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INTRODUÇÃO:
Assim como mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2021), há

presença dominante dos aparelhos de celular nos domicílios brasileiros, sendo dos 82,7%
domicílios do país com acesso à internet, 99,5% desse acesso é proveniente de redes móveis de
celular. Com a modernização e o aparecimento de novas tecnologias, além do período de
isolamento social vivido durante a pandemia por COVID-19, a utilização do serviço de delivery
teve aumento exponencial nos últimos anos (ABRASEL, 2020; JÚNIOR, 2021). Nesse contexto
surgiram as Dark Kitchens, que são cozinhas definidas como sendo um serviço de alimentação
sem fachada e sem atendimento local ao público, que oferecem refeições transportadas via
delivery em que não há contato direto com o consumidor (KHAN, 2020).

Por tais características, as dark kitchens não oferecem experiência de atendimento
presencial ao cliente e, como visto por Ryu, Lee e Kim (2011), isso pode eliminar métodos de
avaliação e percepção de valor do consumidor já conhecidos para restaurantes, tais como a
qualidade do ambiente e a experiência do serviço. Henson et. al. (2006), também observaram que
os aspectos primários percebidos pelos clientes antes de decidir se iriam se expor ao risco de
consumir a comida do local competem à limpeza da cozinha, banheiros e louças, detalhes que
não podem ser observado pelo consumidor em Dark Kitchens. Portanto, o objetivo deste estudo
foi entender quais fatores afetam as percepções e intenções de comportamento do consumidor
frente às Dark Kitchen.

METODOLOGIA:
A coleta de dados foi feita virtualmente por meio da plataforma Google Forms (Alphabeth

Inc. Mountain View - EUA). As redes sociais foram utilizadas para convidar os participantes, e os
convites também foram enviados por e-mail. Todos os participantes deveriam ser brasileiros e
maiores de 18 anos. Todos os participantes assinaram eletronicamente um formulário de
consentimento aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 42944221.4.0000.5404).

Os participantes foram questionados: "Você conhece ou já ouviu falar dos termos ‘dark
kitchen’, 'cloud kitchen’, 'cozinha fantasma' ou 'cozinha virtual'?". Eles poderiam responder 'sim, eu
sei', 'sim, eu ouvi' ou 'não'. Aos que responderam 'sim, eu sei' foi então questionado: "A que esse
termo se refere?". Eles foram instruídos a descrever o que achavam mais apropriado, dando uma
resposta aberta. Em seguida, foi apresentada aos participantes a definição da expressão dark
kitchen utilizada neste estudo, "Dark kitchen, cloud kitchen, cozinha fantasma ou cozinha virtual
são termos usados para se referir a restaurantes que não possuem fachada, sem interação direta
com o cliente, e são cozinhas comerciais somente para entrega que alugam espaços de cozinha
compartilhada ou privada para empresas de alimentos” (FORBES, 2020; ORACLE, 2022;
RINALDI; D’AGUILAR; EGAN, 2022; KHAN, 2020).

Na segunda etapa foram apresentadas 24 questões assertivas aos consumidores, com
respostas em escala Likert de cinco pontos adaptada a cada tipo de assertiva, sendo 1
(totalmente indisposto/desconfio totalmente/discordo totalmente) e 5 (totalmente disposto/confio
totalmente/concordo totalmente). As questões foram adaptadas de outros estudos (HAKIM et al.,



2020; HAKIM; ZANETTA; DA CUNHA, 2021; RAY et al., 2019) e divididas em 7 construtos (tabela
1). Por fim, na terceira etapa, foram feitas oito perguntas sobre características sociodemográficas
e econômicas aos participantes.

Foi usado o software IRaMuTeQ para análise de questões qualitativas sobre conhecimento
das Dark Kitchens. O software permite a quantificação de textos, para análise lexicográfica
clássica sobre o número de segmentos de texto, ocorrências, formas e hápax; e classificação
hierárquica das classes emergidas, onde quanto maior o valor do qui-quadrado (x²), mais palavras
associadas à classe. Palavras com valor de x² <3.80 não foram consideradas (p <0.05).

Para testar o modelo de hipóteses, os indicadores foram avaliados por análise fatorial
confirmatória (CFA) usando mínimos quadrados com pesos diagonais. Foi feito ajuste do modelo
considerando o qui-quadrado (χ2; p <0.05), erro quadrático médio de aproximação (RMSEA
<0,05), índice de ajuste comparativo (CFI >0,90), resíduo quadrático médio padronizado (SRMR
<0,08), índice Tucker-Lewis (TLI >0,90), e índice de adequação (GFI >0.90) foram usados para
testar o ajuste do modelo (KLINE, 2016).

