.  
243.  
244.  
245.  

CHEF1: Não. Aí, como é que eu comecei a entrar no mercado de gastronomia? 
Como é que eu comecei a ser contemporâneo? Porque o meu primeiro restaurante 
era um japonês contemporâneo, mas aí era o seguinte, porque? Porque o povo não 
tinha cultura pra comer o diferente, não tinha. Então, como era que eu fazia? Todo 
mundo que chegava pra comer a comida japonesa, eu mandava três itens da minha 
cozinha como cortesia. Oferecido, dado todo mundo... quer. Aí o povo começou a 
comer, entender que era diferente, mas que era gostoso, que era bom. Então, 
imagina que... a primeira vez que eu fiz o meu camarão com pétalas do É, é um 
prato do Okinawa. Então, é... a primeira vez que eu fiz, há dez nos atrás, os “cabras” 
macho daqui comerem flor? É... não... eu vou comer flor? Eu digo “vai! e vai 
entender que é bom e vai gostar”. Hoje em dia eu não posso tirar do cardápio. Mas 
aí foi um trabalho assim que eu fui fazendo de “catequese”. Usar o doce com o 
salgado de uma forma que eu uso na comida é até, assim... era... tinha saído, eu, eu, 
eu... porque antes o novo era aquele povo que misturava pitanga, manga, jaca na 
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246.  
247.  
248.  
249.  

comida aí o povo acha que é misturar tudo..., porque você tem que se preocupar 
com o antes, o durante e o depois. Cozinhar não é simplesmente misturar não, 
minha gente! É harmonia, é a digestão, é tudo, entendeu? Então eu fui mostrando 
que a minha... minha... mistura era leve, tinha sentido, tinha base, entendeu? 

250.   
251.  
252.  

CHEF1: Aí, o Okinawa foi bombando. Ia mudando a decoração, o povo ia, 
bombava, num sei que, sabe como é? 

253.   
254.  P: sim. 
255.   
256.  
257.  
258.  
259.  
260.  
261.  
262.  
263.  

CHEF1: e assim, as pessoas iam pra lá, aí meu cardápio, pra você ter ideia, eram 
quatro pratos que não se repetiam nunca (ênfase). E um cardápio pequeno. Então, 
eu tinha, foi minha maior escola, porque eu tive que trabalhar quatro anos no, no... 
tendo que me superar, tendo que me superar. Ganhar dinheiro, não ganhava 
nenhum. Perdia muito produto, mas aprendia e a minha vaidade era em relação a 
isso. Quando foi no final do, do... Okinawa, aí assim... e com isso todo um público 
novo, muita gente novinha que gostava de sushi que tinha 15 (anos), hoje tem 25 e é 
meu cliente com um paladar apurado. 

264.  P: você foi formando o seu público. 
265.   
266.  
267.  
268.  
269.  
270.  

CHEF1: formando. Então, chegou num ponto que o É, hoje, que o Okinawa deix... 
tinha necessidade de deixar de ser contemporâneo, japonês, pra ser contemporâneo, 
porque muita gente que, que fala... “ó, vai lá que tem umas comidas diferentes” “ah 
não. Não vou não porque é japonês”. Ai implicava só no japonês. Aí eu disse não, 
vou precisar sair do mercado pra abrir o É com uma nova proposta, entendeu?  

271.   
272.  P: sim. 
273.   
274.  CHEF1: aí saí, fechei o Okinawa no ápice do sucesso... 
275.   
276.  P: foi mesmo? 
277.   
278.  CHEF1: foi. 
279.   
280.  P: foi quanto tempo de Okinawa? 
281.   
282.  
283.  

CHEF1: foram três... três anos oito meses, quase quatro anos. Fechei o Okinawa e 
abri o É. 

284.   
285.  P: E essa mudança? Seu público foi... 
286.   
287.  
288.  
289.  
290.  
291.  
292.  
293.  
294.  

CHEF1: passei seis meses fora do mercado pra que esquecessem minha imagem 
como japonês. Voltei com o É, que é uma proposta totalmente contemporânea. Aí o 
que é que eu... no É me pedia? No É eu era o contador, o Chef, eu era tudo. Aí eu 
disse assim “ah, eu quero crescer”. Então, “eu quero alguém que divida comigo”. 
Aí, tive dois sócios, que hoje em dia, dos dois, só um está comigo, SÓCIO 1. Então, 
assim, o É já foi projetado... “vamos fazer um restaurante que seja o quê? Qual a 
proposta do restaurante?” quero que seja um restaurante contemporâneo. Ah, como 
é um restaurante contemporâneo? Não tinha ainda na cidade. Ah, um restaurante 
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295.  
296.  
297.  
298.  
299.  
300.  
301.  

que seja inventivo, que seja ‘num sei que’, que ‘seja num sei que’. Aí tá, vamo ver. 
Aí, a gente já foi pesquisar e pesquisou o nome, que o É em tupi guarani é 
temperado, quente, saboroso. Aí já voltamos a temática do restaurante vermelho, 
tal, e com cardápio muito ousado pra o que é assim, não é só pra o que é Recife, 
mas pra o que é Brasil. Porque... e eu fui percebendo que o público que eu já tinha 
educado há muito tempo atrás, hoje em dia eu poderia oferecer o novo e cada vez 
ele me exige o mais novo (enfático, batendo na mesa). 

