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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar o contexto do atributo origem na escolha 

alimentar e sua intenção de adoção. A realização da pesquisa contou com três 

principais etapas, sendo as duas primeiras qualitativas e a terceira quantitativa. Na 

primeira etapa (entrevistas em profundidade) foi feita uma aplicação do modelo 

conceitual do processo de escolha alimentar, além de explorado o contexto da 

origem para diversas categorias de alimentos. Em seguida, realizou-se uma 

pesquisa sobre o modo como os consumidores analisam e processam a origem do 

café (entrevistas e grupos focais), comparando-se uma região tradicional na 

produção de café, a uma região não tradicional (Minas Gerais e Bahia). Por fim, a 

última etapa contou com experimento online, no qual foi analisada a intenção de 

adoção para diferentes origens de café (Brasil e Colômbia). Os resultados obtidos 

mostraram que quando a origem não é mencionada, os consumidores não 

costumam fazer uma associação desta como parte do processo de escolha 

alimentar. Porém, encontrou-se que a origem está presente e influencia nas 

escolhas alimentares de diversas maneiras, mesmo que indiretamente. Com relação 

ao café, os consumidores consideraram a origem como sendo fonte de informações 

sobre o produto e também um diferencial de qualidade, principalmente de sabor. 

Quando comparadas as regiões do Cerrado Mineiro e da Bahia, houve preferência 

pela tradicionalmente produtora do grão (Cerrado). A comparação entre países 

(Brasil e Colômbia) mostrou que a intenção de adoção para o café com origem do 

Brasil foi superior à do café com origem da Colômbia. Ainda, a vantagem relativa foi 

a variável que apresentou a maior relação com a intenção de adoção, seguida pela 

compatibilidade. A incerteza apresentou associação positiva e significativa com a 

intenção de adoção para o café com origem do Brasil, mas não para o café com 

origem da Colômbia. 

 

Palavras-Chave: Origem; Café; Escolha alimentar; Comportamento do Consumidor; 

Marketing Internacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

This study aimed to analyze the context of the attribute of origin in the food choice 
process and its adoption intention. The research was conducted in three main 
stages, with the first two being qualitative and the third quantitative. In the first stage, 
(in-depth interviews) an application of the conceptual model of the food choice 
process was made, and also it was explored the context of origin for different food 
categories. Then, a research about how consumers analyze and process the coffee 
origin was carried out (interviews and focus groups). In this stage there was 
conducted a comparison between a traditional coffee growing region with a non-
traditional region (Minas Gerais and Bahia). Finally, in the last step it was performed 
an online experiment, in which it was analyzed the intention of adoption for different 
origins of coffee (Brazil and Colombia). The results showed that when the source is 
not mentioned, few consumers make a direct association of this attribute as being 
part of the food choice process. However, it was found that the origin is present and 
influences the food choices in many ways, even indirectly. With regard to coffee, 
consumers considered the origin as a source of information about the product and 
also a differential of quality, mainly flavor. In the comparison between the regions of 
the Cerrado Mineiro and Bahia, there was a preference for the region that is 
traditional in growing coffee (Cerrado). The comparison between countries (Brazil 
and Colombia) showed that the intention of adoption for Brazil's origin of coffee was 
higher than for coffee originating in Colombia. Still, the relative advantage was the 
variable that had the highest ratio with the adoption intention, followed by the 
compatibility. Uncertainty was positively and significantly associated with the 
intention of adoption for coffee originating in Brazil, but not for the coffee originating 
in Colombia. 

 
 

Keywords: Origin; Coffee; Food Choice; Consumer Behavior; International 
Marketing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A origem é um atributo que proporciona características únicas aos alimentos e 

pode se tornar um instrumento para agregar valor ao café brasileiro, que até pouco 

tempo atrás era considerado um produto com pouca ou nenhuma diferenciação. 

Contudo, com o aumento na demanda por diversificação de produtos e agregação 

de valor, houve crescimento na diferenciação de diversas maneiras, incluindo a 

baseada na origem geográfica.  

Além de ser uma forma de agregar valor aos alimentos, a origem também é 

uma forma de reduzir a assimetria de informações entre o que os produtores sabem 

e o que chega até os consumidores finais, uma vez que é possível conhecer 

algumas das características tanto de produção quanto de sabor do alimento. 

No Brasil, a origem dos alimentos é reconhecida pelo registro de Indicação 

Geográfica, e, desde 2005 até o início de 2015 existiam quatro regiões produtoras 

de café que já haviam conquistado esta diferenciação da produção. Contudo, a 

valorização da origem só é, de fato, vantajosa, se o consumidor identificar e 

reconhecer o atributo origem no alimento. Isso porque, a referência a um 

determinado local de produção estimula sentimentos, positivos ou negativos, na 

mente dos consumidores e isso influenciará em seu comportamento diante de tal. 

A literatura aponta que a atitude do consumidor em relação a um país, afeta 

sua percepção de país de origem (MOON; JAIN, 2002). Com base na imagem do 

país ou local de origem, os consumidores fazem associações deste com os 

produtos, baseados em suas percepções sobre a reputação de um local (USUNIER; 

CESTRE, 2007). Assim como a atitude em relação a um determinado país afeta a 

percepção do consumidor sobre os alimentos produzidos naquele país, a atitude 

frente a um local de produção (estado, cidade, fazenda) também influencia no 

comportamento do consumidor. 

Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo principal analisar a 

intenção de adoção por café, com base no atributo origem por consumidores 

brasileiros. A intenção de adoção se refere ao desejo do consumidor de comprar um 

produto e está associada ao estado mental antes da aquisição, ou seja, às 

informações e percepções que o consumidor tem naquele momento anterior à 

compra. 
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Além do objetivo principal, nesta dissertação a origem também será analisada 

em seu contexto no processo de escolha alimentar, tanto do café, como também 

para outras categorias de alimentos. Essa análise exploratória é importante, uma 

vez que, nem sempre os consumidores percebem a influência da origem em suas 

escolhas alimentares, quando questionados diretamente.  

Isso se deve ao fato de que a escolha alimentar é um processo complexo, 

que envolve variáveis tais como o percurso de vida, influências familiares e de 

amigos, dentre outros. Para ter uma ideia da proporção, uma pesquisa estimou que, 

em média, as pessoas fazem mais de 220 decisões relacionadas a alimentos por 

dia. Dentre os grupos “refeições”, “lanches” e “bebidas” o das bebidas é o que 

apresenta o maior número de decisões diárias, com mais de 95 por dia (WANSINK; 

SOBAL, 2007). 

Além de complexa, a escolha alimentar é um processo multifacetado, ou seja, 

uma escolha se desenrola em outras diversas. Por exemplo, a escolha do que 

comer está vinculada à decisão de onde conseguir o alimento, e, no caso de não se 

tratar de um alimento pronto, ainda é preciso escolher como preparar, onde 

armazenar e como servir (SOBAL; BISOGNI, 2009). Ainda, esta pode envolver a 

avaliação de apenas alguns atributos (sabor, saúde) ou então de atributos mais 

consistentes (meio ambiente, custo, conveniência) (SOBAL; BISOGNI, 2009). 

Caso os consumidores fossem refletir profundamente a cada escolha 

alimentar, certamente passariam grande parte do dia executando tal atividade. 

Assim, para simplificar as escolhas do dia a dia, as pessoas constroem estratégias, 

também chamadas de heurísticas, e organizam os alimentos e as situações nas 

quais se alimentam em categorias que facilitam este processo (FURST et al., 1996).  

O modelo conceitual do processo de escolha alimentar, desenvolvido por 

Furst et al. (1996), detalha o modo como os consumidores formam seus hábitos ou 

rotinas alimentares. Este modelo, desenvolvido nos Estados Unidos, já foi aplicado 

em diversos contextos (DEVINE et al., 1998; JABS; DEVINE; SOBAL, 1998; DEVINE 

et al., 1999; LEE; SOBAL; FRONGILLO, 1999; WILKINS; BOWDISH; SOBAL, 2002), 

porém não foi encontrada uma aplicação deste com consumidores brasileiros. Dessa 

forma, este modelo foi escolhido pela autora para ser aplicado com a amostra de 

consumidores participantes desta pesquisa, e, assim, verificar sua aplicabilidade ao 

contexto nacional, uma vez que foi elaborado em um país desenvolvido. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando a avaliação dos atributos dos alimentos pelos consumidores, 

esta pode ser dividida em duas partes. Primeiramente, há atributos que são 

facilmente percebidos pelos consumidores, e são basicamente eles que determinam 

as diferenças físicas do produto, tais como, a aparência, a cor e o formato. Há 

também os atributos que são percebidos pelos consumidores através de elementos 

que são adicionados ao produto, como, por exemplo, etiquetas, rótulos, marca e 

selos de qualidade. Estes atributos têm um papel importante na formação da 

percepção dos consumidores em relação aos alimentos (FIGUEIREDO; CSILLAG, 

2010).  

A origem é um atributo que pode influenciar nas propriedades físicas e 

sensoriais do alimento, podendo conferir variações de sabor, aparência, ou até 

mesmo influenciando em aspectos de segurança do alimento. Porém, para que o 

consumidor tenha acesso a esta informação, ela precisa ser divulgada por meio, por 

exemplo, de um selo de identificação de origem.  Dessa forma, a origem é um 

atributo identificado por meio de algo que é adicionado ao produto e, também, algo 

que pode ser percebido após o consumo, dadas as especificidades de cada local. 

Na Europa, a identificação de origem já é reconhecida pelos consumidores, 

sobretudo para os vinhos e os queijos, típicos de cada região ou país produtor. Nos 

Estados Unidos, os consumidores valorizam os cafés que possuem identificação de 

origem. No Brasil, este processo também já começou a acontecer, contudo, ainda é 

preciso uma compreensão de como o consumidor brasileiro analisa a questão da 

origem dos alimentos, para que, dessa forma, os produtos típicos de cada região 

possam ser reconhecidos, desejados e valorizados. Esta dissertação buscará 

preencher parte desta lacuna, analisando a intenção de adoção com base no 

atributo origem no café. 

A literatura pesquisada durante o desenvolvimento desta pesquisa aponta 

fatores relacionados aos produtos e que influenciam na intenção de adoção, tais 

como a Vantagem Relativa, Compatibilidade, Complexidade, Experimentação, 

Observação e Incerteza (ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 2011). Estes fatores serão 

estudados e, dentre estes, serão selecionados os mais relevantes, a fim de testar 

sua influência na intenção de adoção por café. 
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Para explorar a intenção de adoção, contudo, primeiramente é preciso 

analisar o processo de escolha alimentar, que, de acordo com a literatura, é 

diversificada, e integrada. Diversificada porque cada indivíduo tem suas prioridades 

então não se pode dizer que há uniformidade nas escolhas e isso afeta em sua 

decisão (ONWEZEN et al., 2012; FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010). E integrada, 

porque são muitos os fatores que atuam em conjunto na decisão alimentar. 

Nesse sentido, o modelo de Furst et al (1996) é uma ferramenta interessante 

para alcançar o objetivo acima, pois este modelo foca em como as pessoas 

percebem, experimentam definem, interpretam, negociam e gerenciam uma 

diversidade de influências ao longo do tempo na escolha alimentar em determinados 

contextos (FURST et al., 1996; SOBAL; BISOSGNI, 2009; SOBAL et al, 2006). 

Vale ressaltar que a alimentação não é um fato isolado na vida das pessoas, 

ou seja, elas coordenam suas atividades de se alimentar com o restante de suas 

vidas em termos de alocação de recursos, sociedade, responsabilidades, valores e 

aspirações (SOBAL; BISOGNI; JASTRAN, 2014). Uma abordagem isolada considera 

apenas pequenas porções do que realmente ocorre no momento da decisão real 

(SOBAL; BISOGNI; JASTRAN, 2014). Dessa forma, estudar a escolha alimentar 

como um evento isolado faz com que outras variáveis que influenciam neste 

processo sejam deixadas de lado. 

