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RESUMO 

A escolha de alimentos é um processo que envolve forças psicológicas, sociais, 

culturais, econômicas e biológicas. A aceitação dos alimentos está relacionada com a intenção 

de consumo de um produto determinado. No caso do consumo de insetos na dieta humana, 

estudos têm demostrado que essa prática traz benefícios nutricionais, ecológicos, sociais e 

econômicos, além de ser uma alternativa promissora para contornar a escassez de alimentos. No 

entanto, o consumo de insetos no Brasil não é comum e possui uma percepção negativa. Sendo 

assim, o objetivo da pesquisa foi estudar a disposição de aceitação de alimentos com insetos 

entre consumidores paulistanos, considerando a aparência do inseto, a apresentação dos 

benefícios de seu consumo, a renda e a ocasião de consumo. A pesquisa foi desenvolvida em 

duas etapas. A primeira considerou grupos focais que procuraram obter informação sobre as 

opiniões do consumo de insetos na dieta paulistana. A segunda contemplou o desenvolvimento 

de dois experimentos on line. O primeiro experimento teve desenho 2x2x2 com participação de 

206 indivíduos. As variáveis estudadas foram: renda (menor e maior), aparência do alimento 

(inseto não visível e visível) e comunicação dos benefícios (ausente e presente). O segundo 

experimento contou com um desenho fatorial 2x2, com 243 indivíduos, considerando outra 

forma de avaliar a visibilidade e o local de consumo. Os fatores e seus respectivos níveis foram: 

aparência do alimento (inseto não visível e visível) e local de consumo (casa ou restaurante 

asiático). 

Os resultados mostraram que os consumidores de maior renda têm melhor aceitação que 

aqueles de renda menor (F[1, 205] = 40,715; valor-p ˂ 0,001). A comunicação dos benefícios do 

consumo de insetos também foi significante e resultou em maior aceitação (F[1, 205] = 32,017; 

valor-p ˂ 0,000). O consumidor teve melhor disposição de aceitação quando foi apresentado o 

alimento sem visibilidade do inseto em relação ao alimento com o inseto visível (F[1, 242] = 

54,97; valor-p ˂ 0,000). Finalmente, os resultados confirmaram que a disposição de aceitação 

do consumo de insetos é maior no local pouco tradicional, sendo preferido o restaurante que a 

casa do consumidor (F[1, 242] = 9,46; valor-p ˂ 0,002).   

A pesquisa permitiu encontrar evidências de fatores que influenciam positivamente a 

aceitação do consumo de insetos. Sendo assim, a disposição de aceitação é maior considerando: 

apresentar os benefícios da produção e consumo de insetos; estar dirigidos aos consumidores de 

alta renda; fornecer alimentos com baixa visibilidade dos insetos, sendo utilizados como 

ingredientes em alimentos processados, sem alterar a aparência tradicional do produto; e ser 

oferecidos em locais como restaurantes.  

Finalmente, os resultados constituem uma contribuição acadêmica para a área de 

comportamento do consumidor, ao expandir as evidências acerca do modelo de Furst et al. 

(1996) e fornecendo resultados de variáveis que afeitam o consumo de insetos que ainda não 

tinham sido estudadas. No nível gerencial, os resultados apresentam informação para a indústria 

de alimentos e para instituições governamentais e filantrópicas. Com os resultados obtidos, as 

estratégias de comercialização e marketing para produtos de alimentos com insetos podem ser 

estabelecidas com maior clareza.   

 

 

 

Palavras chave: comportamento do consumidor, aceitação de novos produtos, alimentos com 

insetos, estratégias de marketing.  

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Food choice is a process that involves psychological, social, cultural, economic, and 

biological forces. Food acceptance is related to the willingness to consumption of a particular 

product. In the case of insects as food, in the human diet, studies have shown that this practice 

brings nutritional, ecological, social and economic benefits and it is a promising alternative for 

sustainable food consumption. Despite the advantages of producing and consuming insects, 

Brazilian consumers, who are unaccustomed to insect ingestion, have a negative perception of 

that practice.  

This research studies the willingness to accept insects as food among São Paulo´s 

consumers, considering the awareness of their benefits, economic income, insect´s appearance 

and consumption occasion. The research was developed in two stages. The first one, considered 

focus groups that brought information of consumers opinions of insect as food in the human 

diet. The second stage considered two on-line experiments: the first experiment was a 2x2x2 

factorial design for a sample of 206 individuals. The dependent variable was the willingness to 

accept insects as food. The independents variables studied were: food appearance (visible and 

non visible insect), communication of benefits (present and absent) and economic income 

(major and minor).The second experiment had a 2x2 factorial design, with 243 individuals, 

considering another way of assessing visibility. The factors and their respective levels were: 

appearance of the food (visible and non visible insect) and consumption local (Asian restaurant 

or consumer´s house). 

The results showed that the higher income consumers have better acceptance than those 

with lower income (F [1,205] = 40,715; p-value ˂ 0.001). The communication of the benefits of 

insect consumption was also significant and resulted in greater acceptance (F [1,205] = 32,017, 

p-value ˂ 0.000). The consumer had a better disposition of acceptance when the food was 

presented without visibility of the insect (F [1,242] = 54,97; p-value ˂ 0,000). Finally, the 

results confirmed that the acceptance of insect as food is higher in the non-traditional place, 

with the restaurant being preferred than the consumer's home (F [1,242] = 9,46; p-value ˂ 

0.002). 

The research found evidence that positively influence the acceptance of insect 

consumption. Therefore, willingness to accept is greater considering: to present the benefits of 

the production and consumption of insects; be targeted at high-income consumers; provide food 

with low visibility of insects, being used as ingredients in processed foods, without changing the 

traditional appearance of the product and be offered at places like restaurants. 

Finally, the results constitute an academic contribution to the area of consumer 

behavior, by expanding the evidence about the model of Furst et al. (1996) and providing results 

of variables that affect the consumption of insects as food that had not been studied yet. At the 

managerial level, the results provide information for the food industry and for governmental and 

philanthropic institutions. With the results obtained, the commercialization and marketing 

strategies for insect food products can be established with greater clarity. 

 

Keywords: consumer behavior, new products acceptance, food with insects, marketing 

strategies. 
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1 Introdução  
 
A escolha de alimentos é um processo que envolve forças psicológicas, sociais, 

culturais, econômicas e biológicas (Bisogni, Connors, Devine, & Sobal, 2002). A aceitação dos 

alimentos refere-se à intenção de consumo de um produto determinado (Gao, Rohm, Sultan & 

Pagani, 2013). O comportamento alimentar do ser humano é caracterizado por dois termos, 

primeiro pela neofobia, que se refere à prudência, ao medo do desconhecido e à resistência à 

mudança. Segundo, pela neofilia, que está relacionada à tendência a explorar e a necessidades 

de mudança, novidade e variedade. Nem todos os consumidores de alimentos têm 

comportamento aberto à neofilia, um dos motivos pelos quais nem todo novo produto 

alimentício é aceito pelos consumidores (Tan, Fischer, Tinchan, & Stieger, 2015; Verneau et al., 

2016). 

 

Um consumidor pode ver um produto como novo porque suas características são 

incongruentes com suas expectativas acerca dos produtos típicos dessa classe. Esse tipo de 

novidade é definido como a discrepância percebida entre as características de um produto 

específico e as características comuns (Blake, Perloff, & Heslin, 1970). Isso acontece no caso de 

alimentos com insetos. Os insetos são fonte de alimento para muitos países orientais e outras 

localidades do mundo, mas na maioria dos países ocidentais e no Brasil seu consumo não é uma 

prática comum; é, inclusive, considerado um comportamento primitivo e sujo na maioria dos 

países da América (Shelomi, 2015; Verneau et al., 2016).  

 

Apesar da baixa aceitação dos insetos como alimento na cultura brasileira, sua produção 

e consumo carregam vantagens sociais e econômicas. Os insetos são uma fonte de alimento rica 

em proteínas, gorduras, fibras, vitaminas, minerais e energia, são abundantes e podem ser 

economicamente acessíveis à população (FAO, 2013; Nowak, Persi, & Rittenschober, 2016; 

Rumpold & Schluter, 2013). Seu elevado teor proteico o faz ser comparado a outros alimentos 

ricos neste nutriente, como a carne. Contudo, na comparação à produção de gado, a criação de 

insetos configura opção mais ecológica, requer menos conhecimento técnico e menor 

investimento para a aquisição de equipamentos, além de representar estratégia de diversificação 

à subsistência (FAO, 2013; Lusa, 2013; Verneau et al., 2016).  

 

Considerando os benefícios dos insetos enquanto alimentos, torna-se relevante o estudo 

de ações que ajudem a melhorar sua aceitação por parte dos consumidores. A indústria deve 

considerar não só a criação de um alimento com bom sabor, aparência e cheiro, mas também a 

aceitação que terá por parte dos consumidores (Furst, Connors, Bisogni, Sobal, & Winter, 
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1996). Os padrões de dieta são suscetíveis a mudanças rápidas, especialmente em um mundo 

globalizado. Um exemplo é a aceitação de peixe cru como sushi e sashimi ou o consumo de 

lagosta, anteriormente visto como desagradável, em regiões ocidentais (Rumpold & Schluter, 

2013; Siró, Ka´Polna, Ka´Polna, & Lugasi, 2008).  

 

A literatura aponta caminhos para melhorar a aceitação do consumo de insetos. Shelomi 

(2015) e Tan et al. (2015) indicam que ocultar sua aparência, considerada desagradável, poderia 

melhorá-la. Outro fator considerado é o conhecimento dos benefícios de seu consumo. De 

acordo com Tan et al. (2015), Stratton, Vella, Sheeshka e Duncan (2015) e Verneau et al. 

(2016), a comunicação e informação aos consumidores das propriedades nutricionais e das 

vantagens da produção e consumo de insetos poderia ajudar a gerar melhor aceitação. Outra 

recomendação está relacionada com determinar para que tipo de consumidor está destinado o 

produto, estabelecendo uma estratégia específica para sua comercialização (Derbyshire & 

Giovannetti, 2017).  

 

Os produtos com insetos poderiam ser uma boa opção de alimento para populações de 

baixa renda, considerando que são fonte de proteína e poderiam ser mais baratos que o consumo 

de carne, mas também poderiam ser uma escolha para consumidores de maior renda, como uma 

opção de alimento novo e uma nova experiência culinária. Exemplo deste último ponto é que 

existem restaurantes de alta gastronomia que apresentam em seus cardápios pratos com insetos, 

oferecidos como uma especialidade de elevado preço (FAO, 2013).  

 

De acordo com Siamagka e Balabanis (2015), pessoas que têm interação com outras 

culturas, oportunidades de viagens e conhecimento cosmopolita são consumidores com mente 

mais aberta a novas experiências e têm melhor aceitação pelo exótico. A população de maior 

renda é quem pode ter mais oportunidades desse tipo de contato, indicando que poderiam ter 

uma aceitação diferente que os consumidores de menor renda. Dessa forma o contato cultural e 

as experiências em outros países que têm a prática do consumo de insetos é um fator que 

poderia mudar o comportamento do consumidor. Considerando o anterior, também a ocasião e o 

local de consumo podem ser uma influência no contexto alimentar, gerando estratégias 

diferentes na escolha dos consumidores (Furst et al., 1996). 

 

O comportamento dos consumidores diante dos produtos determinará seu sucesso ou 

fracasso. Um fator importante para o sucesso de um alimento é entregar ao consumidor um 

produto com maior valor agregado possível atendendo suas necessidades ou, de preferência, 

antecipando-se a estas necessidades (Siegrist, Shi, Giusto & Hartmann, 2015). De acordo com 

Verbeke (2015), a compreensão dos fatores que influenciam o comportamento do consumidor 
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possibilita um melhor entendimento da dinâmica do mercado, sendo um ponto fundamental nos 

estudos do marketing, e poderia ajudar a desenvolver um produto inovador com boa aceitação.  

 

Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo estudar a aceitação de alimentos com 

insetos entre consumidores paulistanos, considerando a aparência do inseto, a apresentação dos 

benefícios de seu consumo, a renda, e a ocasião de consumo. O estudo inova ao usar uma 

amostra de consumidores do Brasil, dado que o tema tem sido pouco estudado na América 

Latina,   incluindo variáveis ainda não estudadas. Existem estudos considerando a aparência dos 

alimentos no consumo de insetos (Tan et al., 2015), utilizando unicamente metodologias 

qualitativas. Por outra parte Verbeau et al. (2016) estudaram experimentalmente o efeito das 

comunicações dos benefícios individuais e sociais na aceitação de insetos como alimentos. 

Porém, a aceitação do consumo de insetos parece não ter evidencia de estudos considerando a 

renda e o local de consumo, sendo variáveis e resultados novos na literatura.  Tais resultados 

contribuem com a teoria ao melhorar a compreensão dos fatores que influenciam a aceitação de 

novos produtos, especificamente dos insetos. Espera-se encontrar variáveis que influenciem 

positivamente a aceitação do consumidor, ajudando assim a criar estratégias para sua 

comercialização. 

 

O estudo está estruturado considerando primeiramente a fundamentação teórica e as 

hipóteses estabelecidas, baseadas no modelo teórico de De Steur et al. (2010) sobre a disposição 

de aceitação (WTA) de alimentos, no modelo teórico da escolha de alimentos (Furst et al., 1996) 

e no modelo teórico estabelecido para o consumo de alimentos étnicos ou de outras culturas 

(Ting, Tan & John, 2017). Posteriormente apresentam-se a metodologia dos grupos focais e dos 

experimentos utilizados, em seguida os resultados e as considerações finais. 

 

A pesquisa é importante porque procura entender se existem fatores que podem ajudar 

na melhora da aceitação do consumo de insetos. Como já foi mencionado, o consumo de insetos 

pode gerar benefícios, principalmente na criação de alimentos de baixo custo e alta qualidade 

nutricional, por isso o presente estudo teria um impacto social e econômico. Futuras invenções 

com insetos não só poderiam ajudar as zonas com escassez de alimentos, como também 

poderiam ser uma escolha agradável e naturalmente adquirida pelos consumidores (FAO, 2013). 

Por esta razão, os resultados desta pesquisa poderiam ser uma referência na tomada de decisões 

dos fabricantes da indústria alimentar, interessados em desenvolver um produto com insetos, e 

também para fins governamentais ou entidades sociais que procuram alternativas na desnutrição 

e abastecimento alimentar.  
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1.1 Objetivos 
 

O objetivo deste estudo é avaliar a disposição de aceitação de alimentos com insetos 

entre consumidores paulistanos. Diante do exposto, os objetivos específicos são: 

 

a) Analisar o efeito da aparência do inseto nos alimentos sobre a disposição de aceitação 

(WTA) dos consumidores.  

b) Avaliar o efeito da comunicação dos benefícios do consumo de insetos sobre a disposição 

de aceitação (WTA) dos consumidores. 

c) Avialiar  o efeito da renda sobre a diposição de aceitação (WTA) do consumo de insetos.  

d) Avaliar o local de consumo de insetos sobre a disposição de aceitação (WTA).  

 

1.2 Justificativa 
 

A população mundial chegou a 7,3 bilhões (ONU, 2015), e estima-se que chegará a 9 

bilhões até 2050 (Rosegrant et al., 2014). Em média, a população viverá mais tempo e a 

expectativa de vida deverá aumentar de 68 anos para 76 anos ao final da década de 2050 (Cravo, 

Freitas & Brandão, 2011). Este crescimento estará concentrado principalmente em países em 

desenvolvimento, que já enfrentam sérios desafios, incluindo a necessidade por alimentos, água 

e energia (Rosegrant et al., 2014). Na esteira do crescimento populacional, espera-se aumento 

na demanda por alimentos nas próximas décadas; aproximadamente 80% a mais de carne, 52% 

a mais de cereais e 40% a mais de raízes e tubérculos precisarão ser produzidos entre 2005 e 

2050, a preços de alimentos provavelmente mais altos e com consequências adversas para as 

populações pobres e vulneráveis no mundo (Cravo et al., 2011; Verneau et al., 2016). 

Considerando o cenário nesta mesma linha de referência, o número de pessoas correndo risco de 

passar fome no mundo cresceria de 881 milhões em 2005 para 1.031 milhões até 2050 

(Rosegrant et al., 2014).  