302.   
303.  P: hoje é ele (público) que exige o novo? 
304.   
305.  CHEF1: o mais novo. 
306.   
307.  P: mais do que o que você oferece? 
308.   
309.  
310.  

CHEF1: muito mais do que eu ofereço. Eu faço algodão doce com foie gras e farofa 
de pipoca e ele diz que ‘isso aí tá pouco. Eu quero mais’. 

311.   
312.  P: quer mais. 
313.   
314.  
315.  
316.  

CHEF1: e eu quero mais. E nisso eu vou tendo, eu vou trabalhando num nível de 
superação que eu chego lá fora pra fazer um festival, o povo fica bobo quando eu 
vou fazer um... entendeu? 

317.   
318.  
319.  
320.  

P: sim. Então, o que é que você concebe como cozinha contemporânea? E, já 
entrando na segunda pergunta, então, qual é o perfil pessoal de um profissional pra 
ele inovar em gastronomia, Especificamente contemporânea? 

321.   
322.  
323.  
324.  
325.  
326.  
327.  
328.  
329.  
330.  

CHEF1: primeiro, primeiro, primeiro de tudo criatividade e originalidade. Porque, 
assim, eu, eu fico até lisonjeado é quando me copiam, sabe? Eu acho até, acho até... 
fico lisonjeado. Mas eu criei um estilo de gastronomia que tem um monte de 
seguidores aqui, de estudantes, de tudo, de num sei quem que segue, beleza. Tem os 
outros que vão e copiam na integra o meu. Esse daí, ele vai sempre tá copiando. 
Agora, pra ser contemporâneo... ser contemporâneo não é você ter um restaurante 
francês, jogar um mel em cima de um filé e dizer que é contemporâneo. Porque 
contemporâneo virou um nicho de mercado e todo mundo quer ser, mas poucos tem 
coragem de ser na integra. 

331.   
332.  P: o que é ser contemporâneo na integra? 
333.   
334.  
335.  
336.  
337.  
338.  
339.  
340.  
341.  
342.  
343.  

CHEF1: na integra é ser ousado, mostrar pra o, o público novidades, ousar, mas 
ousar mesmo, fazer um, um foie gras com algodão doce, usar o favo de mel com 
foie gras, é usar uma... um filé com farofa de pipoca, usar... assim, é pegar o... eu fiz 
agora, eu fiz agora pro festival, a gente fez um risoto de quinoa e farofa de folha de 
tamarindo. Então, assim, é mostrar coisa nova, mostrar tendência, mostrar... o 
contemporâneo não é o que copia o que o outro criou, o contemporâneo é o que cria 
um estilo, constrói uma imagem de gastronomia e apresenta por períodos. Por 
exemplo, eu agora fiz um projeto que chama “É Mundo”, que eu viajei pra Turquia, 
passei 25 dias na Turquia, tal... adorei, num sei que. Aí eu vou com um arquiteto, 
compramos tudo lá, eu compro dos ingredientes à decoração e a gente vem, monta o 



93 
 

344.  
345.  

restaurante e dura oito meses. Depois, assim, vai sair, mas aí não é comida turca, é 
minha inspiração na Turquia. 

346.   
347.  P: seria uma interpretação sua... 
348.   
349.  CHEF1: ... sobre a cozinha turca, de um modo contemporâneo. 
350.   
351.  
352.  

P: certo, mas você parte é, primordialmente, de ingredientes pernambucanos ou não 
necessariamente? Você não... 

353.   
354.  
355.  
356.  
357.  
358.  

CHEF1: eu misturo os dois. Eu trago o, por exemplo, minha panela de barro de lá, 
que era o, uma coisa... mandei trazer barro de Tracunhaém, cordeiro, vem aí já vem 
um... uma mistura de caju com amêndoa, lá seria só amêndoa. Então, na minha 
interpretação entra o elemento regional, agora o elemento regional pra mim nunca 
vai ter a cara do elemento regional. 

359.   
360.  P: certo. 
361.   
362.  
363.  

CHEF1: Então eu vou usar castanha de um jeito que a castanha não seja a castanha 
que todo mundo vê, que o tareco, sabe aquele tarequinho de, de, de... o tarequinho? 

364.   
365.  P: sei, o tareco. 
366.  
367.  
368.  
369.  
370.  
371.  
372.  
373.  