Analisando as dimensões culturais desenvolvidas por Hofstede pode-se 

verificar as diferenças culturais existentes entre os Estados Unidos (onde o modelo 

conceitual do processo de escolha alimentar foi desenvolvido) e o Brasil. Essas 

diferenças podem ser observadas em todas as dimensões propostas por Hofstede, 

que são: Distância ao poder; Individualismo; Masculinidade; Aversão à incerteza; 

Orientação de longo prazo; Indulgência. Nesse sentido, as diferenças culturais entre 

Brasil e Estados Unidos tornam importante a adequação do modelo conceitual do 

processo de escolha alimentar para o contexto brasileiro. 

 

   

1.2 OBJETIVOS 
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O objetivo geral desta pesquisa é analisar a intenção de adoção por café, com 

base na origem e seu contexto no processo de escolha alimentar de consumidores 

brasileiros. 

Além do objetivo geral, o estudo apresenta cinco objetivos específicos, que 

são: 

- Avaliar a adequação do modelo conceitual do processo da escolha alimentar 

(FURST et al., 1996), desenvolvido no contexto dos Estados Unidos, à realidade da 

amostra de consumidores brasileiros. 

- Compreender como a origem se encaixa no processo de escolha alimentar 

de consumidores para diferentes categorias de produtos  

- Propor melhorias e ajustes ao modelo conceitual do processo de escolha 

alimentar. 

- Analisar a percepção dos consumidores em relação à origem do café.  

- Analisar os principais fatores que influenciam na intenção de adoção por 

café, levando em conta duas diferentes origens geográficas: Brasil e Colômbia. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

São expostas neste item as principais justificativas que possibilitam o 

desenvolvimento deste estudo e ressaltam sua contribuição para a área de pesquisa 

em comportamento do consumidor. 

A origem foi o atributo selecionado para esta análise, uma vez que o Brasil é 

um país com características de solo e clima que proporcionam a produção de 

produtos agrícolas com propriedades especiais, que poderiam ser mais valorizadas 

tanto no mercado interno, quanto no exterior. Aliado a isso, não foram encontradas 

pesquisas com consumidores brasileiros, que avaliassem a intenção de adoção com 

base na origem. 

Dessa forma, esta pesquisa pode contribuir com estudos que buscam avaliar 

o comportamento do consumidor brasileiro para atributos de agregação de valor no 

café. Academicamente, esta dissertação pode ampliar a compreensão de como os 

atributos, sobretudo a origem, são analisados por consumidores brasileiros, bem 

como sua intenção de adoção. 
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O café foi o alimento escolhido como o produto principal para o 

desenvolvimento deste estudo, por ser uma bebida largamente consumida no Brasil 

e ter o apelo da identificação de origem como forma de agregação de valor ao 

produto. O café está presente em 98,2% dos lares brasileiros, segundo dados da 

Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).  

O modelo proposto pelos pesquisadores da Cornell Universtity (FURST et al., 

1996) busca compreender o processo de escolha por alimentos, relacionando-o não 

apenas com os alimentos disponíveis e seus atributos, mas, sobretudo, às 

características do consumidor, seus valores, recursos, experiências, estilo, dentre 

outras, que influenciam em sua escolha. Este estudo visa contribuir com este 

modelo, aprimorando-o no sentido de analisar a aplicabilidade deste no contexto 

brasileiro e incorporar sugestões de melhorias a este. 

 

 

1.4  ESCOPO DA PESQUISA 

 

O comportamento do consumidor em relação à origem é o foco desta 

dissertação, porém, para compreender de que forma este atributo é analisado pelos 

consumidores e avaliar a intenção de adoção com base na origem, torna-se 

necessário iniciar a pesquisa de maneira mais ampla e afunilar na medida em que 

os resultados são interpretados.  

Para isso, a autora iniciará esta pesquisa realizando uma adequação do 

modelo conceitual do processo da escolha alimentar (FURST et al., 1996), 

desenvolvido nos Estados Unidos, para o contexto de consumidores brasileiros 

participantes desta pesquisa. Esta primeira etapa proporcionará, além da adequação 

do modelo escolhido, um estudo exploratório sobre os hábitos alimentares, 

fornecendo informações relevantes para o estudo, uma vez que se buscará 

identificar se a origem é mencionada ou ainda, se influencia direta ou indiretamente 

em alguma fase das escolhas alimentares que serão descritas pelos entrevistados. 

Com base nos resultados desta primeira etapa exploratória, o escopo se 

concentrará unicamente no café, para o qual a autora buscará compreender como 

os consumidores fazem suas escolhas e, ainda, como a origem do café é analisada 

por estes, comparando-se a percepção em relação à duas regiões produtoras do 



20 
 

grão no Brasil, uma tradicional (Cerrado Mineiro) a uma não tradicional (Chapada 

Diamantina, Bahia).  

Por fim, fundamentada na literatura pesquisada e também dos resultados que 

serão obtidos, a autora realizará uma análise da intenção de adoção baseada no 

atributo origem no café, comparando dois países tradicionalmente produtores do 

grão, o Brasil e a Colômbia. A inclusão da “intenção de adoção” no escopo da 

pesquisa visa aprofundar o que já foi estudado até o momento. Dessa forma, serão 

analisados os principais fatores que influenciam neste processo, uma vez que tal 

ação consiste em uma mudança de hábito alimentar. 

A representação do escopo deste estudo está mostrada na figura a seguir. 

 

Figura 1. Escopo da pesquisa 
Fonte: Autora 

 

 

1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Além da introdução (capítulo 1), primeiro item desta dissertação, o trabalho é 

composto por mais cinco capítulos, totalizando seis capítulos (Figura 2). No capítulo 

dois será feita uma revisão de literatura. No terceiro capítulo é feito o 
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desenvolvimento das hipóteses que serão posteriormente testadas nesta pesquisa. 

Em seguida, no capítulo quatro está detalhada a metodologia de desenvolvimento 

desta pesquisa, que contou com três etapas em sua realização. No capítulo cinco 

são apresentados os resultados e a discussão de cada etapa da pesquisa. Por fim, o 

capítulo seis é composto pelas principais conclusões deste trabalho e ao final 

constam as referências bibliográficas e os apêndices e anexos. 

 

 

Figura 2. Estrutura da pesquisa 
Fonte: Adaptado de Rocha, 2007. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

• Introdução, problema, objetivos, justificativa, escopo, 
cronograma, estrutura 

2 
•Revisão de Literatura 

3 
•Desenvolvimento das Hipóteses do Estudo 

4 

•Metodologia: Detalhamento das três etapas (duas primeiras 
qualitativas e a terceira quantitativa) 

5 
•Resultados e Discussão 

6 
•Considerações finais, limitações e recomendações 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo será feita uma revisão de literatura sobre temas importantes 

para o embasamento desta pesquisa. Primeiramente, será feita uma revisão sobre a 

diferenciação de origem na produção de café, para, na sequência refletir sobre 

outros trabalhos que analisaram a influência da origem no comportamento do 

consumidor, com foco na imagem país, para diferentes produtos. Em seguida, será 

explorado o tema da assimetria informacional, que está relacionado à origem, à 

medida que as informações sobre a origem contribuem para a redução das falhas de 

mercado. Na sequência, será realizada uma revisão sobre os fatores que 

influenciam na intenção de adoção, esta que é fundamental para a seleção dos 

fatores mais relevantes, que serão avaliados posteriormente no desenvolvimento da 

pesquisa. O penúltimo tópico desta revisão bibliográfica aborda o processo de 

escolha alimentar, com foco no modelo conceitual desenvolvido por Furst et al. 

(1996) e, por último a autora comenta sobre a importância da cultura nas escolhas 

alimentares. 

 

 

2.1 A INDICAÇÃO DE ORIGEM NA PRODUÇÃO DE CAFÉ 

 

Existem vários tipos de cafés diferenciados, ou especiais, e Chagas et al. 

(2009) comentam que não há uma definição precisa que explique este conceito. 

Para os autores, a diferenciação dos cafés não ocorre somente nos fatores 

intrínsecos diretamente relacionados à bebida, tais como sabor, aroma, amargor, 

acidez, corpo ou residual, mas, também a uma série de processos que agregam 

certo valor ao produto, seja ele a nível ambiental, social ou ambos (CHAGAS et al., 

2009). Dessa forma, o conceito de cafés especiais costuma abranger tanto 

parâmetros de qualidade da bebida quanto outros valores mais difíceis de serem 

identificados, como, por exemplo, as condições em que os grãos foram produzidos, 

ou seja, engloba tanto um padrão de produto quanto de processo (CHAGAS et al., 

2009). 

Nesse sentido, os cafés com indicação de origem geográfica, são um nicho 

que fazem parte do setor de cafés especiais. Esta diferenciação está baseada na 
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premissa de que alguns dos atributos do produto são próprios da região onde a 

planta é cultivada, por conta de suas características (CHAGAS et al., 2009). 

Apesar de o Brasil ser um grande consumidor de café, ao mercado interno 

sempre ficou a função de absorver os cafés de qualidade mais baixa, que não 

atendiam aos padrões para exportação (CHAGAS et al., 2009). Além disso, o 

tabelamento de preços do café, que ficou em vigor no País até o início dos anos 

1990 fez com que se criasse uma imagem de que “café é tudo igual” (CUNHA; 

SAES, 2005).  

Não apenas no Brasil, mas em um contexto mundial, por longo tempo, o 

mercado de café era considerado com pouca ou nenhuma diferenciação de 

produtos. Contudo, com o aumento na demanda dos consumidores por 

diversificação, o mercado de café apresentou crescimento na diferenciação de 

diversas maneiras, incluindo a baseada na identificação geográfica (KAPLINSKI; 

FITTER, 2004; LEWIN; GIOVANUCCI; VARANGIS, 2004). 

Nos Estados Unidos a origem do café já é reconhecida e valorizada por 

consumidores e proporcionam agregação de valor. Teuber (2010) conduziu uma 

análise econômica sobre cafés com diferenciação de origem comercializados nos 

Estados Unidos e concluiu que os cafés com indicação de origem são 

comercializados a um preço maior, em comparação com os cafés comuns. 

Apesar do termo “indicação geográfica” referir-se aos cafés provenientes de 

origem única, não há precisão na designação do local de origem e, assim, este é um 

termo que pode se referir tanto a um país, como uma região, ou ainda um estado ou 

uma fazenda (KNOX; SHELDON HUFFAKER, 1996). A indicação de origem teve 

início na Europa, sendo criada para proteger produtos da culinária local, tais como 

os vinhos, queijos, presuntos, embutidos, azeites, cervejas, pães regionais, frutas e 

vegetais (CHAGAS, et al., 2009).  

Contudo, a indicação de origem não é um termo único, mas, sim abrange 

diferentes categorias de diferenciação geográfica, tanto no Brasil como em outros 

países. Conforme informações disponíveis no website da comissão europeia, 

produtores podem registar e proteger os nomes de determinados produtos agrícolas 

na Europa de acordo com três esquemas diferentes:  

- Denominação de Origem Protegida (DOP): aplica-se a alimentos produzidos, 

processados e preparados dentro de uma região geográfica e que possuem 

características ou qualidades exclusivas relacionadas com essa localização. Um 
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exemplo deste tipo de diferenciação é o queijo Roquefort, que tem que ser produzido 

a partir do leite de ovelhas da raça Lacaune ou negra, maturado em caves naturais 

na região de Roquefort em Aveyron (França) e com o uso de esporos de Penicillium 

roqueforti que crescem nestas caves.  

- Indicação Geográfica Protegida (IGP): é semelhante à anterior, no entanto, a 

associação geográfica não é tão rígida. Para obter este selo, pelo menos uma das 

fases de produção, processamento ou preparação tem que ocorrer dentro de uma 

região geográfica demarcada.  

- Especialidade Tradicional Garantida (ETG): esta diferenciação não faz 

referência a uma origem, mas designa o produto agrícola produzido a partir das 

matérias-primas tradicionais, ou com uma composição tradicional ou um modo de 

produção tradicional. Um exemplo é o presunto Serrano. 

A Colômbia é um dos principais países que está investindo no 

estabelecimento de sistemas de apelação de origem do café e, nos Estados Unidos, 

esta é considerada uma das melhores origens de café pelos consumidores 

(TEUBER, 2010). 