A modelagem de equações estruturais de mínimos quadrados parciais foi escolhida para
testar as hipóteses. O modelo foi avaliado por meio de cargas fatoriais (>0,40), confiabilidade
composta (CR>0,80) e média de variância extraída (AVE>0,40). A correlação das razões
heterotraço-monotraço (HTMT) foi usada para avaliar a validade discriminante (<0.85) (HAIR et
al., 2016; HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). A multicolinearidade foi avaliada usando o
valor do fator de inflação da variância (VIF) (<5.0). O modelo estrutural (parte do modelo que
descreve as relações entre as variáveis latentes) foi avaliado por meio da explicação da variância
dos construtos endógenos, tamanho do efeito (f2>0.15), e relevância preditiva (Stone-Geisser's
Q2 >0.15). Os tamanhos de efeito (f²) foram classificados como pequeno (f²≥0.02), médio
(f²≥0.15), ou grande (f² ≥0.35) (COHEN, 1988). Uma análise de bootstrapping com 5.000
amostras foi usada para estimar as estatísticas t e os valores de p (p<0,05) das cargas estimadas.

As análises estatísticas foram realizadas usando Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) v.20 (IBM Corp. Armonk – U.S.), JASP 0.16.1 (University of Amsterdam), e SmartPLS
v3.2.8 (SmartPLS GmbH. Bönningstedt - Germany) (RINGLE et al., 2015).

Tabela 1. Assertivas do questionário aplicado ao consumidor, mostradas por construtores.

Construtos Questões

Confiança nas
autoridades de saúde
adaptado de Hakim et
al., 2020

O quanto você confia nas autoridades de saúde para realmente garantir a segurança dos alimentos
produzidos em cozinhas escuras?

Quanto você confia nas autoridades de saúde para monitorar, regular e fazer cumprir os regulamentos de
higiene alimentar em cozinhas escuras?

Quanta confiança você tem no trabalho da autoridade de saúde?

Não há diferença entre a fiscalização da autoridade sanitária de restaurantes regulares e Dark Kitchens.

Confiança no
aplicativo
adaptado de Hakim et
al., 2020

Quanto você confia que o aplicativo garante de forma efetiva a segurança no consumo de alimentos feitos
em dark kitchens?

O quanto você confia que a empresa do aplicativo verifica se um restaurante é seguro antes de adicioná-lo
à sua plataforma?

Se um restaurante está disponível na plataforma, com certeza ele é seguro com relação à higiene dos
alimentos.

O quanto você confia que a empresa do aplicativo consegue fiscalizar, regular e fazer cumprir a legislações
relacionadas a higiene dos alimentos em dark kitchens?

Percepção de
segurança dos
alimentos
adaptado de Hakim et
al., 2020; Hakim,
Zanetta & da Cunha,
2021

A chance de eu ter dor de barriga, diarreia ou vômito é a mesma em dark kitchens e em restaurantes
padrão.

Eu não me importo se um restaurante é padrão ou dark kitchen se ele foi indicado por um amigo ou familiar.

A qualidade do alimento é a mesma em refeições vendidas por um restaurante padrão e uma dark kitchen.
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Controle de qualidade
(app)
adaptado de Ray et al.,
2019

Se o aplicativo mostra imagens dos alimentos vendidos em uma dark kitchen, eu me sinto seguro para
comprá-lo.

Se o aplicativo mostra uma boa avaliação dos consumidores sobre as refeições das dark kitchens, me sinto
seguro para comprá-las.

Se o restaurante é mostrado entre os 15 primeiros da lista de opções do aplicativo, eu me sinto mais
seguro para comprar uma refeição feita nele, mesmo ele sendo uma dark kitchen.

Se um restaurante é mostrado em um banner (publicidade em destaque) no aplicativo, me sinto mais
seguro para comprar uma refeição feita nele, mesmo sendo uma dark kitchen.

Experiência do
consumidor/conveniê
ncia
adaptado de Ray et al.,
2019

Possuir cupom de desconto é um fator mais importante na escolha de um restaurante do que se ele é do
tipo padrão ou dark kitchen.

A compra me beneficiar com cashback (dinheiro de volta caso você compre esse produto/serviço) é um
fator mais importante na escolha de um restaurante do que se ele é do tipo padrão ou dark kitchen.

A presença de promoção no estabelecimento (desconto, compre dois e pague um...) é um fator mais
importante na escolha de um restaurante do que se ele é do tipo padrão ou dark kitchen.

Se uma dark kitchen entregar a refeição mais rapidamente do que um restaurante padrão, me sinto mais
motivado a escolher a opção mais rápida.

Solidariedade com o
setor de alimentos
adaptado de Hakim,
Zanetta & da Cunha.,
2021

O quão disposto você está para comprar refeições feitas em dark kitchens se você estiver ajudando um
pequeno empreendedor?

O quão disposto você está para comprar refeições feitas em dark kitchens para evitar que eles fechem por
problemas financeiros?

Você optaria por comprar uma refeição produzida em uma dark kitchen do que em um restaurante padrão
famoso/marca conhecida para apoiar esse estabelecimento?

Disposição de pagar e
intenção de compra
adaptado de Hakim et
al., 2020

O quão disposto você está para comprar refeições feitas em dark kitchens?

O quão disposto você está para comprar refeições feitas em dark kitchens se eles forem até 10% mais
baratos do que refeições feitas em restaurantes padrão?

O quão disposto você está para comprar refeições feitas em dark kitchens se eles forem até 30% mais
baratos do que refeições feitas em restaurantes padrão?