CHEF1: eu faço uma farofa de tareco, boto junto com o foie gras, com framboesa 
num sei que, mas não é o tareco de comer. A carne de sol... a carne de sol pra mim 
entra com purê de gorgonzola, com vinagrete de queijo de manteiga, com molho de 
tamarindo. Não é uma carne de sol que o povo vê. Aí, assim, isso é ser 
contemporâneo, entendeu? O povo acha contemporâneo é ser assim, fez a carne de 
sol, num sei que, aí jogou mel agridoce embaixo aí pronto, é contemporâneo. Então, 
assim, todo mundo quer ser, mas poucos tem coragem de ousar (enfático, mais uma 
vez). Na... então, na realidade... 

374.   
375.  P: esse ousar pra você é partir de um... 
376.   
377.  CHEF1: ser novo, é ser inovador. 
378.   
379.  P: ... de um ingrediente, digamos, apresentá-lo de outra forma. 
380.   
381.  CHEF1: sempre. Recon... asssim... 
382.   
383.  P: você reconstrói ou você... a imagem que esse ingrediente tem, esse prato tem? 
384.   
385.  
386.  
387.  
388.  
389.  
390.  
391.  
392.  

CHEF1: reconstruo. É você surpreender. Eu fiz uma palestra agora no... no... no... 
Prazeres da mesa que eu disse assim ó tem um mito que circula em torno... primeiro 
que eu sou chato. O povo diz que eu sou chato, inacessível, num sei o que. Outra 
coisa... Muito. Todo mundo diz isso. É. ‘Esse é muito chato. Esse cara é muito 
chato’. Que eu sou chato, que eu sou inacessível, que eu sou num sei o que. As 
pessoas confundem... isso é um típico, um mito, mais um mito pernambucano, 
porque assim, as vezes as pessoas comparam o que as pessoas são pelo que elas 
fazem. Aí eu faço o que é novo, o que é inovador, o que é contemporâneo. Eu não 
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393.  
394.  
395.  
396.  
397.  
398.  
399.  
400.  
401.  
402.  
403.  
404.  
405.  

preciso de, de... assim, de interpretação, de aprovação de ninguém. Eu faço 
independente... se não for aprovado aqui, se o povo não gostar aqui, que gosta, eu tô 
muito, eu tô... eu estou pra qualquer lugar do mundo (enfático), eu faço sucesso em 
qualquer lugar do mundo! Porque o meu, eu tenho... o meu produto é autoral meu e 
assim, todo artista acho que tem um pouco disso né? Da crítica, do num sei quê. A 
crítica sempre é muito a meu favor, mas o que é... o que não é a meu favor... as 
pessoas que não me conhecem é que falam mal de mim, porque as que me 
conhecem, de cara, sabe como é?... desmistificam. Então, como acham que eu faço 
uma coisa muito diferente, acham que também sou muito chato. Aí é tudo mito. 
Porque eu sou a pessoa mais ‘gente boa’ do mundo. Olhe, deixa eu dizer, quem 
trabalhou comigo, eu quero ver um que diga que eu sou chato, um que diga que eu 
sou num sei o que. Não tem, não tem isso, é tudo um mito. Eu digo, eu até acho 
bom. Eu digo deixa, deixa criar, entendeu? 

406.   
407.  P: de repente, a partir desse mito, alguém procura te conhecer... 
408.   
409.  
410.  
411.  
412.  

CHEF1: porque, mas sabe? sabe de onde vem também essa coisa do, do... do ser 
chato? É que eu não preciso tá de patotinha, de grupinho, de fofoca. Eu detesto 
fofoca, detesto esses negócios de, detesto esse ‘nhenhemnhezinho’. Eu não preciso 
viver disso, entendeu? 

413.   
414.  P: certo. 
415.   
416.  
417.  

CHEF1: e outra coisa, eu pra ter uma história de sucesso eu não preciso ter sido 
pobre e miserável não, né? Então assim, eu... 

418.   
419.  P: também não é o seu caso. 
420.   
421.  
422.  
423.  
424.  
425.  
426.  
427.  
428.  
429.  
430.  
431.  
432.  
433.  
434.  
435.  
436.  
437.  
438.  
439.  
440.  