Chagas et al. (2009) comentam que o mais conhecido, em termos mundiais, é 

o café jamaicano Jamaica Blue Mountain Coffee, produzido na região das Blue 

Mountains (Montanhas Azuis, em português). Segundo os autores, somente os 

cafés colhidos nas províncias de St. Andrew, St. Mary, Portland, e St. Thomas 

podem ser considerados como provenientes das Blue Mountains. Os grãos são 

cultivados entre 3.000 e 5.000 pés de altitude e apresentam cor verde azulado, com 

acidez satisfatória, aroma intenso e encorpados (CHAGAS et al., 2009). 

No Brasil, a origem dos produtos agrícolas é reconhecida por meio da 

Indicação Geográfica (IG), e esta já é realidade para diversas categorias de 

alimentos. O registro de IG pode ser obtido de duas maneiras: Indicação de 

Procedência e a Denominação de Origem. A Indicação de Procedência (IP) refere-

se ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar 

determinado produto ou prestar determinado serviço. Para se conseguir o registro de 

Denominação de Origem (DO), contudo, é preciso comprovar aspectos únicos, 

possuir características que podem ser encontradas apenas naquela origem. Essas 

características também incluem os fatores humanos além de fatores naturais, tais 

como clima, solo, relevo e altitude.  
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O registro de IG foi estabelecido pela Lei 9279/96 – LPI/96 e considera 

indicação geográfica tanto a indicação de procedência como a denominação de 

origem (a lei encontra-se no anexo A deste trabalho). O órgão responsável por 

estabelecer as condições de registro das indicações geográficas é o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI).  

A região do Cerrado Mineiro foi a primeira região produtora de café a ser 

reconhecida (em 2005) pela procedência do café (Indicação de Procedência). A 

região produtora de café da Serra da Mantiqueira (Minas Geras) conseguiu o 

registro em 2011, o Norte do Paraná obteve em 2012 e a região Alta Mogiana, em 

São Paulo, conquistou a aprovação em 2013. 

Ainda, desde 2013, a produção de café do Cerrado Mineiro passou a contar 

também com o status de Denominação de Origem, além da Indicação de 

Procedência. A DO vai além das características do território, reconhecida na IP, 

conforme detalhado anteriormente. No total, são 55 municípios produtores na região 

do Cerrado Mineiro, localizados no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e Noroeste de 

Minas, e que apresentam padrão edafoclimático uniforme, o que possibilita a 

produção de cafés de alta qualidade. As condições climáticas do Cerrado, com 

estações climáticas definidas (verão quente e úmido, e inverno ameno e seco), além 

da altitude, fornecem boas condições para produção de cafés (CHAGAS et al., 

2009). 

Produtores de café da Chapada Diamantina, na Bahia, também tentam 

agregar valor à produção devido às características do café produzido nas condições 

edafoclimáticas do local. Nessa região, há um programa de parcerias, desenvolvido 

com as fazendas produtoras, com o objetivo de valorizar a produção de cafés de alta 

qualidade produzidos no local, e ao mesmo tempo oferecer cafés saborosos aos 

consumidores. Para os produtores locais, a alta amplitude térmica, estações 

marcadas e altitudes perto do nível do mar contribuem para a boa qualidade da 

bebida. 

Spers, Saes e Souza (2004) verificaram a valorização de tipos de 

diferenciação no café pelos consumidores brasileiros e encontraram que 11,1% dos 

consumidores entrevistados consideram a tradição e a origem como os atributos 

mais importantes do café, ficando atrás da produção orgânica (25,7%), preocupação 

com a responsabilidade social (22,9%) e ecológica (20,7%). Os autores pesquisaram 

também a percepção em relação às características de sensibilidade que os 
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consumidores mais valorizam no café e o sabor foi considerado como o atributo mais 

importante, com 86% de respostas, seguido pelo aroma, corpo do café e cor da 

bebida. 

Saes e Spers (2006) fizeram uma pesquisa com consumidores de alta renda 

no Brasil, e destes, 19% declararam ter o hábito de consumir café do tipo gourmet e 

5% consumiam café orgânico. Os autores verificaram também que os consumidores 

estão dispostos a adquirir um café mais caro, desde que este possua qualidade 

superior. A maioria dos consumidores não costuma buscar informação sobre a 

origem do café, apesar de considerar que a região produtora influi na qualidade do 

produto. De acordo com os autores, é considerado baixo o nível de conhecimento 

dos consumidores sobre os atributos de diferenciação do café, relacionado aos 

processos de produção e características de qualidade (SAES; SPERS, 2006).  

A indicação geográfica pode se tornar um forte instrumento para agregar valor 

ao café brasileiro (CHAGAS et al., 2009). Contudo, o setor ainda precisa avançar, no 

sentido de possuir um monitoramento adequado e persistente para que se crie uma 

boa reputação tanto no mercado interno, como no externo. Além disso, o 

consumidor ainda precisa ser conscientizado sobre as características específicas 

dos produtos com identificação geográfica para, assim, valorizar o consumo destes 

alimentos. 

 

 

2.2 A INFLUÊNCIA DA ORIGEM NO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Conforme visto no item anterior, a indicação geográfica é uma forma de 

agregação de valor à produção do café, contudo, essa valorização só será vantajosa 

se o consumidor identificar e reconhecer o atributo origem no alimento. Pesquisas 

anteriores já analisaram a influência da origem dos alimentos na tomada de decisão 

do consumidor de diversas maneiras (LUOMALA, 2007). 

Em relação à atitude, pesquisadores encontraram que consumidores que são 

mais individualistas têm uma posição mais crítica em relação aos produtos 

domésticos, em comparação com os produtos estrangeiros, dessa forma, tenderiam 

a ser mais abertos a produtos com identificação de origem estrangeira, dando 

menos valor a produtos com origem de seu próprio país (GURHAN-CANLI; 
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MAHESWARAN, 2000). Uma pesquisa feita por Juric e Worsley (1998) mostrou que 

os consumidores avaliam os alimentos provenientes de outros países mais 

favoravelmente quando a distância cultural é menor, ou então quando têm interesse 

na cultura onde o alimento foi produzido, mostrando que não é apenas o produto e 

suas características que são analisados no momento da escolha. 

As pesquisas que analisaram o efeito da origem nas escolhas feitas pelo 

consumidor encontradas pela autora utilizaram o País de Origem como variável para 

avaliação da origem (BILKEY; NES, 1982; ROTH; ROMEO, 1992; MOON; JAIN, 

2002; USUNIER, 2006; FELZENSZTEIN; DINNIE, 2008; GUDERO, 2009). O País de 

Origem (da sigla em inglês COO – Country of Origin) é definido como “o país de 

fabricação ou montagem” e é identificado nos rótulos como “feito em” ou “fabricado 

em”.  

Em 2006, uma pesquisa feita por Usunier mostrou que, entre 1965, quando o 

primeiro estudo que analisou o efeito do País de Origem foi publicado, e 2005, havia 

mais de 400 artigos publicados em periódicos relacionados à influência do País de 

Origem (USUNIER, 2006). A influência do País de Origem se deve à sua imagem 

transmitida aos consumidores, que, por sua vez, poderá influenciar na percepção e 

escolha. Martin e Eroglu (1993) definem a imagem de país como: “O total de todas 

as crenças descritivas, inferentes e informacionais que alguém tem sobre um país 

em particular”. Essas crenças podem ser divididas entre as dimensões política, 

econômica e tecnológica e afetam a escolha por alimentos, bem como de outros 

produtos.  

Estudos demonstraram que consumidores ao redor do mundo utilizam o COO 

como um atributo na avaliação do produto (MAHESWARAN, 1994). Dessa forma, 

com base na imagem, os consumidores fazem associações estereotipadas entre 

produtos e países, baseados em suas percepções sobre a reputação de um país 

com relação à produção, fabricação ou marca de determinados produtos (USUNIER; 

CESTRE, 2007).  

Quando os consumidores não estão familiarizados com os produtos de um 

país, a imagem deste atua como um halo que afeta diretamente as crenças desses 

consumidores sobre os produtos e, indiretamente afeta na avaliação dos produtos 

através dessas crenças (ERICKSON; JOHANSSON; CHAO, 1984). Ou seja, a 

menção a um determinado país estimula sentimentos, positivos ou negativos, na 

mente dos consumidores.  
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Por outro lado, quando os consumidores estão familiarizados com os produtos 

de determinado país, inferem um construto da imagem do país, por meio de sua 

percepção em relação a estes produtos (HAN, 1989). Alguns produtos são 

tipicamente associados com um determinado país de origem, e outros produtos são 

associados com diversos países (USUNIER; CESTRE, 2007). 

Para Ahmed et al. (2004), a imagem de país varia de acordo com a categoria 

de produtos. Por exemplo, um país que possua uma imagem geral negativa, pode 

apresentar uma imagem positiva em uma determinada categoria de produtos, dada 

sua tradição na produção de tal, e vice versa. Os autores conduziram uma pesquisa 

com 236 consumidores em Singapura para saber se o COO influenciava na 

avaliação que os consumidores tinham sobre café. Como resultados, encontraram 

que o COO foi mais importante que o preço, na avaliação dos participantes, porém, 

sua importância foi menor do que a marca. Os autores concluíram que o país de 

origem tem influência na avaliação dos consumidores sobre café, ainda que não seja 

uma forte influência. Outro resultado interessante do estudo de Ahmed et al. (2004) 

é que foram avaliados como países de origem a Colômbia, Indonésia, Singapura e 

Suíça, e os consumidores preferiram o café da Colômbia. 

 

2.3 A INFLUÊNCIA DA ASSIMETRIA INFORMACIONAL 

 

Além de ser uma forma de agregar valor aos alimentos, a origem também é 

uma forma de reduzir a assimetria de informações entre o que os produtores sabem 

e o que chega até os consumidores finais, uma vez que é possível conhecer 

algumas das características tanto de produção quanto de sabor do alimento. 

Em um mercado que funciona corretamente, os consumidores são capazes 

de comprar produtos e serviços que melhor se encaixam em suas necessidades. A 

posse de informações chave afeta o comportamento dos consumidores em muitas 

situações, como, por exemplo, a compra de mercadorias (AURONEN, 2003). 

Contudo, as pessoas possuem diferentes informações em relação aos produtos. 

Além disso, algumas vezes o mercado fornece pouca informação para que os 

consumidores façam escolhas que reflitam suas preferências, tornando-as mais 

difíceis ou errôneas e resultando em falhas de mercado.  
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Um exemplo dessa falha de mercado ocorre quando há assimetria 

informacional, ou seja, quando o vendedor sabe informações relevantes sobre o 

produto que o comprador não sabe. Um dos principais problemas do comércio de 

alimentos está justamente relacionado à assimetria de informações entre os 

produtores/empresas e os consumidores (LEME; MACHADO, 2010).  

O conceito da assimetria informacional foi introduzido primeiramente em 1970 

por George Akerlof em seu artigo intitulado “O mercado dos limões”: Incerteza de 

Qualidade e Mecanismo do Mercado. Neste trabalho, o autor desenvolveu a teoria 

da assimetria de informação a partir de um caso no mercado de automóveis. De 

acordo com o autor, a assimetria de informação entre as partes em um mercado 

poderia ser reduzida por meio de instituições intermediárias de mercado, chamadas 

de instituições de neutralização. Um exemplo dessa instituição seria a garantia, que 

pode ser feita por meio de um documento (no caso de carros) (AURONEN, 2003).  

Nos alimentos, a assimetria informacional está mais relacionada com os 

atributos de crença, ou seja, aqueles que não podem ser comprovados pelo 

consumidor, nem mesmo após a compra e consumo, pois os consumidores não 

conseguem percebê-los ou identificá-los. Nesses casos, apenas os produtores 

possuem a informação da presença desses atributos, tais como, por exemplo, a 

origem, ingredientes (no caso de alimentos industrializados), modos de produção 

(orgânica ou convencional) e a situação dos trabalhadores (CUNHA; SAES, 2005).  