 

Uma opção avaliada nos últimos anos para enfrentar o problema da disponibilidade de 

alimentos é o consumo de insetos (Costa, 2003; Lusa, 2013; Nowak et al., 2016; Rumpold & 

Schluter, 2013; Sindonio, Capanema, Duque, Carneiro & Amaral, 2013). Estudos anteriores têm 

identificado que o consumo de insetos é uma opção viável para substituir a carne animal e 

interessante para ajudar no abastecimento alimentar, mas sua ampla comercialização depende da 

aceitação dos consumidores. Atualmente ainda não está claro, entre consumidores que não têm 

essa prática na dieta, quais são os principais fatores que podem induzir sua aceitação (FAO, 

2013; Nowak et al., 2016; Rumpold & Schluter, 2013).  
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Para o desenvolvimento e posterior comercialização de um produto, é necessário ter 

estratégias e definir o grupo de consumidores ao qual o produto será destinado. Considerando 

que o consumo de insetos não é uma prática comum no Brasil, resulta essencial conhecer quem 

seria o público-alvo, o seja, quem estaria disposto a consumir insetos na dieta, para 

posteriormente, criar estratégias considerando esses consumidores (Siegrist et al., 2015). 

 

Sendo assim, o estudo questiona quais fatores influenciam a aceitação do consumo de 

insetos. Nesse contexto, tem como objetivo avaliar variáveis como a renda, o conhecimento dos 

benefícios do consumo, a aparência dos alimentos e o local de consumo sobre a disposição de 

aceitação do consumo de insetos. A pesquisa é justificada devido à falta de informação sobre o 

comportamento do consumidor brasileiro com relação à disposição de aceitação dos insetos na 

dieta (FAO, 2013).  

 

 

1.3 Estrutura do trabalho 
 

O trabalho está dividido em cinco capítulos, incluindo o capítulo 1 que é esta 

introdução.  

Capítulo 2 - Fundamentação teórica: esse capítulo apresenta um resumo sobre os temas 

abordados na pesquisa, os conceitos principais do trabalho, e a formulação das hipóteses 

estudadas.   

Capítulo 3 - Metodologia: essa seção inclui os procedimentos metodológicos, a 

descrição das atividades desenvovidas, definição da amostra, operacionalização das variáveis e 

técnicas estatísticas utilizadas para verificar as hipóteses formuladas. 

Capítulo 4 - Resultados: os principais resultados obtidos são resumidos nesta seção.  

Capítulo 5 - Conclusões e considerações finais: a seção apresenta as conclusões do 

estudo, contribuições acadêmicas e gerenciais, limitações e sugestão de futuras pesquisas sobre 

o tema. 
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2 Fundamentação teórica 
 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos adotados na pesquisa, a relação 

entre eles e a formulação das proposições testadas. 

2.1 Comportamento do consumidor 
 

O comportamento do consumidor é definido como o estudo dos processos abarcados 

quando pessoas ou grupos escolhem, compram, utilizam ou descartam produtos, serviços, ideias 

ou experiências para atingir seus desejos ou necessidades. O estudo deste tópico é uma temática 

de caráter multidisciplinar, considerando a psicologia, sociologia, economia, antropologia e 

comunicação (Schiffman & Kanuk, 2006).  

 

As escolhas do consumidor têm sido estudadas há anos, sendo uma das primeiras teorias 

a microeconômica tradicional, que explica a demanda de bens por meio dos seus preços e dos 

gastos dos consumidores, considerando um comportamento racional de maximização de 

utilidade (Fischer, 2005). A teoria pressupõe que o homem é racional e que faz as escolhas 

pensando o que é mais favorável para ele mesmo. Nesse sentido, o indivíduo deveria ser 

consciente de todas as opções de consumo possíveis, e deveria ter a capacidade de analisar todas 

as alternativas para, então, escolher o curso ótimo (Schiffman & Kanuk, 2006). 

 

Entretanto, resulta difícil para os consumidores ter todas as informações ou o tempo 

para procurar os dados e fazer a seleção perfeita. Além disso, esta teoria deixa fora a 

complexidade psicológica, razão pela qual não consegue explicar completamente o processo do 

comportamento do consumidor. Considerando o anterior, na segunda metade do século 20 

surgiu a abordagem comportamental clássica, incluindo o comportamento como um conjunto de 

ações, pensamentos e sentimentos do ser humano (Bray, 2009). 

 

Posteriormente, foi criada a abordagem comportamental cognitiva, estudando os 

modelos de estímulo-indivíduo-resposta. Nesta abordagem o consumidor se torna processador 

de informações, e os estímulos sociais e ambientais jogam um papel na tomada de decisões. 

Além disso, o estudo cognitivo apresenta atitudes de desejos, necessidades e motivos para 

explicar a realidade do consumo (Foxall, 2004).  

 

O comportamento humano passou a ser visto como a mistura dos processos de 

compreensão, integração e de estrutura cognitiva. O comportamento do consumidor vai 

considerar processos de avaliação, atitudes e intenções. O processo de entender as justificativas 
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dessas decisões deve estudar a organização do conhecimento individual na memória e o modo 

pelo qual as informações do ambiente são percebidas na estrutura cognitiva (Grunert, 2002). 

 

A pesquisa contemporânea do comportamento do consumidor deve incluir então fatores 

tangíveis como: procura, decisão de compra, intenção de consumo e descarte; e fatores 

intangíveis como: emoções, sentimentos, aspetos hedônicos, regras, cultura e formação de 

atitudes, entre outros (Foxall, 2004).  

 

2.2 Teoria de escolha de alimentos  
 

O processo de seleção de alimentos tem sido estudado há várias décadas. Existem estudos 

dos anos 1960 com informações sobre esta ação (Fischler, 1988). A escolha de alimentos é um 

processo reconhecido que envolve forças psicológicas, sociais, culturais, econômicas e 

biológicas. Ao longo do tempo, essas forças interagem com o curso de vida da pessoa e suas 

experiências para resultar em preferências individuais (Bisogni et al., 2002).  

 

A aceitação e preferência por alimentos analisada como um processo biológico deve 

considerar que o ser humano é um ser onívoro, implicando autonomia, liberdade e 

adaptabilidade para as práticas alimentares (Fischler, 1988). Ao contrário dos carnívoros ou 

vegetarianos, um onívoro tem a capacidade de prosperar em uma multiplicidade de diferentes 

produtos alimentares e dietas, e de adaptar-se às mudanças no seu ambiente. Um exemplo disso 

é a diversidade de dietas que tem o ser humano no mundo (Bisogni et al., 2002).  

 

Embora o ser humano possa sobreviver com diferentes dietas, há fatores psicológicos que 

fazem ter costumes alimentares específicos, deixando fora alimentos que poderia consumir. Isto 

é denominado na pesquisa de Fischler (1988) como o paradoxo do onívoro. A decisão de 

escolha alimentar e a capacidade de experimentar novas experiências alimentares é explicada 

pela teoria de Furst et al. (1996).  

 

A pesquisa gerada por Furts et al. (1996) deu origem a um dos principais modelos da 

escolha de alimentos pelos seres humanos, demostrando que a escolha de alimentos não é só 

uma decisão com base na reflexão consciente, é também automática, habitual e inconsciente. 

Fatores individuais e sociais estão envolvidos na escolha dos alimentos. Existe influência das 

normas e dos relacionamentos sociais.  
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A Figura 1 apresenta um resumo da teoria de escolha de alimentos de Furst et al. (1996). 

O modelo representa os tipos de fatores e o processo envolvido em um único evento de escolha. 

Os fatores considerados na escolha de alimentos foram agrupados em três componentes 

principais: (1) curso de vida, (2) influências e (3) sistema pessoal. A relação entre estes três 

componentes conduz ao ponto de escolha.  

 

Figura 1. Modelo de escolha de alimentos de acordo com Furst et al. (1996). 

 

A seguir são explicadas cada uma das considerações na escolha de alimentos (ver Figura 1).  
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Curso de vida 

O curso de vida inclui os papéis pessoais e os ambientes sociais, culturais e físicos. O 

curso de vida de uma pessoa gera um conjunto de influências em sua alimentação: ideais, 

fatores pessoais, recursos, estrutura social e o contexto alimentar. Estas influências moldam os 

sistemas pessoais como as estratégias de valor de negociações conscientes e inconscientes na 

escolha de alimentos.  

 

O curso de vida inclui influências de experiências pessoais do passado e eras históricas, 

o envolvimento atual em tendências e transições e antecipações de eventos futuros. Aspectos 

tais como a educação em uma determinada cultura ou a participação em um curso de vida 

familiar específico têm influencia sobre as escolhas alimentares.  

 

Influências  

O modelo de Furst et al. (1996) inclui cinco principais categorias de influências sobre a 

escolha dos alimentos: ideais, fatores pessoais, recursos, estrutura social e contexto alimentar. 

Estas influências sobre a escolha alimentar têm limites pouco fortes entre eles e afetam os 

paradigmas das pessoas na alimentação.  

 

-Ideais: expectativas, padrões e crenças são os principais componentes dos ideais. Ideais são 

derivados de fatores culturais e simbólicos, ou seja, são "regras" consideradas como as escolhas 

certas nas refeições ou o que deve ser comido. Os ideais estão relacionados também com o 

status social e com as tradições culturais.  

-Fatores pessoais: fazem referência às necessidades e preferências derivadas de características 

psicológicas e fisiológicas. Os fatores pessoais criam os limites de opções de alimentos que uma 

pessoa está disposta a comer, e considera gostos, estilos de alimentos individuais e emoções. Os 

fatores pessoais consideram características como sexo, idade, estado de saúde, preferências 

sensoriais e estado de fome. Os fatores psicológicos entram em jogo neste ponto, como por 

exemplo: a fome, o estado de ânimo, entre outros.  

-Recursos: os recursos disponíveis para as pessoas que fazem escolhas alimentares são um 

influente componente do processo de decisão. Os recursos podem ser tangíveis, tais como 

dinheiro, equipamento e espaço, bem como intangíveis, como a forma de habilidades, 

conhecimento e tempo. 

-Estrutura social: o quadro social influencia as escolhas alimentares. As relações interpessoais, 

os papéis e o significado social são dimensões importantes do quadro social. Os domicílios e as 

famílias são os principais conjuntos de relacionamentos interpessoais que influenciam a escolha 

de alimentos. As atividades de entretenimento ou o local de trabalho também são situações 

sociais que afetam as escolhas alimentares.   
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-Contexto alimentar: o contexto alimentar é um conceito semelhante à estrutura social. O 

contexto alimentar engloba o ambiente físico e clima social, e fatores de oferta de alimentos 

específicos no ambiente, tais como os tipos de alimentos, fontes de alimentos e disponibilidade 

de alimentos no sistema alimentar, incluindo fatores estacionais ou de mercado.  

 

Sistema pessoal 

  A experiência recorrente de fazer escolhas alimentares ao longo da vida levou ao 

desenvolvimento de sistemas pessoais para a escolha dos alimentos. Os sistemas pessoais têm 

dois componentes principais: (1) as negociações de valores que envolvem a pesagem de 

diferentes considerações em fazer escolhas alimentares; e (2) as estratégias que envolvem 

padrões de escolha com base em deliberações anteriormente resolvidas que tinham se tornado 

habituais.  

 

Ao refletir sobre as suas escolhas alimentares, as pessoas se referem mais 

frequentemente a seis valores: percepções sensoriais, considerações econômicas, conveniência, 

saúde /nutrição, gestão dos relacionamentos e qualidade.  

- Percepções sensoriais: as principais considerações sensoriais são a aparência, odor, sabor e 

textura. As percepções sensoriais são um fator forte nas escolhas alimentares. 

- Considerações econômicas: o preço e o valor percebido dos alimentos para serem comprados, 

é outro valor para muitas pessoas, que pode dominar as escolhas alimentares.  

- Conveniência: o tempo, praticidade da preparação e fácil acesso aos alimentos são os 

principais pontos considerados como conveniência na escolha de alimentos.  

- Saúde e nutrição: este valor está relacionado com evitar doenças, o controle do peso e o bem-

estar do corpo. 

- Gestão dos relacionamentos: importante nas pessoas confrontadas com fazer escolhas 

alimentares em situações em que as preferências dos outros e as necessidades são fatores a 

serem considerados. Este valor foi particularmente influenciado por ideais pessoais e culturais. 

É um valor relevante para as pessoas preocupadas com a manutenção da harmonia em seus lares 

ou ambientes sociais, evitando conflitos sobre questões de escolha de alimentos.  

- Qualidade: é um valor considerado pelos consumidores, mas o conceito de qualidade é 

variável dependendo da pessoa. Qualidade está relacionada à excelência e normalmente alta 

qualidade está associada a alto preço. 

 

Finalmente, de acordo com Furst et al. (1996), considerando as influências e o sistema 

pessoal, os consumidores criam estratégias para fazer escolhas alimentares. Estas estratégias são 

moldadas de acordo com os princípios e procedimentos estabelecidos na negociação com o 
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sistema alimentar da sociedade e os fatores percebidos como dominantes para um evento 

particular de escolha dos alimentos.  

 

Cada evento de escolha de alimentos pode utilizar estratégias exclusivas, mas 

geralmente as pessoas criam regras semelhantes e padrões para fazer seleções de alimentos. 

Dependendo da pessoa a escolha de alimentos pode ter mais ou menos flexibilidade.  

 

 Existem outras contribuições importantes na teoria da escolha de alimentos. Bisogni et 

al. (2002) concordam com a teoria de Furst et al. (1996) mas reforçam o ponto da importância 

da  história, das definições culturais e sociais a que estão expostas as pessoas ao longo das suas 

vidas, e o tempo e trajetórias de suas experiências individuais de eventos passados e correntes. 

Esta pesquisa dá significado à identidade pessoal na escolha de alimentos, considerando a 

estrutura cultural, social e individual como fatores principais na escolha dos alimentos.  

 

2.3 Disposição de aceitação (WTA)  
 

Gao et al. (2013) estudaram a aceitação dos humanos pelos alimentos. Eles definem a 

aceitação como a intenção de ter um comportamento específico. No caso de alimentos, refere-se 

à intenção de consumo de um produto determinado. A escolha de alimentos também está 

relacionada com a preferência por diferentes produtos. A preferência é definida como a 

inclinação por um alimento específico, tendo o consumidor uma percepção de vantagem de um 

produto sobre outro (Gao et al., 2013).  

 

Segundo De Steur et al. (2010). A disposição de aceitação é um termo amplamente 

estudado e reconhecido pelas siglas em inglês WTA (Willingness-to-accept) e é uma 

mensuração da capacidade do consumidor por aceitar um determinado produto. A disposição de 

aceitação (WTA) consiste nas caraterísticas que geram influência no consumo do alimento. 

Segundo o estudo deles, existem três fatores principais que afetam a disposição de aceitação 

(WTA): indicadores sociodemográficos, conhecimento e percepções do consumidor. Esses 

fatores e o WTA são moderadores do WTP (Willingness-to-pay). O modelo teórico de De Steur 

et al. (2010) adaptado para o consumo de insetos é apresentado na Figura 2.  
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Figura 2. Quadro conceitual da disposição de aceitação e da disposição de pagar por alimentos com 

insetos (adaptado de De Steur et al., 2010).  

 

A disposição de aceitação dos alimentos pode ser moderada também por fatores 

individuais e da identidade da pessoa, sendo caraterizado por dois termos, a neofobia e a 

neofilia. A neofobia refere-se à prudência, ao medo do desconhecido e à resistência à mudança; 

já a neofilia é definida como a tendência a explorar, a necessidade de mudança, novidade e 

variedade (Tuorila, Lahteenmaki, Pohjalainen & Lotti, 2001).  

 

 Pliner e Hobden (1992) criaram a escala FNS (Food Neophobia Scale) para medir a 

neofobia nos consumidores. A escala considera dez perguntas avaliadas de 1 (extremamente em 

desacordo) até 7 (extremamente de acordo). A escala foi traduzida e validada para o português 

no trabalho de Rezende (2013). A neofobia tem um papel fundamental na disposição de 

aceitação de alimentos.  