CHEF1: eu sempre fui bem criado, vivi bem, comi bem, vesti bem, morei bem. 
Então assim, isso tudo... mas nisso tudo as pessoas fantasiam e vendem de um outro 
jeito, entendeu? Então, mas eu acho que é muito mais as pess... aí assim ‘ai, eu num 
gosto da comida dele!’ Nunca comeu e diz que não gosta ou que num sei que, 
porque acha muito caro, que num sei que. É um, todo um mito, porque? Porque é 
um lugar que é cobiçado, porque? Primeiro, no É é só uma letra É, um tapete 
vermelho e uma porta fechada. Eu não quero viver gritando ‘restaurante’ como 
um... (faz um gesto de quem balança uma bandeira). Eu só quero que entre ali quem 
saiba do conceito, eu não quero que a pessoa caia de pára-quedas não. Então... 
entendeu? Mas, lá... eita, eu não sei se eu tô aqui, eu vou procurar pra ver se eu tô 
com esse bilhete... eu tava até esse final de semana, com o modelo do festival, tava 
com os jornalistas de São Paulo, quando eu saí aí o cara vem ‘Chef 1, isso aqui é pra 
você.’, um papelzinho. Eu digo ‘Ai meu Deus, lá vem bomba, né? Lá vem bomba!’. 
Aí eu disse ‘tá, só um minuto, num sei que, que eu tô com jornalistas aqui. Aí, tô 
dando atenção já volto aqui pra conversar com você’. Aí ele disse ‘eita, são 
jornalistas? Inclusive eu acho que era melhor você ler na frente deles.’. ‘Ai meu 
Deus, lá vem a bomba maior, né?’. Aí eu abro aí o papel ‘Chef 1, não vou ser 
repetitivo em relação aos elogios que você recebe, num sei que, num sei que, num 
sei que, mas é por existir pessoas como você que me faz sair de casa. Você me faz 
sair de casa, num sei que’. Então... 

441.   
442.  P: quem te deu esse bilhetinho foi um garçom? 
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443.  CHEF1: um cliente, um cliente. 
444.   
445.  P: um cliente. Ele escreveu? 
446.   
447.  CHEF1: entregou na minha mão. 
448.   
449.  P: certo. 
450.   
451.  
452.  

CHEF1: na minha mão. Aí assim... é ótimo quando você vê, aí eu piro, eu vou... 
porque assim, quando você vem jantar no meu restaurante... conhece o É? 

453.   
454.  P: conheço, já jantei lá. 
455.   
456.  CHEF1: já foi no turco? 
457.   
458.  
459.  

P: não, eu fui ano passado. Mas esse ano não fui ainda não, ver o turco, a decoração 
turca, não. 

460.   
461.  CHEF1: É. Ela tá todo turco assim. 
462.   
463.  P: certo. 
464.   
465.  
466.  
467.  
468.  

CHEF1: Aí, quando você entra, eu quero que você venha pra minha viagem, 
entendeu? Então, que você não esteja em Recife, você tá em qualquer outro lugar, 
você tá no meu universo, aquele pedaço de palco é meu, é a minha viagem, é o meu 
lúdico, entendeu? 

469.   
470.  
471.  
472.  

P: bom, já partindo dessa sugestão, eu tô vendo que você tá sugerindo pra outra 
mesa, aí eu pergunto justamente quando você imagina uma criação, um prato novo, 
o que é que você pensa oferecer ao seu cliente? E você começou a me responder... 

473.   
474.  
475.  

CHEF1: primeira coisa, primeira coisa surpreender, surpreender. Então, assim, é. 
Impactar, tá o mais, o mais importante de tudo. Então, assim, eu vou... 

476.   
477.  P: surpreender, impactar... 
478.   
479.  
480.  

CHEF1: surpreender, impactar. É exatamente isso, pro meu universo, essa coisa, e 
usando isso, explorando o máximo de textura de, do apelo visual, entendeu? 

481.   
482.  P: sim. 
483.   
484.  
485.  
486.  
487.  
488.  
489.  

CHEF1: De tudo, assim. Então, eu... nessa mês... nessa coisa mesmo da viagem da 
Turquia, eu trouxe toalha, espelho, tudo, então o meu restaurante é como se fosse 
uma caixa cênica que as pessoas são recebidas para o meu espetáculo. Então, tem o 
“tesh quebab” agora, que é assim um prato que vem na panela de barro, que vem 
envolta em fogo, que o garçom quebra a panela na hora de servir o prato, quebra a 
panela e serve o prato, entendeu? 

490.   
491.  P: você começou agora em outubro foi, o É turco? 
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492.  CHEF1: foi, o É turco começou em junho. 
493.   
494.  P: junho... então você vai encerrar em fevereiro, mais ou menos? 
495.   
496.  
497.  
498.  
499.  

CHEF1: em fevereiro. É assim, eu vou pro carnaval, vou passar 25 dias no... Bali, 
Vietnã e Bancoc. É minha nova pesquisa. Aí eu vou trazer tudo de Bali, Vietnã e 
Bancoc, tudo, muda tudo. Aí muda temática, muda tudo aí vem agora Bali, Vietnã e 
Bancoc. 

500.   
501.  
502.  

P: que coisa interessante. Então, assim, pelo que eu tô vendo o seu cliente influencia 
muito na sua definição de ser inovador, na sua criação? 

503.   
504.  CHEF1: é, o meu cliente me dá, me dá respaldo, né? Digamos assim. 
505.   
506.  
507.  

P: até que ponto você percebe a influência do seu cliente pra inovar? Ou você 
não...olha isso? 