Nesse sentido, a assimetria informacional pode causar incertezas em relação 

aos atributos do alimento e, assim, influenciar na intenção de adoção. Para reduzir a 

assimetria informacional no setor alimentício, há instrumentos que sinalizam para o 

consumidor final as características dos produtos e que tem ganhado cada vez mais 

importância, uma vez diminuem a assimetria informacional, e, consequentemente, a 

incerteza. Alguns exemplos desses instrumentos são: marcas, selos de qualidade ou 

origem, implantação de sistemas de rastreabilidade, dentre outros (AURONEN, 

2003; VINHOLOS; TOLEDO; SOUZA FILHO, 2009). Embora não tenha sido 

encontrada na literatura, a identificação de origem também é uma forma de reduzir a 

assimetria informacional. 
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2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM NA INTENÇÃO DE ADOÇÃO  

 

A adoção pode ser definida como a decisão do consumidor de incorporar ao 

dia a dia algo que, até então, não fazia parte da sua rotina (ROGERS, 2003). A 

adoção é representada por um processo de várias etapas pelas quais um indivíduo 

passa, partindo da sensibilização para o uso contínuo do produto (ROGERS, 2003). 

Muitas vezes, o consumidor acha os atributos do produto interessantes, e tem a 

“intenção de adotá-lo”, mas, por diversos outros motivos, acaba não o fazendo.  

Neste estudo, a forma como a origem é avaliada pelos consumidores é um 

dos objetivos, contudo, o principal interesse é analisar a intenção de adoção 

baseada neste atributo pelos consumidores, que é algo que vai além da avaliação. 

Isso porque, quando o consumidor se depara com um produto, ele avalia os prós e 

os contras de sua adoção. O processo de adoção passa por diferentes etapas dentre 

as quais o consumidor primeiramente tem a intenção e, por último, o 

comportamento de adoção. Essas duas ações, apesar de estarem relacionadas, são 

distintas e não podem ser julgadas como sendo sinônimos. A intenção de adoção se 

refere ao desejo do consumidor de comprar um produto e está relacionada ao estado 

mental antes da compra, ou seja, às informações e percepções que o consumidor 

tem naquele momento. Por outro lado, o comportamento de adoção se refere à 

aquisição de um produto (ROGERS, 2003). 

Por isso que, por vezes, são feitas pesquisas de mercado para avaliar a 

percepção do consumidor sobre algum produto e os resultados são favoráveis, no 

entanto, ao ser lançado, simplesmente não há consumo (ARTS; FRAMBACH; 

BIJMOLT, 2011). 

De acordo com Rogers (2003), a adoção envolve as seguintes etapas: 

conhecimento do produto; ser persuadido de que o produto supera o status quo (ou 

seja, que é superior ao consumido até aquele momento); intenção de adoção; 

concretização da decisão de adoção; confirmação dos benefícios que o produto 

proporciona, conforme descrito na figura abaixo. 

Conhecimento 

Persuasão de 
que o produto 

supera o 
status quo 

Intenção de 
adoção 

Decisão de 
adoção 

Confirmação 
dos benefícios 
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Figura 3. Etapas da adoção 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Rogers (2003) 

 

Há diversos fatores que podem influenciar na intenção de adoção. Para 

Blackwell, Miniard e Engel (2011), há três categorias de fatores principais que 

podem atuar nesse processo, sendo eles: diferenças individuais (que inclui 

demografia, psicografia, valores e personalidade; recursos do consumidor; 

motivação; conhecimento; atitudes), influências ambientais (cultura; classe social; 

família; influência pessoal) e processos psicológicos (processamento de informação; 

aprendizagem; mudança de comportamento e de atitude). 

Wang, Dacko e Gad (2008) encontraram que as características individuais, 

tais como conhecimento prévio e o grau de abertura a inovação do indivíduo 

influenciam na intenção de adoção. O fato de o consumidor possuir elevado grau de 

abertura a novidades não afeta o custo percebido, mas leva a um benefício 

percebido superior e, consequentemente, maior intenção de adoção. Ou seja, ao 

avaliar um produto diferente, o indivíduo com maior abertura a inovação percebe 

mais benefícios do que um indivíduo com menor abertura à inovação. 

Os autores também verificaram que a importância das considerações de 

custo tende a aumentar à medida que a distância temporal para a ação de adoção 

diminui, enquanto a importância das considerações relacionadas ao benefício 

permanece constante. Ou seja, quanto mais se aproxima o momento do 

comportamento de adoção, mais o consumidor leva em consideração o preço da 

aquisição deste atributo, e por isso que muitas vezes acaba não o incorporando ao 

seu dia a dia (WANG; DACKO; GAD, 2008). 

De acordo com Moura et al. (2008), existem seis características do produto 

que podem afetar o processo de adoção, que são: 

 

- Vantagem relativa: é o grau de vantagem que um produto oferece em relação aos 

demais. Esta vantagem pode ser percebida de diversas maneiras, como, por 

exemplo, ter um melhor preço, apresentar mais segurança, ter melhor sabor. A sua 

percepção por parte dos consumidores ao comparar os produtos em questão com o 

consumido até então influencia na adoção (ZALTMAN; LIN, 1971; GATIGNON; 

ROBERTSON, 1985). 
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- Compatibilidade: é grau em que o produto é compatível com os valores e 

experiências dos consumidores. À medida que um produto ou atributo é compatível 

com os valores do consumidor, isso facilita a adoção (ZALTMAN; LIN, 1971; 

GATIGNON; ROBERTSON, 1985). 

 

- Complexidade: é o grau de dificuldade que os consumidores sentirão para utilizar, 

preparar ou consumir o produto. Quanto mais complexo for o produto, mais 

dificuldade o consumidor terá para prepará-lo, consumir ou utilizá-lo, e isso dificulta 

a adoção (FLIEGEL; KIVLIN, 1966). 

 

- Possibilidade de experimentar: é a capacidade de um produto ser experimentado 

com pouco esforço. Ou seja, não demanda muito tempo, gastos financeiros, 

conhecimento, etc. por parte do consumidor. 

 

- Observação: Está relacionada à visibilidade que o uso ou consumo de um produto 

tem para outras pessoas. Geralmente, tem a ver com o status social que o produto 

pode proporcionar.  

 

- Incerteza: é o grau o qual as consequências funcionais, sociais ou financeiras da 

compra e uso de um produto não podem ser estabelecidos. Quanto maior a 

incerteza, normalmente, mais difícil se torna a adoção (FLIEGEL; KIVLIN, 1966). 

 

Arts, Frambach e Bijmolt (2011) fizeram uma análise de 77 estudos 

relacionados à intenção de adoção entre 1970 e 2007, na área de comportamento 

do consumidor/marketing. Os autores encontram os efeitos mostrados no quadro a 

seguir para cada uma das características descritas anteriormente. 

 

Antecedente Definição Efeito 

Vantagem Relativa O nível o qual uma inovação é percebida como 
melhor que o produto que ela substitui 

Positivo 

Compatibilidade O nível o qual uma inovação é percebida como 
consistente com os valores existentes, 
experiências anteriores, estilo de vida e 
necessidades de potenciais adotadores. 

Positivo 
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Complexidade O nível o qual uma inovação é percebida como 
relativamente difícil de compreender e utilizar 

Positivo 

Experimentação O nível o qual uma inovação pode ser 
experimentada de forma limitada 

Negativo 

Observação O nível o qual os resultados de uma inovação 
são visíveis para outros 

Negativo 

Incerteza O nível o qual as consequências funcionais, 
sociais ou financeiras da compra e uso de uma 

inovação não podem ser estabelecidos. 

Negativo 

Quadro 1. Fatores que influenciam na intenção de adoção pelo consumidor 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Arts, Frambach e Bijmolt (2011). 

 

Conforme os resultados encontrados pelos autores, a vantagem relativa, 

compatibilidade e a complexidade teriam um efeito positivo na intenção de adoção, 

sendo que, das três, a compatibilidade é a que apresenta a maior influência positiva, 

seguida pela vantagem relativa. Por outro lado, a experimentação, observação e 

incerteza teriam um efeito negativo na intenção de adoção, sendo que a incerteza é 

a que apresentou a influência negativa mais forte. 

Essas características detalhadas anteriormente são processadas pelo 

consumidor de acordo com os atributos do produto, e, dessa forma, influenciam na 

intenção de adoção. Assim, diferentes atributos irão influenciar de maneira distinta 

na intenção de adoção, podendo aumentá-la ou reduzi-la. 

 

 

2.5 A ESCOLHA ALIMENTAR  E A INTENÇÃO DE ADOÇÃO 

 

Um indivíduo faz mais de 200 escolhas diárias relacionadas à sua 

alimentação, incluindo, por exemplo, o que, quando, quanto, com quem comer 

(WANSINK; SOBAL, 2007). Sendo este um tema amplo e complexo, observa-se qie 

a escolha alimentar tem sido analisada de várias maneiras e por diversos pontos de 

vista (SOBAL; BISOGNI, 2009). Como exemplo, Asp (1999) discute alguns dos 

fatores que afetam os consumidores quando estão escolhendo o que comer, 

sobretudo os fatores culturais, psicológicos e estilos de vida. 

Drewnowski e Darmon (2005) analisaram os efeitos do sabor, conveniência e 

fatores econômicos nas escolhas alimentares efetuadas pelos consumidores. 

Marshall e Bell (2004) investigaram o envolvimento com os alimentos como sendo 

uma variável importante na determinação da escolha alimentar. Para isso, os 
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autores desenvolveram uma escala que determinou o nível de envolvimento com os 

alimentos pelo consumidor e, em um trabalho posterior, a relacionaram com a 

escolha alimentar. Jaeger e Rose (2008) pesquisaram os impactos do produto e das 

características do contexto dos consumidores na escolha por frutas frescas em 

diferentes ocasiões. 

Van’t Riet et al. (2011) analisaram a importância do hábito nas escolhas 

alimentares, ou comportamento alimentar. A pesquisa mostrou, com base em 

estudos já realizados por outros autores que, quando uma alimentação está 

incorporada ao hábito, o consumidor, geralmente, faz pouco esforço para fazer suas 

escolhas alimentares, visto que estas ocorrem de maneira automática e, dessa 

forma, há pouca necessidade de informações sobre os produtos. Nesse sentido, 

Van’t Riet et al. (2011) comentam que a mudança do que é considerado padrão 

alimentar é difícil de ocorrer, uma vez que os hábitos alimentares já estão 

incorporados.  

As pessoas constroem rotinas para se alimentar, em busca de alcançar 

objetivos que são importantes para elas. Essas rotinas alimentares, ou então 

hábitos, podem ser compreendidos de maneira coloquial como comportamentos que 

se repetem ao longo do tempo. Para Van’t Riet et al. (2011), porém, os hábitos são 

mais do que isso, tratando-se de sequências aprendidas de atos que foram 

reforçados no passado por meio de experiências consideradas prazerosas e que são 

desencadeados pelo ambiente para produzir o comportamento. Dessa forma, essas 

rotinas auxiliam a alcançar os valores pré-determinados por cada indivíduo para a 

sua escolha alimentar, tais como preferências de sabor, tradições familiares ou 

étnicas ou ainda poupar dinheiro ou tempo (JASTRAN et al., 2009).  

As rotinas ou hábitos persistem se estas parecem estar funcionando bem, 

mas também podem ser dinâmicas, mudando ao longo do tempo, contudo, para que 

ocorra esse processo de mudança, provavelmente os indivíduos têm que revisar sua 

rotina de comportamento alimentar, que havia sido desenvolvida ao longo do tempo, 

e que, até então era a solução mais bem adaptada para as circunstâncias 

(JASTRAN et al., 2009). 

Nesse sentido, Van’t Riet et al. (2011) propõem que é necessário algum tipo 

de intervenção para que isso ocorra, uma vez que implica em mudança de um hábito 

já estabelecido. Ou seja, uma decisão que, até então, era feita de maneira 

automática, sem muita reflexão, terá que ser alterada, tal como, por exemplo, 
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começar uma dieta alimentar, ou passar a consumir algo que não era consumido até 

então. É justamente disso que trata a adoção de um produto com atributos que não 

faziam parte do comportamento alimentar até determinado momento. 

Os autores ainda propõem que são necessárias mais pesquisas em 

estratégias de intervenção para mudança de hábitos alimentares, uma vez que estas 

poderiam ser usadas, por exemplo, para mudar hábitos alimentares não saudáveis 

para saudáveis, o que seria um avanço importantíssimo para estudos em 

comportamento alimentar do consumidor. 