 

Uma pessoa com alta neofobia não terá boa disposição de aceitação de alimentos que são 

pouco comuns ou familiares (Shelomi, 2015). Estima-se que os consumidores brasileiros 

consideram a prática do consumo de insetos como um costume sujo e primitivo, podendo ter até 

medo de consumi-los.  
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2.4 Entomofagia 
 

De acordo com a FAO (2013) a entomofagia é o consumo de insetos por seres humanos 

e é um fenômeno historicamente antigo e geograficamente disseminado. Pode-se dizer que a 

entomofagia surgiu com os primeiros hominídeos e está presente em mais de 100 países ao 

redor do globo, predominantemente em partes da Ásia, África e América Latina (Costa, 2003; 

Shelomi, 2015; Tan et al., 2015). Os insetos têm habitado o planeta desde o período 

Carbonífero, há 390 milhões de anos, e são o grupo do reino animal mais abundante do mundo, 

representando 80% (Viesca, Barrera & Juárez, 2012). A prática de comer insetos é mencionada 

na literatura religiosa, considerada como uma atividade nas religiões católica, judaica e 

islâmica. Há referências ao consumo de abelhas, formigas, piolhos e cupins, na tradição 

islâmica, mencionando especificamente a permissão para consumir essas criaturas. A literatura 

judaica permite o consumo de insetos Kosher. No entanto, mais tarde, foi negado pela diáspora 

judaica devido à falta de conhecimento sobre os vários tipos de insetos. A tradição foi 

preservada apenas entre os judeus Iêmen e partes do norte da África (FAO, 2013). 

 

Outras culturas também têm registros do consumo de insetos. No México, a 

entomofagia é dada desde os tempos astecas até o presente (Ramos, 2009). O povo asteca 

alimentava-se com mais de 90 espécies de insetos, preparando-os de diversas maneiras: assados, 

fritos, em molhos, apenas fervidos ou como condimento de algum prato. Algumas espécies até 

eram armazenadas secas. Com a chegada dos espanhóis, no entanto, os alimentos indígenas 

foram qualificados negativamente e então alguns foram esquecidos e/ou depreciados (Costa, 

2003). 

 

Como no México, o consumo mundial de insetos foi diminuído com a colonização das 

zonas rurais. À medida que a industrialização cresceu, o consumo de insetos diminuiu na 

maioria dos países. Por exemplo, na Europa, alguns dados de consumo de insetos são 

registrados nos últimos anos, indicando que cerca de cinco espécies de insetos foram 

consumidas nas áreas dos Alpes da Itália, nos anos 1980 (Rumpold & Schluter, 2013). 

 

Numerosos artigos foram publicados abordando o valor nutricional e composição de 

nutrientes de vários insetos. Em geral, insetos comestíveis são uma boa fonte de proteína, 

gordura, fibra, vitaminas, minerais e energia (FAO, 2013; Nowak et al., 2016; Rumpold & 

Schluter, 2013). É importante indicar que as propriedades nutricionais dos insetos também 

variarão de acordo com a espécie e preparação dos alimentos (FAO, 2013; Rumpold & Schluter, 

2013). 
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Segundo Cabral (2015) o valor nutricional é uma das mais relevantes vantagens da 

entomofagia. No entanto, é preciso também conhecer as dietas locais e os alimentos mais 

relevantes das mesmas, se o objetivo for recomendar os insetos como um complemento 

enriquecedor da dieta convencional em questão.  

 

2.4.1 Benefícios do consumo de insetos 

 

A produção e o consumo de insetos poderiam gerar benefícios para a sociedade. Os 

insetos são uma fonte de alimento que é abundante e pode ser acessível à população. A coleta e 

a criação de insetos podem ser estratégias na diversificação dos meios de subsistência (FAO, 

2013; Lusa, 2013; Verneau et al., 2016). Para a coleta de insetos se requer um mínimo de 

conhecimento técnico e pouco investimento para a aquisição de equipamentos básicos de coleta 

e criação (FAO, 2013). 

 

Além de melhorar diretamente a alimentação, os insetos podem servir como opção de 

renda por meio da venda do excedente da produção. A coleta e criação também podem gerar 

oportunidades de ações empreendedoras, seja em economias desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. O processamento de insetos para a alimentação humana ou animal é uma 

atividade que poderia trazer vantagens em relação ao processamento da carne comum (Cerritos, 

2009; Nassu, 2015).  

 

Como a tendência é que o preço da carne animal convencional suba ao longo do século, 

a dieta com insetos é uma alternativa não só econômica como também ecológica (Meniconi, 

2013). Fazendo uma comparação, a produção de insetos para consumo humano pode ter 

vantagens em relação à produção do gado. Os insetos têm altas taxas de eficiência na conversão 

alimentar pelo fato de serem animais de sangue frio. A razão de quantidade de alimento por 

produção de carne (quanto de alimento é necessário para produzir o aumento em 1 kg no peso 

do animal) varia grandemente dependendo da classe do animal e das práticas de produção 

utilizadas, sendo que os insetos são extremamente eficientes nessa questão. Em média, insetos 

podem converter 2 kg de alimento em 1 kg de massa corporal; em comparação, os bovinos 

necessitam de 8 kg de alimento para produzir 1 kg de ganho de peso (FAO, 2013). Por exemplo, 

grilos precisam de seis vezes menos alimento do que o gado, quatro vezes menos do que 

ovelhas, e duas vezes menos do que os porcos e frangos de corte para produzir a mesma 

quantidade de proteína (Nassu, 2015). 
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Outra vantagem, no âmbito ambiental, é que os insetos produzem menos gases de efeito 

estufa do que a pecuária convencional (Shelomi, 2015). Por exemplo, suínos produzem de 10 a 

100 vezes mais gases de efeito estufa por quilograma de peso. Além disso, os insetos podem se 

alimentar de resíduos orgânicos, como restos de alimento e dejetos humanos, compostagem e 

esterco animal, podendo transformá-los em proteína de alta qualidade, inclusive para utilização 

na alimentação animal. A pecuária convencional utiliza mais água do que a produção de insetos. 

Besouros de farinha, por exemplo, são mais resistentes à seca do que o gado. Também, pode-se 

dizer que a criação de insetos é muito menos dependente de extensões de terra que a pecuária 

convencional (FAO, 2013). 

 

2.4.2 Desafios do consumo de insetos 

 

A alimentação dos seres humanos com insetos ocorre ao redor do mundo, mas continua 

sendo pouco frequente ou até mesmo um tabu na maioria das culturas no mundo desenvolvido. 

A questão de como incentivar os ocidentais (na maioria dos trabalhos citados como europeus e 

americanos não aborígines, canadenses, australianos e neozelandeses) para comer insetos é um 

tópico de perene discussão para entomologistas e antropólogos (Shelomi, 2015). Apesar dos 

benefícios individuais e sociais, vários estudos geralmente mostram pouca disposição das 

pessoas para introduzir insetos na dieta ocidental e ainda há falta de pesquisa sobre os aspectos 

psicológicos e barreiras que afetam a vontade de comer insetos (Verneau et al., 2016), lacuna 

esta que o presente estudo visa ajudar a preencher.  

 

Na psique ocidental está profundamente arraigada a ideia que os insetos são sujos, 

desagradáveis e perigosos. O desgosto sobre uma atividade é uma construção cultural. Os 

ocidentais tendem a considerar que essa prática ameaça a sua própria identidade e autoestima 

(Verneau et al., 2016). Verbeke (2015) menciona em seu estudo que 13% dos participantes 

afirmaram ser neutros sobre a ideia do consumo de insetos, enquanto 5% disseram que estavam 

dispostos ou muito dispostos a comer insetos. Considera-se que poderia haver um grupo de 

potenciais consumidores destes alimentos. 

 

Outro ponto que deve ser trabalhado para a comercialização e consumo de insetos é 

sobre o ambiente regulamentar. No mundo órgãos reguladores de alimentos, tais como o Codex 

Alimentarius, União Europeia (UE) e Food and Drug Administration (FDA), nos Estados 

Unidos, ainda não têm comtemplado leis para o consumo dos insetos como alimento. A criação 

de diretrizes regulatórias é um trabalho que está sendo feito em conjunto com pesquisadores. 
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Isto significa uma falta de orientações para a definição de normas de saúde para a produção, a 

criação de insetos e comercialização de produtos derivados (FAO, 2013; Verbeke, 2015).  

 

Aspectos da segurança alimentar devem ser considerados, porque algumas espécies de 

insetos podem ser tóxicas ou conter microrganismos patógenos para o consumo humano. Em 

qualquer tipo de alimento é necessário regular suas condições de uso e processamento para que 

seja inócuo. Como em muitas outras fontes de alimentos tais como nozes, leite, mariscos e 

outros, nos insetos têm sido identificadas substâncias que provocam alergias. É importante saber 

quais espécies de insetos podem conter substâncias tóxicas, microrganismos patógenos e 

sustâncias que causam alergias para processá-los adequadamente e indicá-los ao consumidor. 

Estudos indicam que é provável que as pessoas que têm alergia a moluscos e crustáceos, sejam 

alérgicas ao consumo de insetos (Belitz & Grosch, 1992; Verbeke, 2015).  

 

Segundo Verbeke (2015) espera-se que a União Europeia divulgue uma atualização 

sobre os regulamentos dos alimentos (CE 258/97), a fim de compartilhar orientações sobre 

insetos. Até agora a produção e comércio de 10 espécies de insetos foram aprovados na Bélgica 

em dezembro de 2013. No Brasil, na Guia Alimentar para a População Brasileira, o Ministério 

da Saúde ainda não faz nenhuma menção ao consumo de insetos por humanos. Já a Secretaria 

de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) entende que esse hábito alimentar não tem estudos oficiais, mas em 

outras fontes de informação se conhece o consumo de insetos no Brasil (Meniconi, 2013). 

 

2.4.3 Tipos de insetos comestíveis 

 

Gerar e quantificar os dados sobre o consumo de insetos nas épocas modernas não é 

fácil, considerando que há zonas rurais onde eles são consumidos e nem sempre é documentado. 

Nowak et al. (2016) indicam que existem cerca de 2000 espécies de insetos comestíveis 

conhecidas. Os números de espécies de insetos consumidos por países podem ser observados na 

Figura 3. Pode-se ver que a China e o México foram os países com o maior número de registros 

de espécies comestíveis (FAO, 2013). 
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Figura 3. Registro do número de espécies de insetos comestíveis, por país (adaptado da FAO, 2013). 

 

Lusa (2013) e a FAO (2013) indicam que os insetos mais consumidos globalmente são 

os besouros (Ordem Coleoptera). Isto não é surpreendente, considerando que o grupo contém 

40% de todas as espécies de insetos conhecidas. No segundo lugar de consumo estão as lagartas 

(Ordem Lepidoptera), especialmente populares na África sub-saariana. Abelhas, vespas e 

formigas (Ordem Hymenoptera) vêm em terceiro lugar (estes insetos são comuns na América 

Latina). Depois estão os gafanhotos e grilos (Ordem Orthoptera); seguindo as cigarras, 

cigarrinhas e cochonilhas (Ordem Hemiptera); as térmitas (Ordem Isoptera) são consumidas em 

menor quantidade, assim como as libélulas (Ordem Odonata) (3%); por último as moscas 

(Ordem Diptera) são consumidas em menor quantidade (2%). Também existem outras espécies 

com menor consumo (ver Figura 4).  
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Figura 4. Espécies de insetos consumidas no mundo (adaptado de FAO, 2013). 

 

De acordo com Shelomi (2015) o consumo de determinadas espécies de insetos resulta 

mais comum para algumas culturas do que outras. A experiência e os conceitos socioculturais 

associados com a espécie de inseto determinam sua aceitação como alimento. Dependendo dos 

padrões culturais, um tipo de inseto pode ser mais familiar e atraente para determinada 

população. Um exemplo dado na pesquisa dele é que os consumidores dos Estados Unidos não 

gostam das larvas de farinha, devido a que têm conotações fortes e negativas como pragas e 

como alimento para animais, mas podem ser muito mais propensos a comer cigarras, que são 

abundantes e conhecidas como não tóxicas.  

 

2.4.4 Aparência dos alimentos com insetos 

 

De acordo com Furst et al. (1996) a aparência é uma das principais caraterísticas 

sensoriais consideradas na escolha alimentar. Quando o ser humano tem uma melhor percepção 

de um determinado alimento, fará mais facilmente a escolha até quando seja um alimento novo 

para ele. As experiências pessoais e sociais do passado, associadas ao consumo de insetos, 

moldarão a preferência por determinada espécie (Bisogni et al., 2002). 

 

As espécies comestíveis de insetos, segundo Cabral (2015), podem ser consumidas em 

três diferentes apresentações. A primeira e mais básica é a ingestão do inseto visível e 

reconhecível como tal. A segunda forma é transformar o inseto em pó ou farinha para 

incorporação na preparação de outros alimentos. E, por fim, a terceira consiste em consumir 

apenas um extrato do inseto, como por exemplo, uma das suas proteínas isolada. Dependendo 
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do tipo de processamento, as características nutricionais do alimento e a aceitação dos 

consumidores podem mudar. 

 

Dependendo do tipo de inseto, as práticas de consumo também podem mudar. Por 

exemplo, as lagartas são consumidas quase inteiras; as abelhas, vespas e formigas são 

consumidas principalmente em seus estágios larvais adultos; enquanto os insetos das ordens 

Orthoptera, Homoptera, Isoptera e Hemiptera são consumidos principalmente na fase de 

maturidade (Cerritos, 2009). 

 

Segundo a pesquisa de Tan et al. (2015) existem culturas mais acostumadas com a 

prática de consumo de insetos, por exemplo a tailandesa. Nesse caso os consumidores estão 

familiarizados com o consumo de insetos completamente visível e reconhecível. Para outras 

culturas visualizar o inseto como tal pode ser considerado desagradável. Os resultados da 

pesquisa de Tan et al. (2015) demostraram que o método de preparação dos alimentos influencia 

o gosto esperado e a vontade de experimentar uma espécie de inseto desconhecida em 

consumidores da Holanda. Reduzir a visibilidade do inseto e incorporá-lo em um produto 

familiar pode melhorar a vontade de que seja consumido. 

 

A preparação e as técnicas de cozinha são os processos feitos para transformar as 

matérias primas e consumir os alimentos. De acordo com as técnicas de preparação usadas, os 

alimentos podem apresentar modificações físicas e químicas, que podem mudar a aparência, o 

sabor, a textura, o cheiro e a digestibilidade dos alimentos (Fischler, 1988). Considerando o 

anterior, a escolha de alimentos com insetos poderia depender do tipo de preparação do prato, 

especificamente da visibilidade e aparência do inseto.  

 

A disponibilidade de pratos e preparações de alimentos com insetos é ampla. Existem 

opções desde insetos fritos com limão, cobertos de chocolate, caldos, como substitutos de 

croutons na salada, tortas de carne utilizando farinha de inseto, biscoitos, entre outras 

apresentações (Lusa, 2013; FAO, 2013). Segundo Furst et al. (1996) essas mudanças nas 

caraterísticas sensoriais dos alimentos podem gerar uma modificação na percepção, 

familiaridade e escolha dos alimentos.  

 

O produto menos familiar para os consumidores brasileiros seria comer o inseto 

completamente visível enquanto o uso de farinha ou proteína de insetos como ingrediente num 

alimento comum pode ser mais familiar (Lusa, 2013). Segundo o modelo de Furst et al. (1996) a 

aparência é uma característica sensorial fundamental. Uma comida não será aceita pelo 

consumidor se visivelmente não é familiar ou não é considerada agradável. Considerando o 
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anterior, postula-se que os produtos com insetos podem ter melhor aceitação se forem 

apresentados como produtos comuns na dieta dos consumidores, gerando a seguinte hipótese: 

 

H1: Quanto mais (menos) visível estiver o inseto no alimento oferecido, menor (maior) 

será a disposição de aceitação (WTA) de seu consumo. 

 

2.5 Marketing e comportamento do consumidor de alimentos 
 

O marketing é um processo social que procura entender o mercado-alvo escolhido para 

atuar e oferecer a ele os elementos que satisfaçam as necessidades ou os desejos dos 

consumidores. Desta maneira, é imprescindível aos profissionais de marketing entender o 

comportamento do consumidor, ou seja, quais os fatores que os indivíduos levam em 

consideração durante o processo de tomada de decisão para adquirir um produto ou serviço. O 

comportamento do consumidor é um tema chave de sustentação de toda a atividade 

mercadológica realizada com o intuito de desenvolver, promover e vender produtos (Abel, 

2009; Samli, 2012). 

 

Uma maneira de conhecer o comportamento do consumidor é mediante os estudos da 

aceitação dos produtos, que são um dos aspetos importantes do marketing. Este tipo de pesquisa 

fornece informações valiosas para tomar decisões e inclui um conjunto de ações para a 

identificação e solução de problemas. As pesquisas na área de marketing têm diferentes 

metodologias que são adaptadas dependendo da indústria relacionada (Malhotra, 2012). 