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Ao todo foram colhidas 623 amostras, que é composta por 29,2% adultos jovens (18-29

anos), 62,5% adultos (30-59 anos) e 8,3% idosos (≥ 60 anos). A amostra é altamente
escolarizada, com 77,5% concluindo o ensino superior e predominantemente do sexo feminino
(66,6%). Apesar do alto nível de escolaridade e juventude, a amostra correspondeu ao perfil dos
usuários de aplicativos de delivery de comida (ZANETTA et al., 2021; ZHAO & BACAO, 2020) e
também é uma amostra com características semelhantes aos brasileiros que usam as mídias
sociais com mais intensidade (DIAS, 2020).

Do total, 27,3% dos participantes relataram saber o que é uma 'Dark Kitchen', 46,1%
relataram ter ouvido falar do termo e 26,6% relataram não saber. Contudo, apenas 1% dos
entrevistados conseguiu descrever completamente o significado do termo Dark Kitchen. O
conteúdo analisado foi categorizado em quatro classes: Classe 1 - "Local sem vitrine e interação
direta com o público"; Classe 2 - "Estabelecimentos somente delivery"; Classe 3 - "Restaurante
sem consumo no local vendendo online"; e Classe 4 - ‘’Cozinhas de espaço partilhado a funcionar
para take-out’’.

Com isso é possível observar que a maioria dos entrevistados só ouviu falar ou nem
sabem do que o termo se trata e a pequena parcela que soube descrever, o fez de forma
incompleta. Alguns consumidores erraram completamente o significado de Dark Kitchens, como
visto em, “cozinha pequena sem janelas” e alguns casos atribuíram características negativas ao
termo, como, por exemplo, “Uma cozinha suja”; “Que não tem responsável cadastrado, ou seja,
clandestino”; “A cozinha onde o consumidor não sabe como funciona o funcionamento”;
“Restaurantes montados por serviços de delivery que não possuem espaço físico para clientes e
concorrem deslealmente com restaurantes tradicionais na plataforma”. Essas interpretações
errôneas podem gerar um viés na formação correta do termo e trazer conotação negativa para
ele.
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A intenção de pagar das refeições vendidas por restaurantes Dark Kitchen no Brasil foram
influenciadas pela ‘Solidariedade com o setor de alimentos’ (β=0,440; p<0,001; f²=0,30),
‘percepção de segurança dos alimentos’ (β=0,273; p<0,001; f²=0,11), ‘controle de qualidade’
(β=0,125; p=0,003; f²=0,02), ‘experiência do consumidor’ (β=0,110; p=0,002; f²=0,02), ‘confiança
nas autoridades de saúde’ (β=0,059; p= 0,047; f²=0,01) e  como preditores positivos (figura 1).

.

Figura 1. Modelo de Hipóteses

A hipótese ‘confiança no aplicativo’ não foi fator significativo. Essa descoberta pode estar
relacionada ao fato de que as pessoas podem ver os aplicativos apenas como uma espécie de
lista telefônica que eles navegam. Portanto, os aplicativos não são considerados responsáveis
  pelo produto oferecido por terceiros, este resultado é muito relevante. Em contrapartida, a
‘experiência do consumidor’ e ‘controle de qualidade’ tiveram um efeito positivo na intenção de
pagar. Portanto, a forma como os aplicativos de delivery e os donos expõem seus
estabelecimentos e produtos é importante na hora do consumidor avaliar sua intenção de pagar.

As autoridades de saúde no Brasil têm as Dark Kitchens como um desafio e isso acontece
porque os restaurantes com esse perfil de negócios não são oficialmente registrados, nem são
realizadas inspeções antes da abertura das cozinhas escuras (ANR, 2020). Apesar da ‘confiança
nas autoridades de saúde’ ser o preditor com menor impacto dentre os dispostos, quanto mais os
consumidores confiam no desempenho da vigilância sanitária e de outros órgãos de saúde
alimentar, maior a probabilidade de adquirir um produto de tal estabelecimento e quando ele
percebem a segurança dos alimentos em uma Dark Kitchen como equivalente a uma cozinha
convencional, sua disposição de pagar por comida nas Dark Kitchens aumenta.

CONCLUSÕES:
Pode-se concluir que o termo ‘’Dark Kitchen’’ é pouco conhecido pelos consumidores,

provavelmente por se tratar de um termo recente e pouco difundido para a comunidade. Além
disso, a maioria das pessoas que diziam saber do que se tratava, não conseguiram descrever
totalmente o significado, e em alguns casos atribuíram características negativas ao termo. Isso
pode estar relacionado à tradução direta de ‘’Dark Kitchen’’ para o português, que é ‘’Cozinha
Escura’’, dessa forma dando a sensação de um lugar pouco iluminado, obscuro, até mesmo sujo.
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Foi possível concluir também que a ‘responsabilidade com o setor alimentício’, ‘percepção
de segurança dos alimentos’ , ‘controle de qualidade’, ‘experiência do consumidor’, ‘confiança nas
autoridades de saúde’, têm influência direta sobre a intenção de pagar do consumidor frente às
Dark Kitchens.
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