Ji Song e Wood (2007) observaram que quando os hábitos ainda não estão 

formados ou são fracos ou moderados (inconstantes e/ou recentes) a intenção 

consegue prever o comportamento alimentar. Contudo, quando o hábito já está 

formado e é forte (estável e/ou frequente há longo tempo), a intenção dificilmente se 

traduz em comportamento e o hábito normalmente prevalece. 

Pode-se analisar o hábito alimentar como um bloco de escolhas pré-

determinadas e que garantem que o consumidor alcance a satisfação de suas 

necessidades e, por isso é difícil uma alteração deste, pois um movimento em uma 

das partes do bloco pode alterar todo o processo. Um dos fatores citados por Van’t 

Riet et al. (2011) e também por Neal, Wood e Quinn (2006) como influenciador de 

uma possível mudança é uma alteração de contexto, que pode ser analisada como 

uma influência ambiental. De acordo com uma pesquisa feita por Neal, Wood e 

Quinn (2006), quando as pessoas se mudam para uma nova cidade, país ou até 

mesmo de local dentro de uma mesma cidade, estão mais propensas a mudar seus 

hábitos alimentares e, assim estariam mais propensas a adotar um alimento 

diferente em sua rotina. 

 

2.6 O MODELO CONCEITUAL DO PROCESSO DE ESCOLHA ALIMENTAR 

 

Neste estudo, optou-se por utilizar um modelo conceitual do processo de 

escolha alimentar, desenvolvido por Furst, Connors, Bisogni, Sobal e Falk nos 

Estados Unidos, e publicado em 1996 pelo periódico internacional Appetite. 

Diferente de outros estudos sobre a escolha alimentar, o modelo em questão teve 

uma orientação construcionista e utilizou metodologia qualitativa para compreender 

este processo. De maneira resumida, o modelo escolhido observa a escolha 
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alimentar como um processo refletivo que tem três componentes principais: 

Percurso de Vida, Influências e Sistema Pessoal (FURST et al., 1996). 

Após sua publicação original, em 1996, este modelo foi desenvolvido e 

aprimorado, sobretudo por um dos autores do estudo inicial, Jeffery Sobal. Em 2009, 

o autor, junto a Bisogni, publicou uma atualização do modelo inicial, desta vez 

contendo o “Comportamento Alimentar” que inclui ações pós-escolha, tais como a 

aquisição, preparo e consumo dos alimentos. O modelo conceitual do processo de 

escolha alimentar em sua versão mais recente (de 2009) está mostrado na figura 3. 

 

 

 

Figura 4. O Modelo Conceitual do Processo de Escolha Alimentar 
Fonte: Adaptado de Sobal e Bisgogni, 2009. 

 

Desde sua publicação, em 1996, até janeiro de 2015 foram encontrados 240 

trabalhos nos quais o modelo proposto pelos autores foi citado. O ápice de trabalhos 

publicados por ano, nas quais os autores foram citados, foi em 2011, quando o 

trabalho foi mencionado em 28 estudos publicados no período. 

Os principais periódicos nos quais é possível encontrar citações referentes ao 

modelo são: Appetite, Food Quality and Preference, Journal of Nutrition Education e 

Journal of Nutrition Education and Behavior. Somando-se os artigos publicados 
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nestes periódicos, encontram-se 100 trabalhos, sendo que os 140 restantes estão 

divididos em outros 82 periódicos.  

O modelo elaborado pelos autores do estudo analisa os fatores envolvidos na 

escolha alimentar e o processo com o qual ela ocorre. Esses fatores foram 

agrupados em três componentes principais, que são a base do modelo: (1) Percurso 

de vida; (2) Influências; (3) Sistema pessoal, que serão detalhados na sequência. 

 

Percurso de vida (1): é a base do processo e inclui as questões pessoais, 

além de o ambiente social, cultural e físico aos quais a pessoa foi exposta. A 

trajetória e as transições do percurso de vida de uma pessoa são fundamentais no 

desenvolvimento de seu sistema pessoal, que, por sua vez, irá influenciar nas 

escolhas por alimentos. Isso porque o sistema pessoal é enraizado nas experiências 

com efeitos de longa duração, apesar de estes poderem se alterar ao longo do 

tempo, com a exposição a novos ambientes. Os autores sugerem ainda que as 

transições no percurso de vida são as principais ocasiões nas quais o sistema de 

escolha alimentar poderia ser submetido a mudanças e dar oportunidade para 

intervenções, que incluiriam mudança de hábitos alimentares e adoção (DEVINE et 

al., 1998). 

 

Influências (2): Foram observadas cinco Influências principais que atuam no 

processo de escolha alimentar (FURST et al., 1996). Estas são: Ideais, que são as 

crenças e os padrões sob os quais as pessoas analisam os alimentos, Fatores 

Pessoais, que são as necessidades e as preferências das pessoas por 

determinados alimentos, baseadas em características fisiológicas e psicológicas, os 

Recursos, que incluem os fatores tangíveis e intangíveis envolvidos no processo de 

escolha, o Contexto Social, que é composto pelas relações interpessoais e funções 

sociais associadas com a escolha alimentar, e o Contexto, que inclui os arredores 

físicos e ambiente cultural da escolha alimentar (FALK; BISOGNI; SOBAL, 1996).  

 

Sistema Pessoal (3): O Sistema Pessoal (figura 4) engloba o processo 

cognitivo envolvido na decisão alimentar e está mais próximo ao comportamento do 

consumidor em relação aos alimentos, quando comparado com as Influências ou o 

Percurso de Vida (basta ver na figura do modelo, como o Sistema Pessoal encontra-

se bem mais abaixo). É no seu Sistema Pessoal que as pessoas constroem os 



38 
 

valores para fazer escolhas, negociam e ponderam esses valores, classificam os 

alimentos e as situações, formam e revisam estratégias, roteiros e rotinas (SOBAL; 

BISOGNI, 2009). Trata-se de um conceito que representa o conjunto dinâmico dos 

processos construídos pelos indivíduos para tomar as decisões relacionadas aos 

alimentos (FALK; BISOGNI; SOBAL, 1996; FURST et al., 1996). 

 

 

Figura 5. Sistema Pessoal de Escolha Alimentar 
Fonte: Furst et al. (1996) e Connors et al. (2001). 

 

Connors et al. (2001) analisaram a maneira pela qual as pessoas gerenciam 

os valores ao fazer escolhas por alimentos. Os autores encontraram cinco valores 

primários relacionados aos alimentos: saúde, sabor, custo, tempo/conveniência e 

gerenciamento de relações. Esses valores vão de encontro ao proposto no modelo 

por Furst et al. (1996). Ainda, a variedade de produtos, os símbolos, ética, 

segurança do alimento, qualidade e redução de perdas também foram alguns outros 

importantes valores adicionais listados pelos consumidores. 

A categorização de alimentos e situações de consumo, priorização de valores 

conflitantes, balanço de estratégias e prioridades para satisfazer os valores são os 

três processos que fazem parte da negociação de valores do Sistema Pessoal.  

Quanto à categorização dos alimentos, esta ocorre de acordo com os valores, 

variando desde alimentos que se aproximam do ideal em atender aos valores 
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importantes para o consumidor, até outros alimentos que estão mais longe de 

atender aos valores. Alguns exemplos de categorização são baseados no sabor ou 

outros atributos sensoriais (se o alimento é considerado saboroso), baseada em 

preço (se considera o alimento caro, barato ou intermediário), no 

tempo/conveniência (se é prático de preparar ou consumir ou não). Os alimentos 

são também categorizados de acordo com as situações, que podem ser, por 

exemplo, com quem a pessoa irá se alimentar, qual horário, qual dia da semana. Por 

exemplo, Connors et al. (2001) encontrou que o consumo de um alimento em um 

momento de lanche, pode influenciar em sua categorização como caro, em relação a 

outras possibilidades de lanche mais baratas. A categorização baseada no valor de 

sabor e outros atributos sensoriais dos alimentos é a mais importante, segundo 

Connors et al. (2001). 

 Com relação à priorização de valores conflitantes, é um elemento crucial na 

escolha por alimentos. Isso porque, é muito difícil que todos os valores sejam 

completamente satisfeitos com um único alimento. Pesquisas mostraram que os 

valores competem entre si e as pessoas os negociam e ponderam utilizando 

heurísticas, priorizando alguns em detrimento de outros, já que é difícil satisfazer a 

todos os valores em uma única vez (FALK; BISOGNI; SOBAL, 1996; CONNORS et 

al., 2001).  

Os consumidores buscam adquirir alimentos que se encaixem em duas ou 

mais categorias prioritárias. Um dos principais exemplos é o sabor, que em 

determinados alimentos, diverge com os valores de saudabilidade. Novamente, com 

as alterações na vida das pessoas, os valores que até então eram priorizados 

mudam, surgindo então novas prioridades. Segundo os autores, as pessoas não 

parecem mudar as prioridades de valores para cada escolha alimentar, sendo o 

esquema relativamente estável. 

Quanto ao balanço das estratégias, este tende a ser determinado pelos 

valores mais importantes para os consumidores e é utilizado quando há conflito de 

valores. A permissão da predominância de um valor em uma situação de escolha 

alimentar, geralmente influencia em qual valor irá predominar na próxima situação 

envolvendo um conflito de valores, ocorrendo assim um tipo de compensação nas 

escolhas alimentares. (CONNORS et al., 2001).   

As estratégias incluem os padrões regulares que tornam um alimento mais 

habitual do que outros (FALK; BISOGNI; SOBAL, 1996). Estas compõem as 
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heurísticas ou as regras que as pessoas desenvolvem para colocar em prática seus 

valores alimentares no comportamento alimentar. Alguns dos principais tipos de 

estratégias identificados são: Eliminação (evita ou exclui alguns alimentos em 

particular); Limitação (restringe ou regula alguns alimentos/ingredientes); 

Substituição (substitui um alimento por outro); Adição (acrescenta alimentos ou 

ingredientes); Modificação (altera ou ajusta alguns alimentos em particular), e, por 

fim, Rotina (padroniza ou ritualiza as escolhas alimentares). 

O Sistema Pessoal é relativamente estável, no entanto, está sujeito a 

modificações, de acordo com mudanças que podem ocorrer na vida dos indivíduos 

(CONNORS et al., 2001). Isso quer dizer que quando ocorrem mudanças no 

contexto, como, por exemplo, o aparecimento de uma doença, um casamento ou ter 

um filho, ou então um incremento ou decréscimo na renda, há novos conflitos de 

valores, e, então, outros passam a ser priorizados. 

 

 

2.7 A INFLUÊNCIA DA CULTURA NA ESCOLHA ALIMENTAR 

 

A cultura se refere a “um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros 

símbolos significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, interpretar e 

avaliar como membros de uma sociedade”. Esta ainda pode ser definida como a 

soma total das crenças, valores e costumes aprendidos e que dirigem o 

comportamento do consumidor em determinada sociedade (SCHIFFMAN; KANUK, 

2009). 

Ainda, as maneiras de se vestir, de pensar, e comer fazem parte da cultura de 

cada indivíduo, que pode ser entendida como “um modo de vida”. Dessa forma, as 

pessoas utilizam os produtos para relacionar os significados culturais a si próprias 

(MOWEN; MINOR, 2003). 

Os consumidores podem escolher determinada marca ou produto não 

somente pelas suas características funcionais ou benefícios esperados, mas 

também porque os produtos podem ser usados para expressar a sua personalidade, 

status social ou ainda para suprir suas necessidades psicológicas, como, por 

exemplo, a necessidade de mudança ou novidade. No entanto, as necessidades do 

consumidor variam significativamente com as diferenças socioeconômicas ou 
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culturais entre os diferentes mercados (KIM et al., 2002, DE MOOIJ; HOFSTEDE, 

2011). 

Assim, indivíduos de culturas diferentes têm pensamentos e reações distintas 

em relação à aquisição de produtos. Dentre os fatores que são afetados pela cultura, 

Blackwell, Miniard e Engel (2011) citam como exemplo as diferenças no que os 

consumidores julgam ser necessário para se ter um bom padrão de vida, a forma 

como estes indivíduos buscam informações sobre os produtos, a avaliação de 

atributos (em culturas diferentes os atributos são avaliados de maneira distinta, 

tendo maior peso em uma do que em outra).  