508.   
509.  CHEF1: eu percebo a necessidade. 
510.   
511.  P: a necessidade? 
512.   
513.  
514.  
515.  

CHEF1: É, a necessidade. Eu não deixo muito, assim, que ele me influencie sobre 
isso, eu deixo que ele tenha a necessidade... que ele tenha a necessidade e eu vou 
sempre suprindo de um modo que nunca... entendeu? 

516.   
517.  P: sim. 
518.   
519.  
520.  
521.  

CHEF1: Porque, a qualquer hora, a qualquer momento que ele quiser eu vou fazer 
alguma coisa nova. Por exemplo eu não dependo do meu cardápio, meu cardápio é 
flexível, entendeu? Então, se ele for atrás de mim e quiser a coisa vai, entendeu? 

522.   
523.  
524.  

P: você já me disse que não pretende, que não precisa de aprovação de ninguém pra 
sua criação... 

525.   
526.  CHEF1: não, de jeito nenhum. 
527.   
528.  
529.  

P: mas você percebe que ao longo desse tempo, com o É, você conseguiu consolidar 
ou legitimar, digamos assim, junto ao seu público o seu trabalho? 

530.   
531.  
532.  
533.  
534.  
535.  
536.  
537.  
538.  
539.  

CHEF1: totalmente. Totalmente, porque o É é uma marca tão forte hoje em dia, que 
assim, é uma marca que não é só referencia pernambucana, é uma marca que é 
referencia fora (de PE). Por exemplo, assim, eu to fazendo essa coisa desse 
restaurante, da consultoria lá de São Paulo, e que lá, a referência de lá, é o É. Então 
assim, é um restaurante em São Paulo, ‘olha, é o Chef  do É’, entendeu? Já é... já é 
um sucesso. Já é um sucesso, mas assim eu... aí eu lá, no cardápio de lá eu coloquei 
traços da culinária pernambucana, traços da minha cozinha, porque com o tempo 
todo de trabalho, eu criei um estilo né? Criei um estilo, um paladar, um sabor, uma 
coisa assim. Então... 

540.   
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541.  
542.  

P: e você percebe a influência de outras fontes, outras pessoas, fornecedores seus, 
jornalista, governo? 

543.   
544.  CHEF1: É, assim, em que sentido? Influência...? 
545.   
546.  
547.  

P: influência no sentido de facilitar o seu trabalho ou também no sentido de ser 
algum obstáculo, dificultar... 

548.   
549.  
550.  
551.  
552.  
553.  
554.  
555.  

CHEF1: Não. É... não, todo mundo sempre ajuda. Então, é... muito pelo contrário. 
Comigo, principalmente, acho que comigo sempre teve uma... as pessoas respeitam 
meu trabalho, sempre me apóiam. É, não é... não tenho nada a reclamar, não. E, 
acho que quando eu peço, eu sempre sou atendido. Acho que sempre que tem... o 
governo estimula assim, estimula essa coisa da gastronomia, estimula tudo. Acho 
que a gente ta construindo tanto essa coisa foc... tanto, tanta em... voltada pra 
gastronomia graças ao incentivo do governo. 

556.   
557.  P: do governo estadual? 
558.   
559.  
560.  
561.  
562.  
563.  
564.  
565.  
566.  
567.  

CHEF1: Pernambu... não, e... o... eu digo especialmente a prefeitura de Recife, o 
Samuel Oliveira, ele foi o homem que botou a gastronomia de Recife pra funcionar. 
Não tem pra onde correr, ele... ele ajudou muito. Quando eu digo ‘ó, Samuel, eu 
quero fazer uma coisa assim, vamo fazer uma coisa assim.’ Aí as vezes eles me 
chamam... eu já fiz campanha pra Prefeitura que era eu chamando, mostrando o... 
o..., que ah, Recife é cheio de... tem... tem muitos pratos, muita essa coisa... não é só 
alta gastronomia, tem coisas boas também. Aí eu levava a pessoa, eu chamava e ia 
lá no bar da Geralda e aí... no Morro da Conceição indicava aquele bar, entendeu? 
Chamando o povo pra ir na comunidade comer também. 

568.   
569.  
570.  

P: e normalmente, assim, sem ser por campanha publicitária, você freqüenta outros 
restaurantes, você tem contato com outros Chef s do Recife? 

571.   
572.  
573.  
574.  

CHEF1: Pouco. Tenho, tenho Chef s amigos, mas eu não sou de fazer patotinha, 
num sei que. Aí, os Chef s mais próximos, os Chef s que são amigos, que são 
queridos, mas eu... 

575.   
576.  P: você freqüenta os restaurantes deles? 
577.   
578.  CHEF1: freqüento, sim. 
579.   
580.  P: como cliente? 
581.   
582.  CHEF1: sim, vou, tranquilamente 
583.   
584.  
585.  