 

A indústria de alimentos gera produtos essenciais ao mercado consumidor, 

principalmente por serem considerados produtos de demanda primária, o que leva os setores de 

produção, desenvolvimento e industrialização de alimentos a investirem cada vez mais em 

publicidade, visando a despertar efetivamente a escolha e a aquisição de seus produtos. Cada 

vez é maior a escolha, por parte do consumidor, por alimentos industrializados e processados, 

por razões que incluem a praticidade e conveniência. Esse comportamento direcionou a 

indústria alimentícia para a utilização de estratégias básicas de diferenciação de seus produtos, 

investimentos em técnicas de processamento, equipamentos e marketing, além de pesquisas 

visando à identificação de novas tendências e necessidades do consumidor (Velloso & 

Carvalho, 2011). 

 

O estudo do comportamento do consumidor em relação a alimentos e bebidas tem 

caráter multidisciplinar, envolve várias áreas tais como ciência e tecnologia de alimentos, 
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nutrição, psicologia e marketing (Noronha, Deliza & da Silva, 2005). Um fator muito 

importante para o sucesso de um alimento é entregar ao consumidor um produto com maior 

valor agregado possível atendendo suas necessidades ou, de preferência, antecipando-se a estas 

necessidades. De acordo com Da Silva (2015) os consumidores brasileiros têm quatro grupos de 

tendência de consumo alimentar: conveniência e praticidade (34%); qualidade e confiabilidade 

(23%); sensorialidade e prazer (23%); saudabilidade/bem-estar e sustentabilidade/ética (21%).  

 

Segundo Noronha et al. (2005) cerca de 66% das decisões de compra dos consumidores 

são tomadas nos pontos de venda e são influenciadas pela expectativa. Dois tipos de expectativa 

podem ser descritos: 1) a expectativa sensorial (“sensory-based”) na qual os consumidores 

acreditam que um produto possuirá certas características sensoriais e, 2) a expectativa hedônica 

na qual os consumidores formam uma ideia do quanto irão gostar ou desgostar de um 

determinado produto antes de experimentá-lo.  

 

A expectativa exerce papel importante em relação ao consumo de produtos alimentícios 

porque pode beneficiar ou prejudicar a percepção do produto pelo consumidor. A expectativa é 

o conjunto de ideias, sentimentos ou atitudes geradas pelo indivíduo a partir de situações, 

pessoas ou produtos que venham experimentar (Noronha et al., 2005).  

 

Quando a expectativa dos consumidores pelo alimento é baixa, os fabricantes têm 

grande desafio para criar e comercializar o produto. Neste caso, o alimento uma vez que é 

consumido deve superar a expectativa prévia para ser considerado como uma opção na 

alimentação. Também é essencial uma adequada campanha de publicidade para atrair os 

consumidores. As estratégias do marketing têm que considerar os fatores que influenciam as 

preferências dos consumidores, projetando esses fatores em uma perspectiva futura (Velloso & 

Carvalho, 2011).  

 

2.5.1 Efeito da comunicação dos benefícios do produto sobre a aceitação 

 

Segundo a teoria de Percy e Rossiter (1992), as técnicas de comunicação são concebidas 

como uma ferramenta transmissora comercial de critérios de seleção para o consumidor. Esses 

autores indicam que as técnicas de comunicação, publicidade e propaganda procuram motivar a 

aceitação e compra. A publicidade e propaganda constituem estratégias de marketing, e são 

meios para propagação de princípios, teorias e ideias na mente do consumidor, para divulgar ou 

tornar a informação pública (Fregoneze & Crescitelli, 2009). Segundo Silva, Roazzi e Souza 
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(2011) estas técnicas têm como finalidade desenvolver atitudes que contribuirão com a melhoria 

do conceito e aceitação do produto por parte dos consumidores alvo.   

 

Para o produtor resulta importante conhecer a importância que os atributos dos produtos 

têm para os consumidores, para desenvolver suas campanhas publicitárias, focando mais nos 

pontos essenciais para provocar a compra (Berdandon, 2008). Os produtos com insetos, como 

foi mencionado, têm benefícios nutricionais, ecológicos e sociais principalmente. Esses 

atributos podem ser utilizados como comunicações para atrair consumidores. 

 

Com respeito às propriedades nutricionais, o aumento de conhecimento dos 

consumidores sobre questões nutricionais vem modificando as preferências dos consumidores 

de alimentos, na medida em que eles têm se tornado mais preocupados com a sua saúde. Por 

esta razão a divulgação de propriedades nutricionais positivas ou saudáveis nas últimas décadas 

tem sido uma estratégia para atrair mais consumidores. Para muitos autores, as informações 

nutricionais afetam a escolha dos alimentos, podendo inclusive afetar a escolha entre marcas 

(Fregoneze & Crescitelli, 2009). 

 

Existe uma população crescente que se preocupa por sua saúde e beleza. Esse grupo de 

consumidores exige dos produtores de alimentos gerar produtos com qualidades nutricionais 

específicas para resolver suas necessidades. A declaração de informação nutricional ou 

propriedades nutricionais positivas para a saúde pode ser percebida como uma vantagem em 

comparação com outros produtos (Berdandon, 2008).  

 

O uso de propriedades nutricionais como técnica de propaganda para os produtos de 

alimentos deve ser claro e de fácil entendimento para todos os consumidores. O estudo de 

Berdandon (2008) revela que as mulheres são as consumidoras que revisam e compram mais 

alimentos considerando as propriedades nutricionais dos mesmos. As consumidoras femininas 

tendem a verificar a lista dos ingredientes e nutrientes como calorias, gorduras, sódio, fibra, 

vitaminas e minerais. Embora exista uma relação entre o conhecimento nutricional e o 

comportamento alimentar, em algumas ocasiões também pode haver correlação fraca. 

 

Igualmente existem consumidores preocupados com os problemas sociais e ecológicos, 

que conhecendo as vantagens da produção de insetos em comparação com a produção da carne, 

poderiam considerar experimentar e aceitar o consumo de insetos. Exemplo dos consumidores 

que consideram o fator ecológico em suas práticas alimentares são os consumidores de 

alimentos orgânicos (Senna & Corrêa, 2012).  
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De acordo com The European Food Information Council (2016) um alimento que, 

previamente ao consumo, não é percebido de maneira positiva (como seria o caso de alimentos 

com insetos) pode ter sua aceitação melhorada mediante o uso de técnicas tais como uma 

embalagem atraente, a divulgação de seus benefícios (se tiver), e deve causar uma agradável 

experiência sensorial ao ser consumido.  

 

De acordo com Noronha et al. (2005) as preferências alimentares dos consumidores 

para os próximos anos consideram os benefícios nutricionais e a inovação nos aspectos saúde e 

tecnologia. Assim, uma adequada divulgação das vantagens causadas pelo consumo de um 

alimento específico poderia aumentar seu consumo.   

 

Considerando que a divulgação dos benefícios da produção e consumo dos produtos 

pode afeitar a percepção dos consumidores, foi gerada a seguinte hipótese do estudo: 

 

H2: A presença (ausência) da comunicação dos benefícios da produção e consumo de 

insetos na dieta humana está associada a uma maior (menor) disposição de aceitação (WTA).  

 

 

2.5.2 Comportamento do consumidor com diferentes rendas  

 

A classe socioeconômica dos consumidores fornece uma identidade e cria hábitos de 

consumo específicos. Uma das formas de abordar as implicações da classe social na área de 

marketing é considerar a utilidade da classe social como uma base para a segmentação 

(Martineau, 1958; Wedel & Kamakura, 2012). O estudo de Eastman, Goldsmith e Flynn (2001), 

por exemplo, mostrou que a organização da sociedade gera padrões de consumo diferentes, 

considerando o conceito de consumo por status como um dos termos que explicam o 

comportamento do consumidor com diferentes rendas.  

 

No caso de alimentos, o estudo de Hupkens, Knibbe e Drop (2000) explica como as 

dietas e costumes alimentares mudam dependendo da renda das pessoas, mostrando que as 

classes altas consomem alimentos mais saudáveis que as classes baixas, principalmente porque 

em regiões metropolitanas os alimentos mais saudáveis são mais caros. Outro comportamento 

dos consumidores associado com a diferença de renda é a aceitação de novos produtos. Segundo 

Siamagka e Balabanis (2015) as pessoas de maior renda têm acesso a oportunidades de 
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intercâmbios culturais, como viagens, produtos de marcas reconhecidas internacionalmente, 

restaurantes com alimentos diferentes aos tradicionais, entre outros. Essas possibilidades fazem 

dos consumidores de renda maior, pessoas com melhor aceitação a inovações (Tan et al., 2015). 

De acordo com Strehlau, Ponchio e Loebel (2012) as classes socioeconômicas inferiores em São 

Paulo têm comportamento mais etnocêntrico, o que poderia dificultar a aceitação de produtos 

inovadores.  

 

O consumo de insetos é considerado como sujo e nojento para os consumidores 

ocidentais. Nesse ponto o status joga um papel fundamental. Os consumidores de rendas baixas 

poderiam considerar que seu status seria ainda menor se eles aceitassem o consumo desse tipo 

de produtos, prejudicando seu prestígio (Eastman et al., 2001). Por outro lado, os recursos são 

um dos pontos considerados na teoria como uma influência na escolha de alimentos. A 

capacidade econômica é um dos recursos que é parte dos componentes no processo de decisão 

de consumo de alimentos (Furst et al., 1996). Considerando o estabelecido na teoria, a renda 

pode ser um fator que influencia a aceitação do consumo de insetos, sendo assim, o estudo testa 

a seguinte hipótese: 

 

H3: Os consumidores de maior (menor) renda têm maior (menor) disposição de 

aceitação (WTA) pelo consumo de alimentos com insetos.  

 

 

2.5.3 Comportamento do consumidor considerando o local de consumo 

 

Os alimentos étnicos, ou com uma historia atrás deles, são atualmente mais consumidos 

que há algumas décadas devido a que a apreciação da cultura, o turismo e as experiências de 

viagens são maiores que antes. Devido ao desenvolvimento do comércio internacional e da 

globalização, há uma tendência no aumento do consumo de alimentos exóticos ou étnicos (Ting 

et al., 2017).  

 

Na área do turismo, por exemplo, a posição da comida tem um valor primordial. Os 

turistas buscam autenticidade e experiências regionais nas viagens. Esta predisposição está 

permitindo que atrações culinárias únicas sejam parte do destino das férias (Ting et al., 2017). O 

reconhecimento da comida regional da Ásia, por exemplo, está ganhando popularidade rápida, 

especialmente com os consumidores que são aventureiros gastronômicos, inclinados a novas 

experiências (Henderson, 2014).  
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A pesquisa de Ting et al. (2017) utilizou um modelo teórico para estudar a intenção de 

consumo de alimentos de uma ilha asiática. A Figura 5 apresenta o quadro teórico dessa 

pesquisa. 

 

Figura 5. Modelo teórico do consumo de alimentos de outras culturas (adaptado de Ting et al., 2017). 

 

Não apenas a identidade pessoal dos consumidores é um fator determinante no 

comportamento de adoção de novos produtos, como também o ambiente social e o contexto 

alimentar (Ting et al., 2017). As escolhas alimentares podem depender do quadro social do 

momento, as atividades ou o local. O ambiente físico e a companhia são também fundamentais 

no consumo de alimentos (Furst et al., 1996).  

 

As viagens ou visita a novos locais são uma experiência nova, onde a maioria dos 

consumidores procura ter proximidade com a cultura visitada e o contexto alimentar e o 

ambiente social e físico mudam. Considerando o anterior, o consumo de insetos poderia ter 

melhor aceitação fora do local tradicional do consumo de alimentos, sendo testada a seguinte 

hipótese:  

 

H4: O consumo de insetos fora do ambiente tradicional (no ambiente tradicional) está 

associado a uma maior (menor) disposição de aceitação (WTA). 
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2.6 Hipóteses e modelo do estudo 
 

 

Como exposto nas seções anteriores, a disposição de aceitação do consumo de insetos 

poderia ser influenciada por algumas variáveis (Shelomi, 2015). O estudo procurou avaliar os 

principais fatores que segundo a literatura poderiam ajudar a caracterizar qual tipo de 

consumidor poderia ter melhor disposição de aceitação. Em seguida são apresentadas como 

resumo as hipóteses da pesquisa: 

 

H1: Quanto mais (menos) visível estiver o inseto no alimento oferecido, menor (maior) 

será a disposição de aceitação (WTA) de seu consumo. 

 

H2: A presença (ausência) da comunicação dos benefícios da produção e consumo de 

insetos na dieta humana está associada a uma maior (menor) disposição de aceitação (WTA).  

 

H3: Os consumidores de maior (menor) renda têm maior (menor) disposição de 

aceitação (WTA) pelo consumo de alimentos com insetos.  

 

H4: O consumo de insetos fora do ambiente tradicional (no ambiente tradicional) está 

associado a uma maior (menor) disposição de aceitação (WTA). 

 
 

Segundo o exposto anteriormente, a pesquisa estudou a disposição de aceitação de 

alimentos com insetos entre consumidores paulistanos, considerando a aparência do inseto, a 

apresentação dos benefícios de seu consumo, a renda, e a ocasião de consumo. O modelo teórico 

testado está na Figura 6.  
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Figura 6. Modelo teórico da pesquisa para a avaliação da WTA do consumo de insetos em consumidores 

paulistanos. 
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3 Metodologia 
  

Este projeto de pesquisa está dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi conduzida 

uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, com o objetivo de conhecer as opiniões 

sobre o consumo de insetos na alimentação humana e considerar os principais fatores que 

poderiam influenciar na aceitação do consumo, para serem avaliados na etapa posterior. Na 

segunda etapa foi considerada uma abordagem quantitativa, utilizando experimentos para 

avaliar o efeito do conhecimento dos benefícios de comer insetos, da renda, da aparência do 

inseto e do local de consumo sobre a disposição de aceitação (WTA) de alimentos com insetos. 

As duas etapas consideraram participantes da cidade de São Paulo, Brasil.  

 

3.1 Etapa 1: estudo exploratório  
 

Para esta primeira etapa foram conduzidos dois grupos focais. Este estudo exploratório 

procurou obter informação sobre as opiniões do consumo de insetos da dieta humana para serem 

consideradas no desenho do experimento posterior. 

 

Participantes 

Para o recrutamento dos participantes, foram convidadas pessoas acima de 17 anos 

considerando-se que as pessoas nessa idade estão começando a decidir e têm recursos para 

comprar comida regularmente. Outra característica dos participantes foi ter iniciativa de 

conhecer novas experiências com alimentos, tentando ter um grupo homogêneo nos grupos 

focais. Participaram pessoas de ambos os sexos. Com o objetivo de comparar as opiniões, foram 

conduzidos grupos focais com participantes de diferentes rendas: um com renda maior e outro 

com renda menor.  

 

De acordo com o critério de classificação econômica da ABEP (2015) participaram do 

primeiro grupo focal sete pessoas consideradas da classe B1. Para o segundo grupo focal, de 

acordo com o mesmo critério da ABEP (2015), foram consideradas seis pessoas das classes C1 

e C2. A classificação das classes socioeconômicas no Brasil foi obtida de acordo com a Tabela 

1.  
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Tabela 1. Classificação socioeconômica no Brasil e distribuição no Estado de São Paulo 

Estrato socioeconômico 

Renda média mensal 

domiciliar 

(R$/USD $) 

Distribuição em SP 

(%) 

A R$20.272,56/ USD$6.191,24 5,0 

B1 R$8.695,88/ USD$2655,72 8,1 

B2 R$4.427,36/ USD$1.352,12 25,1 

C1 R$2.409,01/ USD$735,71 27,9 

C2 R$1.446,24/ USD$441,68 23,1 

D-E R$639,78/ USD$195,39 10,9 

Fonte: adaptado do ABEP (2015). A conversão de moedas foi obtida através do site: 

http://themoneyconverter.com, data do calculo: 9/01/2017.  

 

Considerando que participaram pessoas do Estado de São Paulo, para o primeiro grupo 

focal foram consumidores que pertencem ao estrato socioeconômico B1, que representa 8,1% da 

população do Estado. Para o segundo grupo focal foram consideradas pessoas que pertencem 

aos estratos socioeconômicos C1 e C2, que representam 51% da população do Estado.  