Nesta pesquisa foi adotada a tipologia de cultura desenvolvida e proposta por 

Hofstede (1983), para analisar a escolha por alimentos sob a perspectiva das 

influências culturais. Os fatores culturais podem ser analisados tanto do ponto de 

vista do indivíduo, quanto do ponto de vista de uma sociedade ou país. Nesta 

pesquisa, a comparação cultural que se dá é entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Isso porque, o fato de utilizar um modelo desenvolvido nos Estados Unidos e aplicá-

lo no contexto brasileiro fornecerá uma comparação entre o processo de escolha 

alimentar de países culturalmente diferentes (mais adiante serão destacadas essas 

diferenças).  

Hofstede et al. (1999) propõe que a globalização tende a tornar a percepção 

de valor dos consumidores e sua influência na decisão de compra cada vez mais 

similar. Por outro lado, há pesquisas que mostram que a cultura local continua 

influenciando a percepção de valor dos consumidores e que os padrões de consumo 

são distintos em mercados emergentes e desenvolvidos (DE MOOIJ, 2003; 

SHARMA, 2011). 

A cultura, assim como a personalidade, ou o estilo de vida é um construto 

multidimensional. Hofstede realizou uma pesquisa com mais de 70 mil pessoas de 

66 nacionalidades diferentes e encontrou quatro dimensões da cultura, que se 

mostraram independente uma da outra. Essas dimensões são: distância ao poder, 

aversão à incerteza, individualismo – coletivismo e masculinidade – feminilidade. 

Alguns anos mais tarde ele acrescentou a quinta e a sexta dimensões: orientação de 

longo prazo ou curto prazo (pragmatismo) e a indulgência. 

Com relação à distância ao poder, reflete as consequências da desigualdade 

de poder e relações de autoridade em uma sociedade (SOARES; FARHANGMEHR; 
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SHOHAM, 2007). Ou seja, é a extensão ao qual os membros com menos poder 

tendem a aceitar que o poder é distribuído de maneira desigual (HOFSTEDE, 1999). 

A aversão ao risco se refere à extensão ao qual as pessoas se sentem 

ameaçadas por uma incerteza e tendem a evitar essas situações (HOFESTEDE, 

1999). Este sentimento é comunicado por meio de ansiedade e necessidade de algo 

previsível, ou seja, necessidade de regras explícitas ou situações estruturadas. 

Pessoas com baixa aversão a incerteza tendem a aceitar situações de incerteza 

sem desconforto, correr mais riscos e demonstrar tolerância para as opiniões e 

comportamentos alheios. Pessoas com alta aversão a incerteza têm forte 

necessidade de controlar o ambiente, os eventos e as situações (DONTHU; YOO, 

1998). 

A dimensão sobre individualismo e coletivismo descreve os relacionamentos 

entre os indivíduos de diferentes culturas. Em sociedades individualistas, as pessoas 

se preocupam consigo mesmas e com seus familiares mais próximos, enquanto que, 

em culturas coletivistas, os indivíduos pertencem a grupos que se preocupam uns 

com os outros. Dessa forma, pessoas individualistas tendem a agir como indivíduos, 

em vez de membros de um grupo (DONTHU; YOO, 1998).  

 Quanto à masculinidade ou feminilidade, se refere aos valores que são 

dominantes em diferentes culturas. Uma pontuação elevada na dimensão 

masculinidade indica uma sociedade guiada por competição, realização e sucesso. 

Por outro lado, uma pontuação baixa nessa dimensão indica feminilidade, o que 

significa que os valores dominantes em uma sociedade são o cuidado para com os 

outros e a qualidade de vida. A questão fundamental nesta dimensão é o que motiva 

as pessoas, querer ser o melhor (sociedade masculina) ou gostar do que faz 

(sociedade feminina) (SOARES; FARHANGMEHR; SHOHAM, 2007). 

A penúltima dimensão acrescentada à lista de Hofstede é a orientação de 

longo prazo, também chamada de pragmatismo. A orientação de longo prazo é 

direcionada para o futuro, e é representada por valores tais como perseverança e 

relacionamentos ordenados por status. A orientação de curto prazo (o contrário do 

pragmatismo) é direcionada para o presente e o passado. Esta é representada por 

valores, tais como estabilidade e reciprocidade para cumprimentos, favores e 

presentes (HOFSTEDE, 1999). 

 Por fim, a indulgência é definida como a medida como as pessoas tentam 

controlar seus desejos e impulsos, com base na forma como foram criadas. Um 
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controle relativamente fraco é chamado de "indulgência" e um controle relativamente 

alto é chamado de "contenção". Culturas podem, portanto, ser descritas como 

indulgentes ou contidas. Essas dimensões desenvolvidas por Hofstede têm sido 

utilizadas para comparar culturas em diversos países ao redor do mundo (DE 

MOOIJ; HOFSTEDE, 2011). Soares, Farhangmehr e Shoham (2007) confirmaram a 

relevância dessas dimensões culturais em estudos de comportamento do 

consumidor.  Ainda, os autores comentam que a tipologia de 

 Hofstede constitui uma maneira prática e simples de integrar a cultura em diferentes 

tipos de estudos.  

 As diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos podem ser 

observadas na figura a seguir. 
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Figura 6. Diferenças Culturais entre Brasil e Estados Unidos 
Fonte: Elaborado pela autora com base em geert-hofstede.com. 

 

Distância ao Poder Brasil (69): reflete uma sociedade que acredita que a hierarquia deve ser 
respeitada, e que as desigualdades entre as pessoas são aceitáveis. Na sociedade 
brasileira é importante mostrar respeito aos mais velhos. Os símbolos de status de 
poder são muito importantes  

Estados Unidos (40): reflete uma sociedade que acredita na liberdade e justiça para 
todos. Em empresas americanas, a hierarquia é estabelecida por conveniência, 
sendo que os superiores são, geralmente, acessíveis 

Individualismo Brasil (38): Dá indícios de uma sociedade mais coletivista. As pessoas de 
sociedades assim pessoas possuem laços fortes com seus familiares (não apenas 
os pais, mas também tios, primos, avós) e têm a necessidade de pertencer a 
grupos. 

Estados Unidos (91): Os americanos, com pontuação elevada para individualismo, 
estão acostumados a fazer negócios ou interagir com pessoas que não conhecem 
bem com facilidade, no entanto, estabelecer amizades mais profundas torna-se 
muito difícil. 

Masculinidade Brasil (49): Há predomínio tanto valores relacionados a sociedades masculinas 
(competição, realização), quanto femininas (qualidade de vida, bem estar). 

Estados Unidos (62): Sociedade onde predominam os valores masculinos, ou seja, 
guiada por competição, realização e sucesso.  

Aversão à Incerteza Brasil (76): o Brasil apresenta uma alta aversão à incerteza. Em consequência, há 
necessidade de regras para estruturar a vida e evitar surpresas. Em contrapartida, a 
necessidade dos indivíduos de obedecer a essas leis é fraca. No Brasil, a 
burocracia, as leis e as regras são importantes para fazer o mundo um melhor lugar 
para se viver. 

Estados Unidos (46): há um razoável grau de aceitação de novas ideias, produtos 
inovadores e uma vontade de experimentar algo novo ou diferente. Tendem a ser 
mais tolerantes com as ideias ou opiniões   

Pragmatismo 
Brasil (44): O Brasil tem uma posição intermediária, ou seja, nem muito orientado 
para o curto prazo, nem para longo prazo.  

Estados Unidos (26): preferem manter as tradições e normas consagradas pelo 
tempo, e visualizam a mudança social com desconfiança, além disso, são 
sociedades que têm de lidar com improvisos, uma vez que não se programam para 
o futuro. 

Indulgência Brasil (59): predomina a vontade de realizar seus impulsos e desejos em relação a 
aproveitar a vida e se divertir. Eles possuem uma atitude positiva e tem uma 
tendência para otimismo. 

Estados Unidos  (68): predomina a vontade de realizar seus impulsos e desejos em 
relação a aproveitar a vida e se divertir. Eles possuem uma atitude positiva e tem 
uma tendência para otimismo  
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Pode-se observar, por meio da pontuação de Brasil e Estados Unidos nas 

seis dimensões propostas por Hofstede 1 , que os dois países apresentam 

pontuações distintas, demonstrando a diferença cultural entre os países. As 

diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos torna importante a adequação do 

modelo conceitual do processo de escolha alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A pontuação em cada uma das dimensões, em cada país está disponível online em geer-

hofstede.com. 
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3 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES DO ESTUDO 

 

Neste item serão desenvolvidas as hipóteses que serão posteriormente 

testadas nesta pesquisa, com base em referencial teórico. 

 

 

3.1 A  INFLUÊNCIA DA ORIGEM NA INTENÇÃO DE ADOÇÃO 

 

O efeito da origem nas escolhas está relacionado à visão dos consumidores 

sobre produtos de um local ou país em particular, baseado, primeiramente, em sua 

percepção prévia das forças e fraquezas da produção daquele local (ROTH; 

ROMEO, 1992).  

No entanto, os produtos possuem diferentes características intrínsecas (por 

exemplo, qualidade) e extrínsecas (por exemplo, preço), as quais também podem 

servir como critério de avaliação, em detrimento da origem. Nesse sentido, a 

importância da origem é relativa e varia de caso para caso (ERICKSON; 

JOHANSSON; CHAO, 1984). 

A literatura aponta que a atitude do consumidor em relação a um país, afeta 

sua percepção de país de origem (MOON; JAIN, 2002). Isso porque, o país de 

origem, que também encarna a imagem do país, tem influência na percepção dos 

consumidores sobre os produtos (ERICKSON; JOHANSSON; CHAO, 1984).  

O país de origem é usado na avaliação de produto como um processo de 

estereotipagem, que permite aos consumidores prever a probabilidade de um 

produto fabricado em determinado país possuir certas características 

(MAHESWARAN, 1994). Dessa forma, a propensão a comprar um produto de um 

país em particular é maior quando a imagem do país também é favorável à categoria 

de produto em questão (ROTH; ROMEO, 1992). 

Os consumidores organizam seu conhecimento sobre combinações “país-

produto” e “produto-país” ao longo de duas formas de categorização: os produtos 

são vistos como típicos de um país e países vistos como origem típica de produtos 

(USUNIER; CESTRE; 2007). Samiee, Shimp e Sharma (2005) notaram que as 

pesquisas anteriores “inflaram” a influência que o país de origem tem no julgamento 

que os consumidores fazem de um produto e em seu comportamento. 
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De acordo com Felzensztein e Dinnie (2005), a produção agrícola dos países 

pode ser beneficiada no mercado internacional com o efeito do país de origem, 

devido à natureza única de sua produção agrícola, e, assim ser uma base para a 

sua singularidade e também oferecer uma vantagem competitiva permitindo-lhes 

utilizar a estratégia de diferenciação do produto em associação com o país de 

origem. 

Gudero (2009) fez uma pesquisa sobre o efeito do país de origem do café no 

comportamento de compra do consumidor, utilizando uma amostra composta por 

estudantes de uma universidade nos Estados Unidos. De acordo com os resultados 

encontrados pelo autor, que avaliou cafés de três países (Brasil, Colômbia e 

Etiópia), o café brasileiro foi preferido, em comparação com o colombiano, que ficou 

em segundo, e os cafés etíopes que ficaram por último. Ainda, o autor concluiu que 

os participantes mostraram mais lealdade à marca país de café de um país 

estereotipado positivamente. 

Usunier e Cestre (2007) conduziram um estudo que buscou identificar, dentre 

outras coisas, associações que os consumidores fazem entre países e produtos. Os 

autores encontraram que os consumidores fazem uma associação forte e exclusiva 

do Brasil com o produto café. Em outras palavras, isso quer dizer que, no estudo 

feito pelos autores, nenhum outro país foi associado a este produto, além do Brasil.  

Nesse sentido, considerando a literatura de país de origem apresentada 

acima, a autora formulou as seguintes hipóteses do estudo: 

 

H1a - Quanto melhor a imagem país, maior a intenção de adoção por café da 

Colômbia. 