P: no começo da sua carreira, você teve a influência de algum Chef , nacional ou 
internacional? 

586.   

587.  CHEF1: não, assim, eu... 
588.   
589.  P: mais forte? 
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590.  
591.  
592.  
593.  
594.  
595.  
596.  
597.  
598.  
599.  

CHEF1: teve sim, a inspiração do... do... do Ferran Adrià, assim, é o ícone de tudo e 
que eu queria ser o... eu queria ser inventivo como ele, mas eu não queria fazer o 
que ele faz, porque o que ele faz, ele sobrevive no mercado europeu e o que ele 
faz... As pessoas que... tanto que quem vai atrás do que ele faz lá, da inventividade 
dele para as coisas que ele descobriu para um paladar de lá, não se dá muito bem 
porque é assim... é... você tem que inventar, mas tem que inventar o novo e adaptar 
por isso que é assim, eu criei uma coisa diferente, como agradar o paladar do, ser 
inovador, fazer o... o... fazer uma coisa diferente, mas agradando ao paladar do povo 
como meio de sobrevivência. Então, tem que ser quente, não adianta vir com 
espumas, com num sei que, que o povo não gosta. 

600.   
601.  P: você já tentou fazer isso? 
602.   
603.  CHEF1: eu nem tentei. 
604.   
605.  P: já percebeu sem tentar? 
606.   

607.  
608.  

CHEF1: eu vou... eu... eu... a prim... uma das vezes que eu tentei usar espuma, eu 
usei numa sobremesa, era o... era a única coisa que voltava. 

609.   
610.  P: a sobremesa... a espuma. 
611.   
612.  
613.  
614.  

CHEF1: a espuma. Não... é... um... não, é porque o paladar do brasileiro é quente, o 
paladar é, gosta de coisa quente, cremosa sabe como é? Com... substancial. Não 
gosta de coisa fria, não. O paladar do brasileiro é assim. 

615.   
616.  P: então no seu setor de atuação, você se considera inovador? 
617.   
618.  CHEF1: incriv... eu... 
619.   
620.  P: auto-avaliação agora. 
621.   
622.  CHEF1: eu digo desbravador. 
623.   
624.  P: desbravador? 
625.   
626.  
627.  
628.  
629.  
630.  

CHEF1: É. Porque eu acho que eu vim na frente com um... com um... (faz o gesto 
de quem está abrindo caminho na mata e ri) um facão abrindo caminho pra muita 
gente atrás que hoje em dia pode ousar, pode... pode fazer, porque eu já eduquei 
muito o povo, já trouxe isso: o novo pra cá (dá ênfase, batendo na mesa a cada 
palavra). 

631.   
632.  P: então... 
633.  
634.  
635.  
636.  
637.  

CHEF1: Porque eu sempre fui vanguardista, sempre trouxe coisa... eu mudei a 
gastronomia do lugar, ensinei o povo a comer, que podia comer diferente, com 
sofisticação. Introduzi o foie gras no mercado pernambucano de um jeito que é 
referência nacional, que é o melhor foie gras do Brasil é o foie gras do É. 
Famosíssimo. 

638.   
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639.  P: é o que me você falou com algodão doce? 
640.   
641.  
642.  
643.  

CHEF1: com algodão doce, as várias formas, mas assim, é um restaurante que é o 
mais famoso foie gras... o melhor foie gras de Pernambuco... o melhor foie gras do 
Brasil é o do É. 

644.   
645.  
646.  

P: e hoje, esse cenário da gastronomia pernambucana, o que é que você percebe que 
ta acontecendo? Continua a inovação? Ou tá em outro momento? 

647.   
648.  
649.  
650.  
651.  
652.  
653.  

CHEF1: porque eu assim... não.  Eu acho que... não eu acho que muito pouco, vai 
crescendo, mas... todo mun... eu acho que o mercado fica é... fica pequeno porque 
é... tem uma sobrecarga no mercado, porque é muito restaurante para só um público. 
É muito restaurante pra um público só. Então, nessas coisas só sobrevive quem 
realmente é bom. Mas assim, cada vez mais o povo tentando, tentando... surgindo, 
fazendo. 

654.   
655.  P: onde é que você procura inspiração? Quais são suas fontes de informação? 
656.   
657.  CHEF1: é... de formação? 
658.   
659.  P: de informação, também. 
660.   
661.  
662.  
663.  
664.  
665.  
666.  
667.  
668.  
669.  
670.  