 

 

 Procedimento 

Os grupos focais foram conduzidos por um moderador que fez perguntas de acordo com 

o roteiro apresentado no Apêndice A. As sessões foram de 50 – 60 minutos com entre 6-7 

pessoas. Foram considerados dados demográficos gerais dos participantes.  No final das sessões, 

foi feito um relatório para descrever os resultados e ajudar a definir as principais variáveis que 

podem influenciar na aceitação do consumo de insetos para avaliar na pesquisa quantitativa 

(Santiago & Roussos, 2010). 

 

3.2 Etapa 2: experimentos  
 

Os experimentos foram divididos em dois estudos detalhados a seguir.  
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Experimento 1.  
 

O Experimento 1 procurou avaliar o efeito da aparência do produto, do conhecimento dos 

benefícios e da renda na aceitação do consumo de insetos, entre consumidores do Brasil (São 

Paulo). O experimento 1 possui desenho fatorial 2x2x2: três fatores com dois níveis cada um. 

Os fatores e seus respectivos níveis são: aparência do alimento (inseto não visível e visível), 

comunicação dos benefícios (ausente e presente) e renda (menor e maior). O estudo procura dar 

resposta a H1, H2 e H3. 

 

Participantes 

O experimento contou com uma amostra total de 206 pessoas entre 15 e 36 anos, sendo 

49,5% mulheres e 50,5% homens. Com relação ao critério de classificação socioeconômica da 

ABEP (2015), 48% dos participantes pertencem às classes C e D, e os 52% restantes, às classes 

A e B. 

 

Procedimento 

Um experimento online foi desenvolvido, e testado antes de enviar às pessoas 

participantes do estudo (ver apêndice B). A variável resposta ou dependente da pesquisa é WTA 

(disposição de aceitação) do consumo de insetos na alimentação. Para avaliar a disposição de 

aceitação dos alimentos com insetos, a pesquisa utilizou uma escala hedônica com nove pontos 

(Hough & Fiszman, 2005). O uso de escala permite, além da medição das preferências dos 

consumidores, medir os estados psicológicos. O método utiliza a medição da resposta humana 

como elemento indireto para avaliar o produto. É uma das técnicas mais utilizadas para medir a 

possível aceitação de um produto no mercado; pede ao consumidor para medir o nível de prazer 

ou desprazer sobre o produto através de uma escala verbal-numérica (Menezes, Deliza, Lim & 

Guinard, 2011; Lusk, Hamid, Delahunt & Jaeger, 2015). A escala é mostrada na Tabela 2. 
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Tabela 2. Escala hedônica de nove pontos para avaliação da aceitação de alimentos com insetos 

Qualificação Descrição 

1 Desagrada-me extremamente. 

2 Desagrada-me muito 

3 Desagrada-me moderadamente 

4 Desagrada-me ligeiramente 

5 Nem desagrado nem gosto 

6 Gosto ligeiramente 

7 Gosto moderadamente 

8 Gosto muito 

9 Gosto extremamente 

 

Foi apresentado aleatoriamente um dos oito cenários possíveis para os participantes (a 

Tabela 3 faz um resumo deles). Cada cenário completo pode ser visualizado no Apêndice B. 

Para análise dos dados experimentais, foi empregada a técnica de análise de variância 

(ANOVA).  

 

Tabela 3. Cenários considerados no experimento 1 para avaliar a WTA do consumo de insetos. 

Cenário 
Apresentação 

dos benefícios 
Renda 

Aparência 

(visibilidade) 

1 Não Menor Baixa 

2 Sim Menor Baixa 

3 Não Menor Alta 

4 Sim Menor Alta 

5 Não Maior Baixa 

6 Sim Maior Baixa 

7 Não Maior Alta 

8 Sim Maior Alta 
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Experimento 2. 
 

Devido aos resultados do experimento 1, o experimento 2 procurou avaliar novamente o 

efeito da aparência do inseto na WTA dos consumidores, colocando agora imagens com 

diferentes níveis de visibilidades dos insetos nos alimentos. Também avaliou o efeito do local 

de consumo na WTA dos consumidores, tentando dar resposta a H1 e H4. 

 

O experimento 2 teve desenho fatorial 2x2: dois fatores com dois níveis cada um. Os 

fatores e seus respectivos níveis são: aparência do alimento (inseto não visível e visível), e local 

de consumo (casa ou restaurante asiático). Além disso, foram mesuradas também a neofobia e 

familiaridade dos participantes. Para a primeira foi utilizada a escala de neofobia alimentar, 

FNS (Food Neophobia Scale) criada por Pliner e Hobden (1992) e traduzida e validada para o 

português por Rezende (2013). Para a familiaridade, foi considerada uma pergunta para saber 

quanto comum era para os participantes a prática de consumo de insetos na dieta.  

 

Participantes 

O experimento contou com uma amostra total de 243 pessoas entre 16 e 41 anos, sendo 

59,67% mulheres e 40,33% homens. Com relação ao critério de classificação socioeconômica 

da ABEP (2015), 96% dos participantes pertencem às classes A e B, e os 4% restantes, à classe 

C. 

 

Procedimento 

Um experimento online foi desenvolvido e testado antes de enviar às pessoas 

participantes do estudo (ver Apêndice C). A variável resposta ou dependente da pesquisa foi 

novamente a WTA (disposição de aceitação) do consumo de insetos na alimentação.  

 

O experimento considerou a avaliação da visibilidade dos insetos nos alimentos e o 

local de consumo. Para a visibilidade foram apresentados dois tipos de alimentos, um com um 

espeto de insetos visíveis e outro com um espeto de carne, feito com farinha de insetos agregada 

a outros ingredientes, resultando em uma imitação de carne. Foi comparado então um espeto de 

insetos com um espeto de carne, considerando que os insetos são um alimento que poderia 

substituir a proteína animal comum. 

 

Foram utilizados dois locais de consumo: um restaurante asiático e a casa do 

participante. Para esses cenários foi perguntada a WTA usando uma escala de 1 até 9, 
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perguntando qual seria a probabilidade de experimentar o alimento, sendo 1: nada provável e 9: 

muito provável.  

 

Foi apresentado, aleatoriamente um dos quatro cenários possíveis para os participantes 

(a Tabela 4 faz um resumo deles). Cada cenário completo pode ser visualizado no Apêndice C. 

Para análise dos dados experimentais, foi empregada a técnica de análise de variância 

(ANOVA), considerando a neofobia como uma covariável.  

 

Tabela 4. Cenários considerados no experimento 2 para avaliar a WTA do consumo de insetos. 

Cenário 
Aparência 

(visibilidade) 

Local de consumo 

1 Baixa Casa 

2 Baixa Restaurante 

3 Alta Casa 

4 Alta Restaurante 
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4 Resultados  
 

Primeiro são apresentados os resultados dos grupos focais; posteriormente, são 

apresentados os resultados dos experimentos.  

4.1 Resultados do estudo exploratório  
 

Dois grupos focais foram desenvolvidos. Os dados e caraterísticas demográficas dos 

participantes estão na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Dados dos participantes dos grupos focais 

Grupo Renda* Participante Idade Nacionalidade Ocupação 

1 
Maior 

(B1) 

1.1 19 Brasileiro 
Estudante universitário de graduação/ 

representante comercial 

1.2 26 Brasileiro Engenheiro eletricista 

1.3 28 Argentina 
Representante de relações internacionais 

e professora 

1.4 18 Brasileira Estudante universitária de graduação 

1.5 23 Brasileira 
Professional em relações internacionais e 

estudante de mestrado 

1.6 20 Brasileira Estudante universitária de graduação 

1.7 23 Brasileiro Professional de administração 

2 
Menor 

(C1 e C2) 

2.1 19 Brasileiro Estudante universitário de graduação 

2.2 28 Brasileira Secretaria 

2.3 48 Brasileiro Professor independente 

2.4 21 Brasileira Assistente operacional de loja de roupa 

2.5 21 Brasileira Operadora de caixa de loja de roupa 

2.6 22 Brasileiro Estudante universitário de graduação 

*Classificação da renda de acordo com a Tabela 1. 

 

 

A abertura do grupo focal teve como objetivo conhecer a capacidade das pessoas de 

experimentar novos alimentos quando não têm informação completa do alimento ou do 

ambiente. Na Figura 7 estão os principais comentários feitos em cada um dos grupos focais.  
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Grupo 

Comentários nas perguntas de abertura 

Alimentos mais exóticos 

consumidos 

Curiosidade de experimentar 

alimentos sem conhecer o que 

são 

Uso de imagens. Se alguém 

convida você para um 

restaurante de comida que nunca 

experimentou, aceitaria? 

1 

-Farofa com formigas: “não 

gostei"(1.4).  

-Ostras: “não gostei"( 1.2). 

-Cérebro de animais: “todas 

as partes estranhas dos 

animais, como cérebro. Não 

gostei e agora sou 

vegetariana, então não 

comeria" (1.3). 

Todos falaram que comeriam. 

Depois de uns segundos 

comentaram: 

"depende da aparência" (1.4). 

"depende do cheiro" (1.5).  

Todos aceitariam ir a novos 

restaurantes com ambiente 

diferente ou novo: 

"Sim, certeza"(1.3). 

"Só o ambiente já vale a 

pena"(1.1).  

2 

-Inseto caramelizado: "gostei 

porque tinha muita açúcar e a 

textura foi boa, mas eu comi 

porque foi desafiado e estava 

na Índia" (2.3). 

-Testículos de boi: "eu gostei, 

foi diferente"(2.1).  

O grupo comenta que comeria 

dependendo de alguns fatores: 

"experimentaria um pouco, se 

gostar, como” (2.2). 

"depende da aparência e se é 

uma pessoa confiável" (2.1).  

"tenho que saber pelo menos a 

origem" (2.5). 

"se tem uma cara boa comeria" 

(2.4).  

Todos aceitariam ir a novos 

restaurantes com ambiente 

diferente, mas não têm certeza se 

iriam ao restaurante da imagem 2 

(ver guia do apêndice).  

"eu iria, mas não sei se eu 

comeria" (2.1). 

"o lugar está muito lindo, iria, 

sempre tem algum sorvete ou 

arroz" (2.3). 

"esse parece de comida tailandesa  

ou indiana" (2.4).  

Figura 7. Comentários de abertura dos grupos focais desenvolvidos. Entre parêntese a identificação do 

participante. 

Com respeito aos alimentos mais exóticos que os participantes tinham comido, nem 

todas as pessoas tinham certeza ou lembravam-se de algum alimento muito estranho. Nos dois 

grupos foram mencionados os insetos como alimentos exóticos. Essa resposta reforça as teorias 

de que na cultura brasileira os insetos são considerados como estranhos na alimentação 

(Verneau et al., 2016).  

 

O homem identificado como 2.3 na Figura 7, fez o comentário sobre o consumo de 

insetos caramelizados. Ele falou que a escolha desse alimento foi feita porque foi desafiado e 

porque estava na Índia, tendo sido influenciado por alguns fatores que concordam com a teoria 

de Furst et al. (1996) – contexto alimentar e a estrutura social do momento. A pessoa comentou 

que gostou e voltaria a comer porque a experiência sensorial da textura e sabor foram boas, esse 

ponto concorda com a teoria estabelecida por Noronha et al. (2005) que indica que quando 

existe uma expectativa baixa no alimento e o consumidor o experimenta e considera as 

propriedades sensoriais como agradáveis, poderia experimentá-lo novamente. 
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O participante do grupo 2 que comeu inseto caramelizado indicou: 

 

Foi em um momento de minha vida que tinha as possibilidades econômicas de viajar, 

possibilidade que não tenho neste momento. (2.3) 

 

Este comentário também concorda com a teoria de Fischler (1988) que estabelece que 

as escolhas alimentares dependem dos fatores econômicos. Furst et al. (1996) denominam esse 

comportamento como uma influência do curso da vida e das considerações econômicas do 

sistema pessoal.   

 

Com respeito à aceitação de alimentos sem conhecer sua composição ou a origem os 

participantes falaram que experimentariam quando o produto tivesse uma boa aparência. Alguns 

grupos falaram sobre alguns aspectos que eles considerariam para aceitar o consumo de 

alimentos novos, principalmente aparência e sabor. Essas respostas estão relacionadas com o 

estabelecido por Furst et al. (1996) indicando que um fator de consideração na escolha de 

alimentos é o sistema pessoal e a importância das percepções sensoriais como a aparência, a 

textura, o cheiro e o sabor.  

 

 Considerando o ambiente, neste caso em restaurantes, os participantes observaram 

várias imagens e concordaram em que iriam aos lugares, mas nem sempre comeriam. No grupo 

1 todos falaram que iriam para todos os restaurantes mostrados. Todos os participantes do grupo 

2 indicaram que não estariam muito interessados em ir ao restaurante que tinha uma aparência 

de ser tailandês ou indiano. Um participante do grupo 2 indicou: 

 

O lugar é bonito e para conhecer eu iria, mas não comeria a não ser que tivessem 

alguma coisa que eu goste. (2.1).  

 

Posteriormente foram feitas perguntas mais focadas no consumo de insetos. Os 

principais resultados estão nas Figuras 8 e 9. As opiniões sobre o consumo de insetos foram 

divididas nos grupos, algumas pessoas aceitaram que comeriam, outras falaram que podiam 

experimentar e outras afirmaram que não experimentariam. Algumas pessoas dos grupos 1 e 2 

tiveram experiências internacionais onde escutaram ou viveram experiências de consumo de 

insetos. No grupo 1 comentaram da existência de pratos feitos com insetos no Brasil, por um 

chef reconhecido. O grupo 2 considerou que a comida com insetos era comida para pessoas 

pobres ou que não têm outro alimento. Em geral alguns participantes ficaram com resistência ao 

consumo de insetos e outros com curiosidade e vontade.  
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Pergunta Grupo 1 Grupo 2 

Qual é sua 

opinião sobre o 

consumo de 

insetos como 

alimento? 

"Eu tenho curiosidade" 

(1.4). 

"Em uma feira de 

alimentos na Canadá tem 

alimentos com insetos, 

acho que eu comeria” 

(1.5). 

"Tem um chef muito 

famoso aqui em São 

Paulo, ele faz pratos com 

insetos, eu 

experimentaria” (1.7). 

"Eu não sei se eu 

comeria"(1.2).  

"Eu nunca comi, mas 

quero experimentar” 

(2.4). 

"Eu comeria, no 

programa a prova de 

tudo falaram, têm 

proteína" (2.1). 

"Eu não comeria" (2.6). 

"São consumidos em 

países onde têm pouca 

comida e muitas pessoas, 

como na Índia” (2.3). 

"Se eu estivesse 

morrendo de fome eu 

comeria" (2.1). 

Figura 8. Opiniões sobre o consumo de alimentos com insetos em grupos focais.  

Entre parênteses a identificação do participante. 

 

Diferentes pratos com insetos foram mostrados para os participantes tendo como 

comentários principais os colocados na Figura 9. Os comentários e respostas mostram que a 

aceitação dos participantes por diferentes pratos com insetos pode variar dependendo do inseto, 

o tamanho e o tipo de comida. Esses comentários concordam com o estabelecido por Shelomi 

(2015) que indica que dependendo da espécie de inseto a aceitação pode mudar. Os comentários 

estão também em linha com o indicado por Tan et al. (2015) onde indicam que a preparação dos 

alimentos influencia a escolha do consumidor.  

No grupo 1 o queijo com molho doce e a farofa foram os pratos com melhor aceitação 

com um empate. No grupo 2 o prato com melhor aceitação foi o queijo com molho doce e em 

segundo lugar a farofa. As principais razões apresentadas para rejeitar os pratos estavam 

relacionadas com a presença de insetos muito grandes. Várias pessoas comentaram que se fosse 

triturado talvez comeriam, mostrando novamente que a aparência e tipo de preparação do 

alimento muda sua percepção (Tan et al., 2015).  
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Prato Comentários Grupo 1 Comentários Grupo 2 

Espetinho 

com 

insetos 

"eu não sei, pensaria muito 

para experimentar isso” 

(1.2). 

 

"eu experimentaria” (1.5). 

*2/7 

"Depois da primeira vez, 

eu comeria qualquer 

coisa” (2.3). 

"Não eu no consigo comer 

isso, é desagradável” 

(2.5). 

*1/6 

Arroz com 

insetos 

"muito desagradável” (1.4, 

1.2, 1.3) 

*0/7 

"Comida estragada fica 

assim"(2.4). 