H1b - Quanto melhor a imagem país, maior a intenção de adoção por café do 

Brasil. 

 

 

3.2 A  INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO NA INTENÇÃO DE 
ADOÇÃO 

 

A intenção de adoção se refere ao desejo expresso do consumidor de 

comprar um produto em um futuro próximo.  Apesar de a definição de adoção feita 
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por Rogers (2003) afirmar que esta se trata da decisão do consumidor de fazer 

pleno uso de um produto, a intenção de adoção tem sido usada para refletir a 

adoção em pesquisas sobre o comportamento do consumidor. 

As características do adotante em potencial (características 

sóciodemográgicas ou psicográficas) bem como as propriedades do produto podem 

influenciar na intenção de adoção. Arts, Frambach e Bijmolt (2011) encontraram que 

as características do produto são importantes drivers da intenção de adoção. Em 

seu estudo, os autores verificaram que as características do produto explicaram 36% 

da variância na intenção de adoção.  

Assim, nesta pesquisa, foram utilizados como premissas os resultados 

encontrados por Arts, Frambach e Bijmolt (2011) e Moura et al. (2008) para avaliar o 

efeito das características do produto que influenciam na intenção de adoção. Estas 

características são: a vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, 

possibilidade de experimentar, observação e incerteza. 

Contudo, por questões de relevância e tempo disponível para realização da 

pesquisa e análise dos resultados, não foi possível analisar todas as características 

e, dessa forma, foram selecionadas para análise neste estudo os três que mais 

afetam a intenção de adoção, com base nos resultados encontrados por Arts, 

Frambach e Bijmolt (2011), sendo estes: Incerteza, Compatibilidade e a Vantagem 

Relativa. 

 

 

3.2.1 A INCERTEZA E A INTENÇÃO DE ADOÇÃO 

 

Os consumidores lidam com a incerteza toda vez que avaliam um produto que 

não faz parte de seu dia a dia, o que pode se tornar uma barreira à adoção.  

De acordo com a literatura consultada, dentre as características do produto, a 

incerteza é o fator mais importante (ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 2011). Porém, 

ao contrário da vantagem relativa e da compatibilidade, a incerteza está 

negativamente relacionada com a intenção de adoção, uma vez que quanto maior a 

incerteza, menor a intenção de adoção. Dessa forma, a percepção de que um 

atributo é confiável reduz a sua incerteza e, consequentemente, aumenta a intenção 

de adoção (FLIEGEL; KIVLIN, 1966) 



49 
 

Todo produto diferente apresenta alguma incerteza e tem como 

consequências efeitos colaterais que o consumidor desconhece, na maioria das 

vezes. Os consumidores tentam adiar a adoção deste, até que consigam aprender 

mais sobre o produto e, então, reduzir a incerteza e, consequentemente, o risco. Os 

autores levantam quatro tipos de risco principais, que são o risco de causar algum 

dano à saúde do consumidor; o risco econômico, que está relacionado ao preço; a 

incerteza em relação ao desempenho, ou seja, se irão gostar ou não do produto e, 

por fim, o risco social, que é o efeito que a adoção causará frente à sociedade 

(RAM; SHETH, 1989). 

Castaño et al. (2008) analisou as dimensões da incerteza e separou esta 

característica em duas. A primeira é a incerteza relacionada aos benefícios da 

adoção, que diz respeito ao desempenho, ou, no caso dos alimentos, os benefícios 

à saúde ou de sabor. A segunda é a incerteza relacionada às desvantagens da 

adoção, sendo esta mais associada com os custos da troca de produtos. 

Assim, baseando-se neste referencial, a seguinte hipótese de pesquisa foi 

formulada: 

 

H2 - Quanto menor a incerteza em relação ao produto, maior a intenção de 

adoção por café. 

 

 

3.2.2 A COMPATIBILIDADE E A INTENÇÃO DE ADOÇÃO 

 

Uma das razões mais comuns de resistência a produtos diferentes é a 

incompatibilidade com a rotina, valores, práticas ou os hábitos do consumidor 

(ZALTMAN; LIN, 1971; RAM; SHETH, 1989). Isso porque, o consumidor tende a 

consumir produtos que sejam compatíveis com seus valores e se adaptem ao seu 

dia a dia e estilo de vida, sendo a incompatibilidade uma barreira à intenção de 

adoção (GATIGNON; ROBERTSON, 1985). 

 A compatibilidade está fortemente relacionada com a intenção, e de maneira 

positiva, ou seja, quanto mais compatível o produto, maior a intenção em adotá-lo 

(ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 2011; MOURA et al., 2008). 
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Dessa forma, fundamentada neste referencial teórico, formulou-se mais uma 

hipótese para ser testada nesta pesquisa: 

 

H3 - Quanto maior a compatibilidade em relação ao produto, maior a intenção 

de adoção por café. 

 

 

3.2.3 A VANTAGEM RELATIVA E A INTENÇÃO DE ADOÇÃO 

 

A vantagem relativa percebida também está positivamente relacionada com a 

intenção de adoção (ZALTMAN; LIN, 1971; GATIGNON; ROBERTSON, 1985). Isso 

porque, quanto mais vantagens o produto proporcionar ao consumidor, mais ele 

tende a adotá-lo em sua rotina alimentar. Apesar do efeito da Vantagem Relativa ser 

mais fraco que o dos dois anteriores (Incerteza e Compatibilidade), de acordo com a 

literatura pesquisada, este é mais forte quando comparado aos fatores não 

analisados nesta pesquisa – Complexidade, Experimentação e Observação (ARTS; 

FRAMBACH; BIJMOLT, 2011; MOURA et al., 2008).  

Nesse sentido, foi formulada mais uma hipótese de pesquisa: 

 

H4 - Quanto maior a vantagem relativa do produto, maior a intenção de adoção 

por café. 

 

Ainda, baseando-se na literatura exposta acima, pode-se verificar que os 

autores pesquisados encontraram a seguinte ordem de importância: Incerteza > 

Compatibilidade > Vantagem Relativa. Ou seja, a Incerteza seria o principal fator 

influenciador da intenção de adoção, seguida pela compatibilidade e, por último, a 

vantagem relativa. Nesta pesquisa serão avaliados dois países de origem para o 

café (o Brasil e a Colômbia), e, assim, será possível fazer uma comparação dos 

fatores (incerteza, compatibilidade e vantagem relativa), a fim de verificar se esta 

ordem pode ser observada neste estudo. Dessa forma, foram formuladas as 

seguintes hipóteses para este estudo: 
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H5a – A incerteza tem maior influencia na intenção de adoção por café do que 

a compatibilidade e a vantagem relativa. 

 

H5b – A compatibilidade tem maior influencia na intenção de adoção por café 

do que a vantagem relativa. 

. 

 

3.3 RESUMO DAS HIPÓTESES 

 

No quadro a seguir está apresentado o resumo das hipóteses que serão 

testadas nesta pesquisa, bem como o referencial teórico utilizado para o 

embasamento das afirmações. 

  

 

Variável Hipótese Referência 

Origem H1a. Quanto melhor a imagem país, maior a 
intenção de adoção por café da Colômbia. 

ERICKSON; JOHANSSON; 
CHAO, 1984; MOON; JAIN, 
2002; ROTH; ROMEO, 1992; 
MAHESWARAN, 1994; 
GUDERO, 2009; USUNIER; 
CESTRE, 2007 

H1b. Quanto melhor a imagem país, maior a 
intenção de adoção por café do Brasil. 
  

Incerteza H2. Quanto menor a incerteza, maior a 
intenção de adoção por café. 

FLIEGAL; KIBLIN, 1966; RAM; 
SHETH, 1989; ARTS; 
FRAMBACH; BIJMOLT, 2011; 
MOURA et al., 2008; 
CASTANO, 2008; HOEFLER 
2003. 

  

Compatibilidade H3. Quanto maior a compatibilidade, maior a 
intenção de adoção por café. 
  

ZALTMAN; LIN, 1971; 
GATIGNON; ROBERTSON, 
1985; RAM; SHETH, 1989; 
ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 
2011; MOURA et al., 2008 

Vantagem 
Relativa 

H4. Quanto maior a vantagem relativa, maior 
a intenção de adoção por café. 
  

ZALTMAN; LIN, 1972;  
GATIGNON; ROBERTSON, 
1985; ARTS; FRAMBACH; 
BIJMOLT, 2011; MOURA et al., 
2008 

Incerteza, 
Compatibilidade 

e V. Relativa 

H5a. A incerteza tem maior influencia na 
intenção de adoção por café do que a 
compatibilidade e a vantagem relativa. ARTS; FRAMBACH; BIJMOLT, 

2011 H5b. A compatibilidade tem maior influencia 
na intenção de adoção por café do que a 
vantagem relativa. 

Quadro 2. Resumo das hipóteses de pesquisa 
Fonte: Autora 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentado o percurso metodológico pelo qual esta 

pesquisa foi conduzida, descrição esta fundamental para a análise posterior dos 

resultados encontrados neste trabalho. Para cada etapa realizada é apresentado o 

método selecionado e sua importância, a técnica de coleta de dados e de análise 

dos resultados, bem como o perfil dos participantes.  

 

 

4.1 MÉTODO 

 

Nos itens a seguir está descrito o percurso metodológico adotado neste 

trabalho. De modo geral, a condução deste estudo está dividida em três etapas, 

conforme mostrado na figura 6. Inicialmente, será realizada uma pesquisa qualitativa 

com consumidores para verificar a adequação da utilização do modelo conceitual do 

processo de escolha alimentar, bem como analisar de que forma a origem é 

percebida e avaliada pelos consumidores de diversas categorias de alimentos. Em 

seguida, será realizada outra etapa qualitativa, que contará com duas fases, um 

questionário e uma discussão em focus group sobre a escolha e intenção de adoção 

por café de diferentes origens brasileiras. Por fim, será realizado um experimento, 

para testar empiricamente as hipóteses elaboradas no capítulo anterior a este. 

 

 

Figura 7. Percurso metodológico da pesquisa 
Fonte: Autora. 
 

ETAPA 1 

•Análise do 
Processo de 
Escolha 
Alimentar 
(Qualitativa) 

ETAPA 2 

•Análise da 
Influência da 
Origem na 
Intenção de 
Adoção por 
Café 
(Qualitativa) 

ETAPA 3 

•Análise 
Experimental 
da Influência 
da Origem na 
Intenção de 
Adoção por 
Café 
(Quantitativa) 
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4.1.1 ETAPA 1: ANÁLISE DA ORIGEM COMO PARTE DO PROCESSO DE 
ESCOLHA ALIMENTAR  

 
O modelo conceitual do processo de escolha alimentar, desenvolvido nos 

Estados Unidos, já foi aplicado em outros contextos (DEVINE et al.., 1998; JABS; 

DEVINE; SOBAL, 1998; DEVINE et al., 1999; LEE; SOBAL; FRONGILLO, 1999; 

WILKINS; BOWDISH; SOBAL, 2002), mas não foi encontrado estudo feito em uma 

economia emergente como o Brasil. Como a cultura tem um papel fundamental no 

comportamento alimentar (SOBAL, 1998), a verificação do processo de escolha 

alimentar em culturas diferentes é importante para a evolução deste modelo, e, em 

consequência, da área de estudo em comportamento do consumidor. 

Nesse sentido, esta etapa tem como objetivo aplicar o modelo conceitual do 

processo de escolha por alimentos com consumidores brasileiros para verificar se 

são encontrados os mesmos elementos do modelo feito com base em  

consumidores norte americanos, que foram o público alvo dos autores do estudo de 

Furst et al. (1996). Aliado a isso, como foi a primeira etapa da pesquisa, a autora 

também almejava explorar o modo como a origem influenciava nas escolhas, e de 

que forma esta era percebida e se era percebida por consumidores de alimentos. 

Para a aplicação do modelo conceitual da escolha alimentar com 

consumidores brasileiros, foi utilizada metodologia qualitativa, sendo que a técnica 

de coleta de informações foi a de entrevistas em profundidade. De acordo com o 

exposto por Lima (2008), a pesquisa qualitativa valoriza a ideia da intensidade dos 

achados, sendo apropriada para o objetivo em questão. 