CHEF1: eu não tenho restrição a nada. Eu faço questão de ler tudo, de ver tudo. Se 
eu não gosto de uma música, de determinado tipo de música, me permito. Olha, 
música, é... revista, jornal, televisão, canais de assinatura, viajar sobretudo. Tudo. E, 
eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de... de... de na hora de pesquisar alguma 
coisa, eu não vou fazer... eu gosto de chegar e conhecer a comida de boteco, esse 
exemplo da comida assim... eu não vou viajar pra fazer programa chique, eu gosto 
da comida do povo, de ver a cultura do... do lugar, sempre explorando as culturas. 
Agora minha inspiração maior é essa coisa de... de... meu desafio é viajar e 
conhecer a cada oito meses uma cultura diferente, totalmente diferente, desaprender 
aquilo, ver, baseado naquilo criar novas e voltar, entendeu? 

671.   
672.  P: Sim. aí você vai nessas suas fontes, conhece e aí... 
673.   
674.  CHEF1: pesquiso, crio... 
675.   
676.  P: pesquisa, cria... 
677.   
678.  
679.  

CHEF1: e crio uma... é como faz um estilista, como faz um... me inspiro crio e 
produzo baseado naquela... 

680.   
681.  P: aí você direciona pra... sempre uma criação inovadora sua? 
682.   
683.  CHEF1: É sim. 
684.   
685.  
686.  

P: e onde é que entra assim, essa sua experiência pessoal e profissional? Como é 
que você mobiliza pra você inovar? 

687.   
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688.  CHEF1: pra inovar? 
689.   

690.  P: pra inovar. 
691.   
692.  
693.  
694.  
695.  
696.  
697.  

CHEF1: Pra inovar é isso, é viajar... é o olho, é estar com o olho atento, com o olho 
atento pra um elemento que você compra e você diz “esse aqui vai seduzir o cliente 
na hora que ele comprar e...”. Meu cafezinho do É tem uma... é todo fechadinho 
assim de metal (descreve o recipiente onde coloca o café), de cobre, e a xícara 
dentro aí a... tira a tampinha, abre assim e toma o café. Então ele foi surpreendido 
antes, durante, dep... no final ainda arremato com um cafezinho, entendeu? 

698.   
699.  P: sim. 
700.   
701.  
702.  
703.  
704.  

CHEF1: Então é isso. Tá no meu olho pra olhar a coisa... aí aquele produto, aquela 
coisa, aquele prato... quando eu fiz esse tesh quebab eu digo ‘vou fazer uma 
adaptação nesse prato que vai ser incrível, o povo vai ficar chocado’, que é esse 
prato de quebrar a panela pra comer o... o cordeiro, entendeu? 

705.   
706.  P: aí é quebrado na frente do cliente? 
707.   
708.  CHEF1: ...do cliente e quebra ‘pá’ e... entendeu? 
709.   
710.  
711.  
712.  

P: em relação à harmonização, a estética, como é que você descreve... como é que 
você descreveria essa sua harmonização estética? O que é que você procura fazer? 
Você parte de onde? 

713.   
714.  
715.  
716.  
717.  
718.  
719.  
720.  

CHEF1: estética eu sou criteriosissímo. Não, tudo... Tudo é cênico, né? Então, tudo 
tem que tá voltado para o espetáculo da comida. Então, meu restaurante, o É, é 
extremamente cênico. Se você observar agora eu fiz até o teto, o teto é... é preto 
como se fosse um estúdio de cinema porque agora como a ideia vai ser mudar, 
mudar, mudar, então é... agora o teto é preto e a gente vem com as coisas e muda 
dali, muda o estofado, muda num sei que, muda num sei que, muda, muda e mudou 
a cara. Então outra coisa vai faz, faz, faz... entendeu? 

721.   
722.  P: entendi (o chef faz uma pausa pra montar um prato). 
723.   
724.  
725.  
726.  
727.  

P: eu só queria saber, a gente tava falando desse cenário da gastronomia 
pernambucana e também a gente tava falando que você teve a influência de Adrià 
é... e assim, você tem alguma tendência atual ou futura pra gastronomia que você 
esteja enxergando? 

728.   
729.  
730.  

CHEF1: Não, eu assim, eu... eu acho que a tendência futura da... da culinária 
mundial é, assim...eu particularmente hoje em dia, não sigo o estilo de ninguém. 

731.   
732.  P: não o que? 
733.   
734.  CHEF1: Não sigo o estilo de ninguém. 
735.   
736.  P: ah sim. É o seu... 
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737.  
738.  
739.  
740.  
741.  
742.  
743.  

CHEF1: eu até policio quando vejo revista, nem procuro ver muito revista pra não 
fazer o que eles estão fazendo. Se você observar, ta uma massificação, eles vão 
fazendo a mesma coisa sempre. Eu procuro não fazer aquilo, porque aí assim, pra eu 
não ficar viciado naquilo, meu movimento é autoral. Então, eu criei uma marca que, 
hoje em dia, é o meu estilo, é minha assinatura e ponto final. Então, o que eu vou 
fazer sempre é alimentar minha fonte pra poder sempre lançar o que é coisa nova, 
entendeu. 

744.   
745.  P: e pro futuro, assim? 
746.   
747.  
748.  
749.  
750.  