"Não, não" (2.1, 2.5, 2.3) 

*0/6 

Farofa 

com 

insetos 

"Comeria sim"(1.2). 

"Super tranquilo"(1.1) 

"Se fosse o inseto triturado 

na farofa, eu comeria”.(1.4) 

*6/7 

"Esse eu como" (2.3) 

"Sim, não dá para ver o 

inseto” (2.1) 

"Eu sabendo que tem 

inseto, eu não comeria” 

(2.4).  

*3/6 

Queijo 

com molho 

doce e 

formiga 

"Na Europa tem um lugar 

onde comem queijo com 

formigas, eu já vi” (1.5). 

"Sim comeria, é mais 

tranquilo comer uma 

formiga” (1.2).  

*6/7 

 

"Eu comeria facilmente" 

(2.3) 

 

*4/6 

Risotto 

com 

insetos 

"Não, os insetos estão muito 

grandes” (1.1, 1.3, 1.5). 

*0/7 

"Não, isso é barata, não 

comeria” (2.1). 

"É nojento"(2.4). 

*0/6 

Pão de 

queijo, 

salmão e 

insetos 

"Esse seria um prato que 

você rejeita quando chega 

na sua mesa" (1.1) 

 

"A textura parece 

ruim"(1.4). 

 

"São muito grandes, se 

fossem triturados poderia 

comer” (1.3). 

*0/7 

"Estragaram o prato" 

(2.5). 

 

"Como um salmão, uma 

coisa tão boa vai se 

misturar com um inseto” 

(2.4). 

*0/6 

Figura 9. Comentários e aceitação de pratos de alimentos com insetos nos grupos focais.  

*Quantidade de pessoas que comeria com relação ao total de participantes. Entre parênteses a 

identificação do participante. 

 

Um participante do grupo 2 comentou: 

 

Eu poderia comer alguma coisa com insetos, mas só se eu souber que foram criados em 

condições especiais, por exemplo, em um laboratório, que não vou ficar doente (2.1).  
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A participante 2.2 comentou: 

O que acontece é que alguns insetos são considerados como sujos, então se estão na 

comida, parece comida estragada (2.2). 

 

Um participante do grupo 1 comentou: 

Outros países têm comida com insetos, para eles é normal, então eu acho que os insetos 

podem ser comidos (1.2). 

 

De acordo com os resultados, pode-se perceber que o grupo 1 tinha mais experiências 

internacionais e poderiam estar um pouco mais familiarizados com o fato de comer insetos do 

que o grupo 2. O anterior poderia estar relacionado também com o fato de o grupo 1 ser de uma 

renda maior, permitindo para os participantes ter maior possibilidade de viagens internacionais.  

Posteriormente foi perguntado o tipo de insetos que os participantes consideram que 

poderiam comer e os que não comeriam nunca. Os resultados são mostrados na Tabela 6. 

Alguns participantes mencionaram animais que não são considerados insetos, mas foi permitido 

para não gerar interferência nas opiniões e participação deles.  

Animais como escorpião e escaravelho foram mencionados, mas ficaram com opiniões 

divididas, alguns falaram que nunca comeriam e outros comentaram que poderiam comê-los. O 

inseto que seria aceito por todos os grupos foi a formiga. No grupo 1 aceitariam também os 

grilos. Dos insetos que os participantes não comeriam, destacam as baratas e vermes e 

minhocas.  

Tabela 6. Aceitação de consumo de insetos na alimentação nos grupos focais 

Grupo Insetos que comeriam Insetos que não comeriam 

1 
Formiga, grilo, 

gafanhotos. 

Barata, minhoca, vermes, 

larva. 

2 Formigas, gafanhotos. Barata, vermes, aranha. 

 

Novamente se evidencia que a aceitação dos tipos de insetos muda dependendo da 

espécie como foi indicado por Shelomi (2015). O estudo de Tan et al. (2015) comparou a 

aceitação de consumidores da Dinamarca e da Tailândia com relação a diferentes espécies de 

insetos. Esse estudo mostrou que os tailandeses tinham melhor aceitação, o que era esperado 

devido a que o consumo de insetos é familiar para sua cultura. Para os consumidores da 

Dinamarca, as espécies com melhor aceitação foram gafanhotos, vermes e formigas. Os 
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gafanhotos e formigas foram mencionados pelos consumidores paulistanos, mas os vermes 

foram considerados como espécies com pouca aceitação.  

Por último foi considerado o tipo de preparação que os participantes comeriam num 

alimento com insetos. Os comentários estão na Tabela 7.  

Tabela 7. Preparações de alimentos com insetos propostas pelos participantes dos grupos focais 

Grupo Preparação 

1 
Empanados, como suplemento de proteína, farofa, massa, bolos, 

queijo com insetos, bolacha, pão, sopas com farinha de inseto. 

2 Brigadeiro, formiga com nutella, minhoca desidratada. 

 

Todos os grupos aceitaram que poderiam comer insetos se fossem triturados porque não 

estariam olhando o inseto, melhorando a aparência e a textura. A participante 1.3 comentou: 

 

Eu poderia comer um inseto sempre que fosse triturado ou uma farinha do inseto (1.3). 

 

A declaração sobre triturar o inseto é uma das recomendações de Tan et al. (2015) 

indicando que a redução na visibilidade do inseto e sua incorporação em um produto familiar 

poderia melhorar sua aceitação. Novamente o aspecto sensorial, neste caso a aparência, resulta 

em fator essencial na escolha do alimento como foi estabelecido por Furst et al. (1996).   

Os participantes do grupo 2 associaram o consumo de algum inseto com alguma 

preparação doce e como um aperitivo: 

Acho como aperitivo"..."Deveria ser doce (2.1). 

 

A razão dessa associação com algum alimento doce não foi clara. De acordo com 

Fischler (1988), as justificativas das escolhas dos alimentos são complexas, pois envolvem 

vários fatores psicológicos, culturais e sociais.  O grupo 2 não tinha pensado na possibilidade de 

usar o inseto triturado, até que observaram os alimentos propostos na Tabela 8.  

Existe maior aceitação nos participantes quando o inseto é triturado; nos grupos focais, 

as preparações com limão e sal e com cobertura de chocolate foram as que tiveram menor 

quantidade de pessoas que comeriam. Este resultado concorda com as descobertas do estudo de 

Tan et al. (2015) onde as preparações de alimentos com insetos, usando partículas finas do 
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inseto que não são visíveis nos alimentos, tiveram melhor aceitação do que as preparações com 

os insetos visíveis.  

 

Tabela 8. Aceitação de diferentes preparações de alimentos com insetos pelos participantes dos 

grupos focais 

Preparação 

Grupo 1 

Pessoas que 

comeriam 

(n = 7) 

Grupo 2 

Pessoas que 

comeriam 

(n = 6) 

Fritos com limão e 

sal 
2/7 3/6 

Cobertura de 

chocolate 
4/7 5/6 

*Torta de carne em 

hambúrguer  
5/7 6/6 

*Croutons 7/7 6/6 

*Barra de cereal 7/7 5/6 

*Biscoitos 7/7 5/6 

n= número total de participantes do grupo. *Alimentos preparados a partir de uma farinha de 

inseto, sem ter aparência, sabor, cheiro ou textura de inseto. 

 

Para os consumidores paulistanos estudados, os insetos com cobertura de chocolate 

tiveram melhor aceitação do que os insetos fritos com limão e sal. No estudo com consumidores 

da Dinamarca, de Tan et al. (2015) o resultado obtido indicou melhor aceitação com os insetos 

com limão e sal. Considerando os grupos de consumidores, os croutons na salada foram o 

produto que todas as pessoas consideraram que comeriam. A torta de carne no hambúrguer, a 

barra de cereal e os biscoitos também tiveram boa aceitação pelos participantes. 

O fato de mudar o ambiente para um restaurante ou local diferente ajudou a que os 

participantes tivessem melhor disposição de aceitação, sendo novamente um comportamento 

esperado de acordo com o estabelecido com Ting et al. (2017), sendo o ambiente e contexto 

social um dos possíveis fatores que podem influenciar o comportamento alimentar.  

O desenvolvimento dos grupos focais ajudou no desenho dos experimentos posteriores 

ao resultar nos seguintes insights: a aparência dos alimentos apresentados tem papel 

fundamental na aceitação, sendo que os participantes preferem alimentos com pouca 

visibilidade dos insetos; o conhecimento dos benefícios do consumo de insetos é uma variável 

que pode influenciar sua aceitação; os consumidores de maior renda parecem ter mais 
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familiaridade com o tema de consumo de insetos; o ambiente de consumo é um fator que pode 

mudar a disposição de aceitação de consumo de alimentos dos participantes. Sendo assim, o 

efeito da visibilidade, o conhecimento dos benefícios, a renda e o local de consumo foram 

avaliados na etapa dos experimentos.   

 

4.2 Resultados do experimento 1 
 

Cada um dos 206 participantes do experimento foi alocado, de forma aleatória, a um de 

quatro cenários que representaram as combinações dos tratamentos: aparência do alimento 

(inseto não visível e visível), comunicação dos benefícios (ausente e presente). A variável renda 

(menor e maior) foi apenas observada (não foi manipulada). A distribuição dos respondentes é a 

seguinte: 

 

Tabela 9. Distribuição dos respondentes por célula experimental para o experimento 1 

Renda 
Aparência 

(visibilidade) 

Apresentação dos 

benefícios 

Número de 

respondentes 

(n= 206) 

Menor Baixa Não 25 

Menor Baixa Sim 20 

Menor Alta Não 26 

Menor Alta Sim 28 

Maior Baixa Não 28 

Maior Baixa Sim 30 

Maior Alta Não 23 

Maior Alta Sim 26 

 

Ajustou-se aos dados um modelo linear geral para explicar a aceitação a partir de três 

fatores principais (visibilidade, apresentação de benefícios e renda), as três possíveis interações 

dois a dois e a interação tripla. Nenhum dos termos de interação se mostrou estatisticamente 

significante: renda e visibilidade (F[1, 205] = 0,303; valor-p = 0,583), renda e apresentação dos 

benefícios (F[1, 205] = 0,502; valor-p = 0,479), visibilidade e apresentação dos benefícios (F[1, 

205] = 0,430; valor-p = 0,513), e o termo de interação tripla (F[1, 205] = 0,015; valor-p = 

0,903).  Os resultados estão apresentados nas Figuras 10 e 11. Os dados completos da análise 
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estão no Apêndice C. 

 

 

Figura 10. Médias marginais estimadas (Aceitação) a partir dos fatores visibilidade e apresentação dos 

benefícios – grupo de renda baixa, experimento 1.  

 

                 

Figura 11. Médias marginais estimadas (Aceitação) a partir dos fatores visibilidade e apresentação dos 

benefícios – grupo de renda alta, experimento 1.  
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Primeiramente, H1 não foi suportada (F[1, 205] = 0,114; valor-p = 0,735), 

representando que não existe diferença na aceitação de consumo de insetos de forma visível 

(visibilidade alta) ou na forma de farinha (visibilidade baixa) (M visível = 3,40 ≅ M farinha = 3,59). 

O anterior não concorda com o esperado. Tan et al. (2015) observaram diferença na aceitação 

do consumo de insetos, sendo que o consumidor preferia comer os insetos triturados. Este 

resultado pode ser devido ao fato de que o consumidor não tinha o produto visível na hora de 

fazer a avaliação. No experimento foi oferecido aleatoriamente para o avaliador um produto 

indicando que tinha um inseto de forma visível ou um produto que utilizava farinha de inseto 

como ingrediente em um alimento processado, onde não era visível o inseto. É possível que o 

estímulo oferecido no experimento não tenha sido suficiente para alterar a percepção do 

consumidor. Considerando o anterior, foi analisada novamente a variável da visibilidade no 

experimento 2, utilizando estímulos fortes como o uso de imagens, que seria mais próximo com 

a realidade.  

 

Os resultados também demostraram que H2 foi suportada, indicando que o 

conhecimento dos benefícios do consumo de insetos gera melhor aceitação entre consumidores 

(F[1, 205] = 32,017; valor-p ˂ 0,000). Neste caso os resultados concordam com o esperado, já 

que segundo Furst et al. (1996) as comunicações podem ser uma influência para os ideais e 

fatores pessoais dos consumidores, reconhecendo neste caso que a divulgação dos benefícios do 

consumo de insetos pode ajudar na aceitação.  

 

Foram apresentados benefícios nutricionais, sociais, econômicos e ecológicos do 

consumo de insetos. O que quer dizer que apresentando todas essas vantagens, o consumidor 

considerou importante essa informação na disposição de aceitação do alimento. Dessa forma 

esses atributos podem ser utilizados como comunicações para atrair consumidores (Fregoneze & 

Crescitelli, 2009). Os resultados da aceitação média obtida podem ser observados na Figura 10 e 

na Figura 11.  

 

Os resultados das Figuras 10 e 11 apresentam a aceitação média, e as descobertas 

demostraram que H3 também foi suportada (F[1, 205] = 40,715; valor-p ˂ 0,001), indicando 

que os consumidores de maior renda têm melhor aceitação pelo consumo de insetos que os 

consumidores de renda menor (M renda menor = 2,58 < M renda maior = 4,35). A confirmação de 

diferentes aceitações pelos alimentos de acordo com a renda concorda com o estabelecido por 

Furst et al. (1996), sendo que a capacidade econômica é um dos recursos que é parte dos 

componentes no processo de decisão de consumo de alimentos. Além disso, os dados também 

concordam com o esperado, devido a que é estabelecido na literatura que os consumidores de 
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maior renda podem ter melhor disposição de aceitar novos produtos devido a suas experiências 

cosmopolitas e a ter maior exposição com outras culturas (Siamagka & Balabanis, 2015).  

 

4.3 Resultados do experimento 2 
 

Cada um dos 243 participantes do experimento foi alocado, de forma aleatória, a um de 

quatro cenários que representaram as combinações dos tratamentos: aparência do alimento 

(inseto não visível e visível) e local de consumo (casa e restaurante). A distribuição dos 

respondentes é a seguinte apresentada na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Distribuição dos respondentes por célula experimental para o experimento 2 

Aparência 

(visibilidade) 
Local de consumo 

Número de 

respondentes 

(n= 243) 

Baixa Casa 62 

Baixa Restaurante 49 

Alta Casa 68 

Alta Restaurante 64 

 

 

Ajustou-se aos dados um modelo linear geral para explicar a aceitação a partir de dois 

fatores principais (visibilidade e local de consumo).  A neofobia foi mesurada e considerada 

como uma covariável do experimento. A escala conta com dez itens avaliados numa escala de 7 

pontos, desde discordo muito até concordo muito. Os itens da escala são apresentados na Figura 

12.  

 

Antes de proceder às análises, os itens 1, 4, 6, 9 e 10, tiveram suas pontuações 

invertidas, devido a que são itens em ordem inversa (a operação algébrica feita foi: 8 – score). O 

valor do coeficiente alfa de Cronbach para a escala completa foi de 0,7928, sugerindo que a 

confiabilidade (consistência interna) da escala unidimensional é adequada (Cronbach & 

Shavelson, 2004).  

 

Devido a sua natureza refletiva, unidimensional, o construto de neofobia foi tratado 

como sendo a comunalidade dos dez itens descritos na Figura 12. A neofobia média dos 
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participantes da pesquisa foi de 37,36, sendo um valor próximo ao intermediário, devido a que a 

escala vai de 0 até 70 (Pliner e Hobden, 1992).  

 

 

Número de item Declaração 

1 Eu constantemente experimento alimentos novos e diferentes. 

2 Eu não confio em alimentos novos. 

3 
Se eu não sei o que é e o que tem no 

alimento, eu não tento comê-lo. 

4 Eu gosto de comida de culturas diferentes. 

5 
Alimentos regionais/típicos têm uma aparência muito estranha para 

comer. 

6 Em reuniões sociais sempre experimento novos alimentos. 

7 Eu tenho receio de comer alimentos que eu nunca tenha visto antes. 

8 Eu sou muito restrita/o com os alimentos que como. 

9 Como qualquer alimento que me oferecem. 

10 
Eu gosto de ir a lugares que servem comida de diferentes 

culturas/típicas de suas regiões. 
 

Figura 12. Escala de neofobia alimentar de Pliner e Hobden (1992) e traduzida e validada para o 

português por Rezende (2013). 