CHEF1: pro futuro? É isso agora, essas minhas viagens, Bali, Vietnã, Bancoc... 
Bali, Vietnã, Bancoc aí, depois de Bali, Vietnã, Bancoc aí vou viajar, aí vai ser, 
acho que vai ser Rússia. Aí vou. E, assim, essas coisas assim, viajando pra outros 
países, viajando pra outras coisas aí depois volto, entendeu? 

751.   
752.  
753.  

P: tem algum movimento forte, por exemplo, a sustentabilidade? Você acha que vai 
influenciar? 

754.   
755.  
756.  
757.  
758.  
759.  
760.  

CHEF1: é, eu... eu até faço muita coisa voltada pra sustentabilidade. Essa coisa que 
eu fiz agora do meu menu todo voltado pra... pra... usando as folhas, as frutas, 
reciclando os próprios alimentos, semente de... de melão, tal acho que... vai 
bastante. E cada, mas o... o, assim pro futuro o que eu vejo assim é cada vez mais as 
pessoas querem o novo e nesse espaço do novo, a gente tem muito espaço pra... pra 
apoio à sustentabilidade, entendeu? A gente começa a enxergar novos horizontes. 

761.   
762.  CHEF1: assim, aquela coisa de ter o olho que enxerga diferente, entendeu? 
763.   
764.  P: entendi. Só pra deixar registrado, é você e o seu sócio 1? 
765.   
766.  CHEF1: É sim. 
767.   
768.  P: é, como é a divisão? Você fica com qual parte e ele fica com qual parte? 
769.   
770.  
771.  
772.  
773.  
774.  

CHEF1: ele fica com compras e eu fico com o restaurante. Ele faz a parte de 
compras e logística, eu faço a parte de... e me ajuda no salão do restaurante. Eu faço 
compra e... ele faz compra e a parte de logística, me ajuda no salão. Eu fico com 
cozinha pra fora, o resto de evento, de cardápio tudo... ele não dá o menor pitaco na 
cozinha, não pode. 

775.   
776.  P: não pode. E vocês dividem a gestão do restaurante? 
777.   
778.  CHEF1: É. 
779.   
780.  P: então é ele quem escolhe fornecedor a partir do produto que você pede? 
781.   
782.  
783.  

CHEF1: não... é, eu peço o produto e ele escolhe o fornecedor. Chegou, eu não 
gostei, mando voltar. 

784.   
785.  P: como é que você faz essa seleção? 
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786.  
787.  
788.  

CHEF1: eu vou pedindo, eu falo pra ele ‘eu quero esse’, mas aí é sele... é fácil 
porque aí você diz ‘eu quero isso’, pra mim importa que chegue ‘isso’ se não chegar 
o que eu quero... porque eu não trabalho com o que eu não gosto, sai tudo. 

789.   
790.  
791.  

P: Sai tudo. Pronto. Tem mais alguma coisa que você queira dizer pra finalizar? 
Porque as minhas perguntas já foram respondidas. 

792.   
793.  
794.  
795.  

CHEF1: É... essa coisa, essa... essa coisa da gastronomia tá crescendo muito, mas o 
espaço realmente é... tem espaço pra todo mundo, agora tem espaço pra que... 
sobreviverá quem tiver estilo. Tem que... tem que criar. 

796.   
797.  P: tem que criar... uma marca, um... 
798.   
799.  CHEF1: por isso que eu cresci... 
800.   
801.  P: seria um conceito né? 
802.   
803.  
804.  
805.  
806.  
807.  
808.  
809.  

CHEF1: imagine eu criar um movimento trabalho autoral... meu nome é 
reconhecido nacionalmente pelo meu trabalho, não é pela minha imagem. Não é 
porque eu vou é... Chef não sei quê que vai fazer num sei quê, num sei quê, num sei 
quê. Não é o Chef, é o meu trabalho. Então, uma coisa é marketing de imagem outra 
coisa é marke... é produto pra oferecer, entendeu? Uma coisa é você ser marketeiro, 
ser conhecido porque você é fulano, uma coisa é você ser reconhecido porque você 
tem um produto tal. Que é diferente, entendeu? 

810.   
811.  P: é diferente. 
812.   
813.  
814.  
815.  
816.  
817.  
818.  

CHEF1: é diferente. Então, assim, meu produto é reconhecido nacionalmente cada 
vez mais vai crescer e agora eu to fazendo esse é... no shopping... no shopping 
Cidade Jardim, que é o maior formador de opinião, né? Todas as melhores grifes do 
mundo estão lá, todas as melhores marcas e eu não poderia deixar de ter meu nome 
lá! Então pra mim é uma estratégia de marketing incrível. Que é Chef 1 no shopping 
Cidade Jardim. 

819.   
820.  P: OK. 
821.   
822.  CHEF1: ta bom? 
823.  P: obrigada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