 

Foram utilizadas varias perguntas de controle para saber se os participantes 

responderam com atenção e de forma coerente, sendo um manipulation check (Apêndice E), 

tendo como resultado somente o descarte de 11 participantes por não ter coerência nas 

respostas, mostrando confiança nas respostas utilizadas. Também não foram consideradas 

pessoas vegetarianas, veganas ou com restrição de consumo de proteína animal. 

 

Utilizou-se o procedimento de análise fatorial, com extração por componentes 

principais, para gerar as pontuações de neofobia para cada respondente. Essa variável foi 

incluída como covariável na análise de ANOVA. Os resultados do ANOVA mostraram que o 

modelo testado foi estatisticamente significante (F[4, 242] = 30,09; valor-p ˂ 0,005), indicando 

que pelo menos um dos tratamentos têm uma média de WTA diferente. A possível interação 

entre a visibilidade e o local de consumo não mostrou evidencia estatística significante (F[1, 

242] = 0,79; valor-p =0,376). Os resultados são apresentados na Figura 13 e os dados completos 

da análise estão no Apêndice E. 

 

Por outra parte os resultados dos efeitos principais tiveram evidência estatística para ser 

significantes. Os resultados e as médias obtidas para a aceitação do consumo de insetos no 

experimento 2 podem ser observadas na Figura 13.  
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Figura 13. Médias marginais estimadas (Aceitação) a partir dos fatores visibilidade e local de consumo, 

experimento 2. 

 

No caso da visibilidade, H1 foi suportada, indicando que quanto menos visível estiver o 

inseto no produto, maior será a disposição de aceitação (WTA) para seu consumo (F[1, 242] = 

54,97; valor-p ˂ 0,000). Nesse sentido os resultados são os esperados segundo a literatura (Furst 

et al., 1996; Tan et al., 2015).  

 

No experimento 1 a visibilidade não foi um fator significante nos resultados, mas foi 

considerado que sendo uma variável de caráter sensorial forte nas escolhas dos alimentos, é 

necessário criar estímulos fortes e semelhantes com a realidade que teria o consumidor (Furst et 

al., 1996). Dessa forma, foram apresentadas imagens, onde o avaliador teve contato visual real 

com a aparência do prato, tendo um espeto com insetos ou um espeto com carne. No segundo 

prato, o inseto não era visível e foi considerado como um ingrediente em forma de farinha no 

alimento, sem gerar mudanças na aparência, sabor e cheiro do prato.  

 

De acordo com as pesquisas a aparência é uma caraterística fundamental na escolha de 

alimentos (Bisogni et al., 2002). Sendo o Brasil um país pouco acostumado com a prática de 
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consumo de insetos é de esperar que a aceitação melhore quando os insetos não são visíveis no 

produto determinado (Tan et al., 2015). Nesse sentido os resultados concordam com a literatura.  

 

Outro fator considerado nas pesquisas de escolhas alimentares é a familiaridade dos 

alimentos, apresentando a cultura e tradições como um determinante para ter uma disposição de 

consumo específica (Tan et al., 2015). Considerando o anterior o estudo perguntou aos 

participantes se eles consideravam os pratos avaliados como alimentos comuns para sua dieta. 

Foi correlacionada a WTA com a familiaridade dos produtos, e os resultados são apresentados 

na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Correlação entre a familiaridade e WTA do consumo de insetos dependendo do 

tratamento avaliado. 

Tratamento 
Aparência 

(visibilidade) 

Local de 

consumo 

Familiaridade 

média 
Correlação 

1 Baixa Casa 2,016 0,334 

2 Baixa Restaurante 1,959 0,203 

3 Alta Casa 1,162 0,027 

4 Alta Restaurante 1,078 0,042 

 

 

A familiaridade foi mesurada com uma escala de 1 até 5, sendo 1 nada comum e 5 

bastante comum. O esperado era que os pratos considerados com maior familiaridade tivessem 

uma melhor disposição de aceitação de consumo, sendo uma relação positiva. A média das 

familiaridades foi baixa, considerando que ter insetos visíveis ou como ingrediente em um 

alimento processado, não era comum para os participantes. Os resultados mostraram que as 

familiaridades médias são maiores quando a visibilidade do inseto é menor, e nesses dois 

primeiros tratamentos, existe uma alta correlação entre a familiaridade e a WTA dos 

consumidores, cumprindo com o esperado segundo Tan et al. (2015).  

 

Embora os tratamentos 1 e 2 concordem com os resultados esperados, os tratamentos 3 

e 4 não. Os tratamentos 3 e 4 apresentam uma alta visibilidade dos insetos, mas a correlação 

entre a familiaridade e a WTA nesse caso foi baixa. O anterior não cumpre com o aguardado, 

mas pode-se dever a que a aceitação no caso dos pratos que têm o inseto com alta visibilidade 

pode depender de outros fatores, como a neofobia, por exemplo (Verneau et al., 2016). 
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Nesse caso a familiaridade não seria uma variável que pode explicar o comportamento 

da WTA no consumo de insetos nos cenários estudados. Foi avaliada então a correlação da 

aceitação com a neofobia, obtendo os resultados apresentados na Tabela 12.  

 

 

Tabela 12. Correlação entre a neofobia e WTA do consumo de insetos dependendo do 

tratamento avaliado. 

Tratamento 
Aparência 

(visibilidade) 

Local de 

consumo Correlação 

1 Baixa Casa -0,482 

2 Baixa Restaurante -0,489 

3 Alta Casa -0,517 

4 Alta Restaurante -0,359 

 

A neofobia está relacionada com a prudência, o medo do desconhecido e à resistência à 

mudança. As pessoas com alta neofobia são consumidores que dificilmente aceitam inovações 

nos alimentos, sendo assim é esperado que a neofobia tenha uma correlação negativa com a  

WTA de consumo de insetos (Tan et al., 2015; Verneau et al., 2016).  

 

Os resultados da Tabela 12 demostraram que efetivamente a correlação entre a neofobia 

e a disposição de aceitação é negativa. A correlação obtida foi alta para todos os tratamentos, 

razão pela que poderia se afirmar que uma alta neofobia no consumidor dificulta a aceitação de 

consumo de insetos.  

 

Finalmente o experimento demostrou que H4 foi também suportada, (F[1, 242] = 9,46; 

valor-p ˂ 0,002), indicando que o consumo de insetos fora do ambiente tradicional está 

relacionado positivamente com a disposição de aceitação (WTA). Neste caso foram 

apresentados dois locais de consumo, o local tradicional foi a casa do consumidor e o local não 

tradicional foi um restaurante asiático. Foram apresentadas imagens, considerando criar um 

estímulo forte para o consumidor.  

 

Os resultados concordam com o esperado, já que segundo a literatura os fatores pessoais 

dos consumidores são um fator determinante no comportamento de adoção de inovações, mas 

também está altamente influenciado pelo ambiente social e o contexto alimentar (Ting et al., 

2017). O quadro social do momento e o ambiente físico podem gerar uma expetativa diferente 

gerando uma influencia positiva para a WTA de produtos pouco familiares (Furst et al., 1996).  
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Finalmente o experimento evidenciou que a disposição de aceitação do consumo de 

insetos é maior quando o consumidor não tem visível o inseto no prato e está em um contexto 

social distinto ao tradicional, como um restaurante. Incluindo os resultados do experimento 1, os 

alimentos com insetos teriam uma melhor aceitação quando são oferecidos para população de 

renda maior e é apresentada a informação dos benefícios de seu consumo.  

 

4.4 Resumo dos resultados 
 

Os principais resultados obtidos ao testar as hipóteses de pesquisa estão sintetizados na 

Tabela 13 a seguir. 

Tabela 13. Resumo dos resultados do estudo 

Variável  Hipótese  Resultado  

Aparência 

(visibilidade) 

H1: Quanto mais (menos) visível estiver o 

inseto no alimento oferecido, menor (maior) 

será a disposição de aceitação (WTA) de seu 

consumo. 

Hipótese suportada: os 

consumidores têm melhor aceitação 

no consumo de produtos com 

insetos quando o inseto não está 

visível no alimento oferecido. 

Comunicação dos 

benefícios  

H2: A presença (ausência) da comunicação dos 

benefícios da produção e consumo de insetos na 

dieta humana está associada a uma maior 

(menor) disposição de aceitação (WTA).  

Hipótese suportada: a comunicação 

dos benefícios do consumo e 

produção de insetos gerou uma 

melhor aceitação nos consumidores.  

Renda H3: Os consumidores de maior (menor) renda 

têm maior (menor) disposição de aceitação 

(WTA) pelo consumo de alimentos com insetos.  

Hipótese suportada: os 

consumidores de maior renda têm 

melhor disposição de aceitação do 

consumo de insetos.  

Ambiente H4: O consumo de insetos fora do ambiente 

tradicional (no ambiente tradicional) está 

associado a uma maior (menor) disposição de 

aceitação (WTA). 

Hipótese suportada: os 

consumidores tiveram melhor 

disposição de aceitação de consumo 

de insetos no restaurante que na 

casa deles.   
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5 Conclusões e considerações finais 
 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa e as principais considerações 

finais, incluindo contribuições na literatura e no âmbito gerencial. Também são consideradas as 

limitações do estudo e recomendações para futuras pesquisas no campo.  

 

5.1 Conclusões 

 

Tendo em vista a lacuna na literatura em relação à aceitação dos consumidores 

brasileiros de alimentos com insetos, a presente pesquisa cumpriu o objetivo proposto ao 

estudar a aceitação de alimentos com insetos entre consumidores paulistanos, considerando a 

apresentação dos benefícios de seu consumo, a renda, a aparência do inseto e a ocasião de 

consumo. A incorporação dessas variáveis juntas cobriu um vazio da literatura ao analisar 

fatores que ainda não tinham sido estudados tanto no Brasil quanto no exterior (FAO, 2013; 

Rumpold & Schluter, 2013; Tan et al., 2015; Nowak et al., 2016; Verneau et al., 2016).  

 

A realização como pesquisa preliminar dos grupos focais possibilitou que fossem 

evidenciados aspectos relevantes sobre o tema entre o público investigado, para posteriormente 

considerar esses pontos no desenvolvimento dos experimentos. Os grupos focais permitiram 

formular algumas proposições no consumo de insetos: i) a percepção de que comer insetos não é 

uma prática comum na cultura desses consumidores; ii) a melhor receptividade de participantes 

de renda maior acerca da prática; iii) a provável maior aceitação de experimentar um novo 

produto caso a visibilidade do inseto seja baixa (proteína isolada como preferida em relação ao 

inseto inteiro, por exemplo); e iv) o baixo conhecimento dos benefícios do consumo de insetos, 

sendo um fator que poderia modificar a disposição de aceitação; e v) possível maior aceitação 

de consumo em um local com um ambiente diferente, considerado como agradável para o 

consumidor.  

 

Os comentários e comportamentos observados nos grupos focais podem ser explicados 

à luz do modelo de escolha de alimentos de Furst et al. (1996) e do modelo de Ting et al. 

(2017), sendo destacada a presença de diversos fatores dos modelos como o curso de vida, 

principalmente relacionados com experiências e tradições culturais; os recursos, sendo 

sobressaída a capacidade econômica; e o ambiente, sendo o  local um possível  influenciador na 

aceitação desta prática.  
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Os experimentos, por sua vez, possibilitaram testar as hipóteses formuladas. O 

experimento 1 permitiu obter resultados sobre as variáveis da renda e conhecimento dos 

benefícios. A população de maior renda tem melhor disposição de aceitação de consumo de 

insetos que a população de renda menor. Os resultados concordam com Siamagka e Balabanis 

(2015), que mencionam que os consumidores de maior renda têm melhor aceitação de inovações 

que os consumidores de baixa renda. Mas é um resultado que não é esperado pelas instituições 

como a FAO (2013), quem procura fomentar o consumo de insetos nas populações de baixa 

renda como ajuda para o abastecimento alimentar e diminuição da desnutrição.  

 

A comunicação dos benefícios gerou uma melhor aceitação dos produtos, sendo os 

resultados também coerentes com a literatura (Berdandon, 2008). Dessa forma, apresentar a 

informação nutricional, social, econômica e ecológica da produção e consumo de insetos ajuda a 

melhorar a disposição de aceitação.  

 

Por sua parte, os resultados do experimento 2 permitiram testar as hipóteses 

relacionadas à visibilidade e ao local de consumo. A aparência dos alimentos, avaliada 

considerando baixa e alta visibilidade dos insetos no prato, permitiu evidenciar que os 

consumidores têm maior disposição de aceitação com alimentos que não têm visível o inseto, 

sendo utilizado somente como ingrediente, sem alterar a aparência do alimento familiar e 

tradicional para eles. O anterior concordou também como o estabelecido na teoria de escolha 

alimentar de Furst et al. (1996) e nas descobertas anteriores de Tan et al. (2015).  

 

Quanto ao local de consumo, a pesquisa permitiu evidenciar que os consumidores têm 

uma maior aceitação do consumo de insetos em um local diferente ao tradicional, sendo 

preferido o consumo em um restaurante. O anterior novamente concorda com o estabelecido na 

literatura, sendo o ambiente e o contexto social um fator determinante para fazer escolhas 

alimentares (Furst et al., 1996; Ting et al., 2017). Neste caso, o local de um restaurante asiático, 

com um ambiente agradável para o consumidor, gerou uma influência positiva na aceitação.  

 

Como principal conclusão, a pesquisa permitiu encontrar evidências de fatores que 

podem influenciar positivamente a aceitação do consumo de insetos. Sendo assim, a disposição 

de aceitação é maior considerando: apresentar os benefícios da produção e consumo de insetos; 

estar dirigidos aos consumidores de alta renda; fornecer alimentos com baixa visibilidade dos 

insetos, sendo utilizados como ingredientes em alimentos processados, sem alterar a aparência 

tradicional do produto; e ser oferecidos em locais como restaurantes.  
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Finalmente, os resultados constituem uma contribuição acadêmica para a área de 

comportamento do consumidor, ao expandir as evidências acerca do modelo de Furst et al. 

(1996) e de outros estudos anteriores (Tan et al., 2015; Verneau et al., 2016). Existem estudos 

considerando a aparência dos alimentos no consumo de insetos (Tan et al., 2015), utilizando 

unicamente metodologias qualitativas. Por outra parte Verbeau et al. (2016) estudaram 

experimentalmente o efeito das comunicações dos benefícios individuais e sociais na aceitação 

de insetos como alimentos. Porém, a aceitação do consumo de insetos parece não ter evidencia 

de estudos considerando a renda e o local de consumo, sendo variáveis e resultados novos na 

literatura.  

 

A presente pesquisa é o primeiro estudo no Brasil que avalia experimentalmente esses 

fatores de aceitação de consumo de insetos em conjunto no país, sendo uma descoberta 

importante já que o comportamento alimentar muda dependendo da região, principalmente por 

fatores culturais (Siegrist et al., 2015).   No nível gerencial, os resultados fornecem informação 

para a indústria de alimentos e para instituições governamentais e filantrópicas. Este estudo 

apresenta uma visão do comportamento do consumidor na aceitação de insetos, gerando 

informação para o desenvolvimento de produtos, estratégias de mercado, de posicionamento e 

de comunicação, 

 

5.2 Considerações finais 

 

O estudo apresenta algumas limitações e considerações para futuras pesquisas que são 

apresentadas em seguida. A primeira limitação está relacionada com a amostra, já que foi 

composta por estudantes e os resultados não podem ser generalizados aos demais consumidores, 

embora esse grupo possa ser adequado para testar hipóteses teóricas. É importante que outras 

pesquisas sejam realizadas não apenas com estudantes, mas entre indivíduos com diferentes 

atividades. 

 

Por outro lado, como sugestão para trabalhos futuros poder-se-ia trabalhar com produtos 

de alimentos com insetos já desenvolvidos. Não apresentar alimentos e não ter degustações é 

uma limitação deste estudo e poderia suscitar futuras pesquisas. A degustação de produtos, no 

caso de alimentos, ajudaria a ter respostar mais próximas com a realidade de consumo, tendo o 

avaliador oportunidade de testar outras caraterísticas sensoriais como textura, cheiro e sabor.  

 

Os alimentos com insetos estão sendo considerados por instituições como a FAO, para 

serem utilizados como opção para combater a desnutrição e o abastecimento alimentar. Os 



65 
 

 
 

resultados desta pesquisa indicam que a melhor aceitação seria com pessoas de alta renda, que 

não têm esse tipo de problemas. Os produtos com insetos podem ser uma alternativa de menor 

preço que o consumo de outros produtos de origem animal (FAO, 2013). Uma limitação do 

estudo foi não oferecer informação do preço do produto para avaliar como fator que pode 

influenciar a aceitação. Sendo assim, é uma oportunidade para futuras pesquisas considerar o 

fator preço.  
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APÊNDICE  

APÊNDICE A. Guia de moderação de grupos focais  
 

Objetivo: conhecer as opiniões sobre o consumo de insetos na alimentação humana e considerar os 

principais fatores que poderiam influenciar na aceitação do consumo.   

Caraterísticas necessárias nos participantes: ser pessoas que gostam de experimentar novos produtos 

de alimentos e experiências culinárias, com ingredientes exóticos e diferentes. 

Recrutamento: foram convidados/as pessoas de São Paul para fazer duas sessões como o mínimo de 4 

participantes e o máximo de 10.  

Data da sessão: 

  

Local da sessão:  

 

Moderador:  

 

Participantes: 

1. Introdução  

Guia Materiais Tempo estimado (min) 

- Breve apresentação do moderador e os participantes. 

- Breve explicação sobre o funcionamento do grupo de 

foco. 

- Indicar importância de gravação. 

- Explicar a importância exteriorizar pensamentos e 

sentimentos, e falar um de cada vez. 

- Enfatizar que não vai ser julgado e o moderador não 

emitirá critérios. 

Não necessários 10 

 

2. Apertura  

Guia Materiais 
Tempo estimado 

(min) 

Comentar, quais são os alimentos mais exóticos que já 

experimentaram? 

Comente sua experiência  

Não necessários 8 

Se alguém levasse para sua casa algum prato ou produto 

novo de alimento, você tem a curiosidade de experimentar? 

Não necessários 5 

Olha a imagem de vários restaurantes  

Se alguém convida você para um restaurante de comida que 

nunca experimentou, aceitaria? 

Imagens (1) 5 
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3. Desenvolvimento dos objetivos  

Tipo de inseto 

Guia Materiais 
Tempo estimado 

(min) 

Qual é sua opinião sobre o consumo de insetos como 

alimento?  

Não necessários 10 

Demonstração de uma imagem de comida com insetos. 

Já experimentou alimentos com insetos? Experimentaria 

algum prato com insetos? 

Imagens  (2) 10 

 Se tivesse que comer um inseto, qual prefere comer? 

Qual não comeria de jeito nenhum? 

Não necessários 10 

Demonstração de imagens de diferentes tipos de insetos 

comestíveis.  

Quais se atreveriam a experimentar? 

Imagens (3) 10 

 

Tipo de alimento  

Guia Materiais 
Tempo estimado 

(min) 

Imagine um produto feito com insetos, no necessariamente 

um prato, algum produto pronto no mercado. Escreva na 

folha dada o tipo de alimento que seria.  Comente suas ideias 

sobre o alimento.  

Folha, lápiz 15 

Demonstração de imagens de diferentes tipos de produtos 

com insetos comestíveis.  

Quais se atreveriam a experimentar? 

 

Imagens  (4) 10 

 

 

4. Fechamento da sessão 

Guia Materiais 
Tempo estimado 

(min) 

Comenta-se a importância do consumo de insetos na 

sociedade atual 

Não necessários 5 

Agrade-se a participação e tempo dos participantes para a 

sessão. 

Não necessários 5 
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Imagens dos grupos focais 

Imagens (1) Restaurantes 
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Imagens (2) Pratos com insetos  

 

Espetinho de insetos 

 

Arroz com insetos  

 

 

Farofa com insetos  

 

 

Queijo com molho doce e insetos  

 

 

Risotto com insetos  

 

 

Pão e salmão com insetos  
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Imagens (3) Insetos 

 

Minhocas 
 

Formigas 

 

Besouros 

 

 

Vermes 

 

Grilos  

 

 

  

  

  

  

 

 

 



77 
 

 
 

Imagens (4) preparação dos alimentos 

 

Fritos com limão e sal  

 

 

Cobertos com chocolate  

 

 

Substituição de tortas de carne por tortas com 

insetos 

 

 

Croutons na salada  

 

 

Granola barra de cereais  

 

 

Biscoitos  
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APÊNDICE B. Questionário do experimento 1 
 

Introdução 

Bem-vindo(a). A presente pesquisa é sobre novos produtos alimentícios e é realizada apenas 

para fins acadêmicos. 

Tem uma duração de 2 minutos. 

Muito obrigado pela sua participação! 

 

Idade: 

Gênero:   (  ) feminino       (   ) masculino 

 

Os participantes recebem apenas um dos quatro seguintes cenários.  

 

Cenário 1 (visibilidade baixa; presença de benefícios). A população mundial aumentará 

perto de 23% até 2050. Uma das preocupações do crescimento populacional é a 

disponibilidade de alimentos. Uma opção avaliada nos últimos anos para enfrentar o 

problema da disponibilidade de alimentos é o consumo de insetos. Os insetos são nutritivos, 

possuem alta quantidade de proteínas, minerais e vitaminas, estão amplamente disponíveis 

na natureza, e sua produção é de baixo custo e mais ecológica do que a produção de gado. 

Um produto foi desenvolvido usando como ingrediente farinha de insetos. O produto tem 

aparência, sabor, cheiro e textura iguais a um produto tradicional. Marque a qualificação da 

opinião que teria do produto. 

 

Cenário 2 (visibilidade baixa; ausência de benefícios). Um produto foi desenvolvido 

usando como ingrediente farinha de insetos. O produto tem aparência, sabor, cheiro e 

textura iguais a um produto tradicional. Marque a qualificação da opinião que teria do 

produto. 

 

Cenário 3 (visibilidade alta; presença de benefícios). A população mundial aumentará 

perto de 23% até 2050. Uma das preocupações do crescimento populacional é a 

disponibilidade de alimentos. Uma opção avaliada nos últimos anos para enfrentar o 

problema da disponibilidade de alimentos é o consumo de insetos. Os insetos são nutritivos, 

possuem alta quantidade de proteínas, minerais e vitaminas, estão amplamente disponíveis 

na natureza, e sua produção é de baixo custo e mais ecológica do que a produção de gado. 

Foram criados insetos para o consumo humano. Marque a qualificação da opinião que teria 

de consumir insetos na sua alimentação. 

 

Cenário 4 (visibilidade alta; ausência de benefícios). Foram criados insetos para o 

consumo humano. Marque a qualificação da opinião que teria de consumir insetos na sua 

alimentação. 

 
Pergunta (manipulation check para comunicação dos benefícios) 

Quanto você acha que sabe sobre os benefícios do consumo de insetos na dieta humana? Use a 

escala a seguir de 1 a 5, sendo 1 = nada e 5 = bastante.  

 

Renda 

Por favor, indique qual é a faixa da sua renda mensal familiar: 

Mais de R$ 20.000,00 

R$ 10.000,00-R$ 20.000,00 

R$8.500,00-10.000,00 

R$4.500,00-R$8.500,00 

R$1.500,00-R$2.500,00 

Menor que R$1.500,00 
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APÊNDICE C. Questionário do experimento 2 

 

Avaliação da aparência e local de consumo de insetos. 
 

 

Caro participante, 
  
Esta é uma pesquisa sobre comportamento do consumidor e hábitos alimentares. Você deverá 

responder a algumas perguntas após visualizar uma foto. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você é livre para participar ou não, além de poder desistir a qualquer momento. No 

entanto, sua resposta é muito importante, anônima e será usada apenas para fins acadêmicos. Se 

você tiver dúvidas, sugestões ou comentários sobre a pesquisa, entre em contato conosco por e-

mail: sofia.naranjo23@gmail.com.  

 

Muito obrigado por sua participação! 

 
Etapa 1: Aleatoriamente 1 das seguintes 4 perguntas foi feita.  

1. Casa – Inseto visível  

Imagine que você chega na sua casa e há na cozinha um prato pronto para você comer. É uma 

refeição especial com insetos. Sabe-se que os insetos foram coletados de forma higiênica, são 

adequados para o consumo humano e têm propriedades nutricionais importantes para a saúde. O 

prato e a situação se parecem com a imagem abaixo.  

 

Quanto provável é que você experimente esse prato?  

Use a escala a seguir de 1 a 9, SENDO 1: NADA PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR,  9: 

MUITO PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR.  
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2. Casa – baixa visibilidade do inseto  

Imagine que você chega na sua casa e há na cozinha um prato pronto para você comer. É 

um espeto feito com farinha de insetos agregada a outros ingredientes, resultando em uma 

imitação de carne. Sabe-se que os insetos foram coletados de forma higiênica, são 

adequados para o consumo humano e têm propriedades nutricionais importantes para a 

saúde. O prato se parece com a imagem abaixo. O produto tem aparência, sabor e cheiro 

igual a um espeto de carne tradicional.  

 

Quanto provável é que você experimente esse prato?  

Use a escala a seguir de 1 a 9, SENDO 1: NADA PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR,  9: 

MUITO PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR.  
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5 

6 

7 

8 

9 

3. Restaurante- inseto visível  

Imagine que você é convidado(a) a um restaurante gourmet asiático que possui um ambiente 

muito agradável. O cardápio tem pratos especiais que despertam experiências novas com 

alimentos diferentes. Chega à mesa um prato com insetos. Sabe-se que os insetos foram 

coletados de forma higiênica, são adequados para o consumo humano e têm propriedades 

nutricionais importantes para a saúde. O prato se parece com a imagem abaixo.  

 

Quanto provável é que você experimente esse prato?  

Use a escala a seguir de 1 a 9, SENDO 1: NADA PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR,  9: 

MUITO PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR.  
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4. Restaurante- baixa visibilidade do inseto 

Imagine que você é convidado(a) a um restaurante gourmet asiático que possui um ambiente 

muito agradável. O cardápio tem pratos especiais que despertam experiências novas com 

alimentos diferentes. Chega à mesa um prato com insetos. É um espeto feito com farinha de 

insetos agregada a outros ingredientes, resultando em uma imitação de carne. Sabe-se 

que os insetos foram coletados de forma higiênica, são adequados para o consumo humano 

e têm propriedades nutricionais importantes para a saúde. O prato se parece com a imagem 

abaixo. O produto tem aparência, sabor e cheiro igual a um espeto de carne tradicional.  
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Quanto provável é que você experimente esse prato?  

Use a escala a seguir de 1 a 9, SENDO 1: NADA PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR,  9: 

MUITO PROVÁVEL DE EXPERIMENTAR.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Manipulation check 

  
De acordo com a foto que você acabou de ver, responda: 
Quanto você considera que estava visível o inseto na imagem apresentada do prato avaliado? 
 

 
Use a escala a seguir de 1 a 5, sendo 1= nada visível e 5= bastante visível. 

1 

2 

3 

4 

5 

 
 
 
De acordo com a situação que você acabou de ver, responda: 

Em qual local foi ofertado o prato avaliado: 

 

Na sua casa 

No cinema 

Um restaurante 

No trabalho 

 

Etapa 2.  

Quanto você considera que o prato apresentado na imagem avaliada anteriormente é uma 

comida tradicional ou comum para você? Use a escala a seguir de 1 a 5, sendo 1= nada comum 

e 5= bastante comum. 

 



84 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Etapa 3. Neofobia 

Cada uma das seguintes perguntas foi feita para todos os participantes 

Em seguida são apresentadas algumas afirmações sobre o consumo de alimentos. Indique, 

usando a escala abaixo, quanto você concorda com cada declaração.  

 

 

 Discordo 

muito 

Discordo Discordo 

um 

pouco 

Neutro Concordo 

um pouco 

Concordo Concordo 

muito 

Eu constantemente experimento 

alimentos novos e diferentes.  

       

Eu não confio em alimentos novos.        

Se eu não sei o que é e o que tem no 

alimento, eu não tento comê-lo. 

       

Eu gosto de comida de culturas 

diferentes. 

       

Alimentos regionais/típicos têm uma 

aparência muito estranha para comer. 

       

Em reuniões sociais sempre experimento 

novos alimentos. 

       

Eu tenho receio de comer alimentos que 

eu nunca tenha visto antes. 

       

Eu sou muito restrita/o com os alimentos 

que como.  
       

Como qualquer alimento que me 

oferecem.  

       

Eu gosto de ir a lugares que servem 

comida de diferentes culturas/típicas de 

suas regiões.  

       

Etapa 4. Dados demográficos 

Idade: 

Gênero :  (   ) masculino      (   ) feminino  

Renda 

Por favor, indique qual é a faixa da sua renda mensal familiar: 

Mais de R$ 20.000,00 

R$ 10.000,00-R$ 20.000,00 

R$8.500,00-10.000,00 

R$4.500,00-R$8.500,00 

R$1.500,00-R$2.500,00 

Menor que R$1.500,00 
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Quanto você acha que sabe sobre os benefícios do consumo de insetos na dieta humana? Use a 

escala a seguir de 1 a 5, sendo 1 = nada e 5 = bastante.  

1 

2 

3 

4 

5 
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APÊNDICE D. Resultados do experimento 1 
 

 

Estatísticas descritivas 

Variável dependente:   Aceitação de produto com inseto   

Inseto visível? Benefícios apresentados? Grupo de renda Média Desvio Padrão N 

farinha de inseto sem benefício renda baixa 1,84 1,068 25 

renda alta 3,46 1,774 28 

Total 2,70 1,682 53 

com benefícios renda baixa 3,30 1,780 20 

renda alta 5,37 2,671 30 

Total 4,54 2,549 50 

Total renda baixa 2,49 1,590 45 

renda alta 4,45 2,458 58 

Total 3,59 2,328 103 

inseto visível sem benefício renda baixa 2,04 1,562 26 

renda alta 3,43 1,973 23 

Total 2,69 1,884 49 

com benefícios renda baixa 3,21 1,792 28 

renda alta 4,92 1,998 26 

Total 4,04 2,065 54 

Total renda baixa 2,65 1,771 54 

renda alta 4,22 2,104 49 

Total 3,40 2,083 103 

Total sem benefício renda baixa 1,94 1,333 51 

renda alta 3,45 1,847 51 

Total 2,70 1,773 102 

com benefícios renda baixa 3,25 1,769 48 

renda alta 5,16 2,372 56 

Total 4,28 2,313 104 

Total renda baixa 2,58 1,685 99 

renda alta 4,35 2,295 107 

Total 3,50 2,206 206 
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Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente:   Aceitação de produto com inseto   

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 284,830
a
 7 40,690 11,305 ,000 ,286 

Interceptação 2413,804 1 2413,804 670,628 ,000 ,772 

Visivel ,412 1 ,412 ,114 ,735 ,001 

Beneficios 115,238 1 115,238 32,017 ,000 ,139 

Grupo_Renda 146,548 1 146,548 40,715 ,000 ,171 

Visivel * Beneficios 1,547 1 1,547 ,430 ,513 ,002 

Visivel * Grupo_Renda 1,089 1 1,089 ,303 ,583 ,002 

Beneficios * Grupo_Renda 1,808 1 1,808 ,502 ,479 ,003 

Visivel * Beneficios * 

Grupo_Renda 
,054 1 ,054 ,015 ,903 ,000 

Erro 712,665 198 3,599    

Total 3514,000 206     

Total corrigido 997,495 205     
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APÊNDICE E. Resultados do experimento 2 
 

Estatísticas descritivas 

Variável dependente:   Aceitação   

restaurante visivel Média Desvio Padrão N 

Casa Não visível 5,32 2,591 62 

Visível 3,18 2,875 68 

Total 4,20 2,937 130 

Restaurante Não visível 6,08 2,244 49 

Visível 4,20 2,721 64 

Total 5,02 2,683 113 

Total Não visível 5,66 2,462 111 

Visível 3,67 2,838 132 

Total 4,58 2,845 243 

 

 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente:   Aceitação   

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados df 

Quadrado 

Médio F Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 658,022
a
 4 164,505 30,090 ,000 ,336 

Interceptação 5318,405 1 5318,405 972,806 ,000 ,803 

neofobia 370,300 1 370,300 67,733 ,000 ,222 

restaurante 51,715 1 51,715 9,459 ,002 ,038 

visivel 300,534 1 300,534 54,972 ,000 ,188 

restaurante * visivel 4,305 1 4,305 ,788 ,376 ,003 

Erro 1301,164 238 5,467    

Total 7057,000 243     

Total corrigido 1959,185 242     

 

 

 