Entrevistas qualitativas tratam-se, basicamente, de um diálogo entre o 

pesquisador e o participante, no qual o pesquisador sonda profundamente para 

explorar as dimensões de um problema ou então assegurar, investigar e detalhar 

informações que são baseadas na experiência pessoal do participante (EBRAHIM, 

1978). 

Os dados obtidos em entrevistas são o resultado de uma construção mútua 

entre duas pessoas, que é influenciado pela situação da entrevista. As entrevistas 

são uma ferramenta privilegiada para pesquisadores que buscam compreender o 

que os participantes pensam. Há basicamente duas abordagens para a condução de 

entrevistas, sendo que estas podem ser abordagem fenomenológica existencial ou 

pós-estruturalista. A abordagem fenomenológica existencial tem seus fundamentos 

na filosofia existencialista. Nesse sentido, os pesquisadores buscam compreender 



54 
 

padrões de experiências, à medida que eles emergem (THOMPSON; LOCANDER; 

POLLIO, 1989). As entrevistas qualitativas produzem narrativas dos consumidores 

que tornam possível a compreensão de diversos temas do cotidiano dos 

participantes, dentro de sua própria perspectiva. 

Enquanto a fenomenologia compreende a experiência vivida, o pós-

estruturalismo busca compreender o consumo como uma prática circunscrita pela 

competência incorporada e pré-reflexiva dos participantes para desempenhar algo, 

ou seja, o hábito (FISCHER; CASTILHOS; FONSECA, 2014). A abordagem 

fenomenológica é mais adaptada quando o objetivo da pesquisa é compreender 

algum tipo de experiência vivida ou ainda uma categoria particular de consumidores. 

Por outro lado, quando o objetivo é a compreensão de como e porque algum 

aspecto da cultura molda e é moldado pelo comportamento do consumidor ou por 

dinâmicas de mercado, a literatura indica a utilização da abordagem pós-

estruturalista (FISCHER; CASTILHOS; FONSECA, 2014). 

Nesse sentido, se a opção for a fenomenologia, a preparação do projeto é 

curta, pois o pesquisador precisa definir uma única questão de abertura da 

entrevista (THOMPSON; LOCANDER; POLLIO, 1989). Em contrapartida, no caso da 

abordagem pós-estruturalista, é preciso elaborar um roteiro de entrevistas, com o 

objetivo de antecipar tópicos que serão cobertos na entrevista e também evitar que 

esta ocorra sem que o tema de interesse tenha sido abordado. Para isso, é 

recomendada a leitura de textos acadêmicos relacionados ao escopo da pesquisa, 

ou então outros meios que contribuam para a maior familiaridade do pesquisador 

com os pressupostos teóricos ou culturais que serão analisados no estudo. Nesse 

sentido, dados os objetivos desta etapa, a autora considerou a abordagem pós-

estruturalista mais adequada para explorar todos os aspectos desejados. 

Como o objetivo era explorar o processo de escolha alimentar e o contexto da 

origem, este estudo abrangeu diferentes setores de alimentos. As categorias de 

alimentos analisadas nesta pesquisa foram: produtos cárneos, pescados, laticínios, 

produtos à base de grãos, produtos à base de vegetais, produtos à base de frutas e 

bebidas (com álcool e sem álcool). 

Assim, esta etapa qualitativa contou com a elaboração de um roteiro, pré-

teste e ajustes do roteiro, condução das entrevistas, perfil dos entrevistados e, por 

fim, a análise dos resultados. Cada uma das etapas é detalhada na sequência. 
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Elaboração de roteiro 

Como se tratam de entrevistas em profundidade foi elaborado um roteiro com 

perguntas abertas, composto por três partes, sendo: Parte 1 (13 perguntas abertas): 

referente à caracterização dos hábitos alimentares; Parte 2 (13 perguntas abertas): 

relacionada ao processo de escolha para diferentes categorias de alimentos; Parte 3 

(9 perguntas abertas): relacionada ao que os consumidores participantes levam em 

conta quando se deparam com um alimento novo ou diferente, ou o que eles 

desejam que um produto novo tivesse como características. A elaboração do roteiro 

contou com fundamentação teórica baseada em Hofstede, Usunier (1999), Furst et 

al. (1996), Falk, Bisogni, Sobal, (1996), Soares, Farhangmehr, Shoham (2007), Yoo, 

Dontu, Lenartowicz (2011). 

 

 
Pré-teste do roteiro 

A fim de testar se o roteiro de entrevistas estava adequado aos objetivos 

desta etapa, foi realizado um pré-teste com cinco consumidores na região de 

Piracicaba (SP). 

 

Ajustes ao roteiro 

Conforme os resultados que obtidos na fase do pré-teste, foram feitos ajustes 

no roteiro de entrevistas. Esses ajustes foram feitos de acordo com as dificuldades 

encontradas tanto pelos entrevistadores, quanto pelos respondentes. Além disso, foi 

observado também se o roteiro está alcançando o objetivo desta etapa qualitativa. 

 

Condução de entrevistas 

Por fim, depois de feitos os ajustes no roteiro, foi feita a condução das 

entrevistas desta etapa, as quais foram realizadas por alunos do curso de 

bacharelado em Ciências dos Alimentos da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, em Piracicaba, como parte de uma atividade da disciplina de 

Desenvolvimento de Produtos I, ministrada pela professora Thais Vieira. A atividade 

foi elaborada pela autora, com a supervisão do orientador, professor Eduardo Spers. 

Com relação à seleção dos entrevistados, a literatura aponta que podem ser 

escolhidos, por exemplo, aqueles que conhecem o fenômeno de interesse. Neste 
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caso, perguntava-se se o respondente era consumidor do alimento para o qual ele 

estava sendo questionado, caso a resposta fosse negativa, não era possível 

confirmar a participação na pesquisa e o indivíduo era dispensado.  

Quanto ao número de entrevistas, as amostras utilizadas em pesquisa 

qualitativas devem ser grandes o suficiente para garantir que a maior parte das 

percepções importantes são analisadas, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão 

grande, a fim de evitar repetições. A literatura sobre o número mínimo de entrevistas 

para uma pesquisa varia. Em um estudo feito por Mason (2010), que analisou 560 

trabalhos acadêmicos que utilizaram metodologia qualitativa, o tamanho mais 

comum das amostras foi de 20 e 30 participantes. Adler e Adler (2012) aconselham 

uma amostra que varie entre 12 e 60, sendo 30 a média de participantes. 

Contudo, o pesquisador pode utilizar o princípio da chamada “saturação 

teórica” para determinar quando o número de entrevistas é suficiente. A saturação 

teórica diz respeito ao ponto no qual o tema investigado já está bem desenvolvido, 

ou seja, quando as informações fornecidas pelos participantes tornam-se repetidas e 

pouco agregam ao estudo do tema (FISCHER; CASTILHOS; FONSECA, 2014). 

A literatura consultada recomenda que seja solicitada permissão para gravar 

as entrevistas em áudio, e também tomar notas durante o momento da entrevista, a 

fim de não perder a dinâmica da conversa, e auxiliar a compreensão e interpretação 

das respostas (FISCHER; CASTILHOS; FONSECA, 2014).  

No total, foram realizadas 75 entrevistas qualitativas com consumidores das 

categorias de alimentos mencionadas anteriormente. Cada participante respondeu 

as perguntas referentes a somente uma das categorias, por limitação de tempo 

disponível. As entrevistas foram conduzidas pessoalmente e, em sua maioria, 

gravadas. Todas as gravações e roteiros preenchidos foram entregues pelos alunos 

para a autora, que conduziu toda a etapa de transcrições e análises de resultados. 

 

Perfil dos participantes 

Os consumidores que participaram desta etapa residiam na região de 

Piracicaba, no estado de São Paulo. O perfil dos entrevistados selecionado para 

esta etapa da pesquisa foi de pessoas com idade entre 20 e 45 anos e que 

consumiam a categoria de produtos em questão.  O roteiro utilizado como base para 

as entrevistas está no apêndice A deste trabalho. 
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Análise dos resultados 

Como técnica para interpretação dos resultados desta etapa utilizou-se 

análise de conteúdo, para a qual a autora contou com o auxílio do software Atlas Ti, 

versão 6.2.  

A análise dos dados se inicia com a transcrição completa do áudio e, uma vez 

que estas estejam disponíveis, o pesquisador deve iniciar a codificação das 

entrevistas. Na abordagem pós-estrutural, além dos temas “êmicos”, ligados à 

sistematização dos relatos em primeira pessoa dos participantes para captar a 

perspectiva individual da experiência (GEERTZ, 1989), devem ser identificados 

também os conceitos “éticos”, que implica nas interpretações dos significados 

estruturais e culturais que estão por trás da experiência do participante. 

A análise de conteúdo qualitativa pode ser definida como um método de 

pesquisa para a interpretação subjetiva do conteúdo de informações de um texto. 

Essa interpretação pode ser feita por meio da classificação sistemática de 

codificação e identificação de temas (HSIEH; SHANNON, 2005).  

A análise de conteúdo qualitativa tem como principal objetivo classificar textos 

extensos, ou neste caso, transcrições de entrevistas, em um número reduzido de 

categorias que representem o conteúdo em questão (ROSSI; SERRALVO; JOÃO, 

2014) 

 

 

4.1.2 ETAPA 2: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA ESCOLHA POR CAFÉ 

 

A descrição desta etapa está subdivida em duas partes, sendo, porém a 

segunda complementar à primeira. Para a realização da primeira parte, contou-se 

com a aplicação de um questionário com perguntas abertas. Para a segunda parte, 

a qual contou com a mesma amostra da primeira, foi utilizada a técnica de focus 

group. No total, 13 pessoas participaram da pesquisa. Os participantes foram 

divididos em dois grupos com quatro pessoas e um grupo com cinco pessoas. 

As duas partes desta etapa foram realizadas na Esalq (Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”), em Piracicaba, no estado de São Paulo. Os 

participantes foram divididos em grupos, os quais contavam com horário 

previamente agendado para a pesquisa, que já compreendia o período necessário 
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para o preenchimento do questionário, seguido do período para a participação no 

focus group.  

Para a realização desta pesquisa foram agendadas e preparadas duas salas 

dentro da universidade, uma com mesas individuais para que os participantes 

pudessem responder ao questionário calmamente e sem interferências dos demais e 

outra sala com uma mesa grande em formato oval para que tanto os participantes 

quanto o mediador do focus pudessem ter contato visual com todos que estavam 

presentes. Tomou-se o cuidado para que as duas salas fossem no mesmo prédio, 

para evitar que os participantes despendessem muito tempo durante os 

deslocamentos. A duração média prevista para cada grupo foi de aproximadamente 

uma hora e meia. 

 

 

Perfil dos Participantes 

Para este estudo, foram selecionados 13 participantes. Do total, 10 eram 

mulheres e 3 homens, todos com ensino superior completo. A formação dos 

participantes foi heterogênea, incluindo graduação em Ciências da Computação, 

Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, Engenharia Agronômica, Jornalismo 

e Administração. A idade dos participantes variou desde 22 até 40 anos. Para 

seleção, o filtro utilizado foi ter renda própria (não ser estudante de graduação) e 

consumir café pelo menos uma vez por semana. 

 

4.1.2.1 PARTE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Elaboração do questionário 

O questionário utilizado nesta etapa foi elaborado com base em revisão 

bibliográfica. Os principais trabalhos consultados foram: Yoo, Donthu e Lenartowicz 

(2011), Soares, Farhangmehr, Shoham (2007), Furst et al. (1996), Falk, Bisogni e 

Sobal (1996), Rogers (2003), Arts, Frambach e Bijmolt (2011), Moura et al. (2008). 

 

Pré-teste 
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Após a elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste com 2 

consumidores a fim de verificar se as perguntas estavam claras e se respondiam ao 

objetivo da pesquisa. 

 

Ajustes 

Após o pré-teste, o questionário foi ajustado, de acordo com as dificuldades 

encontradas para compreender ou responder as perguntas. 

 

Realização da pesquisa 

Os participantes eram direcionados a uma sala, que havia sido preparada 

para a realização desta parte da pesquisa. Nesta sala, os questionários impressos 

estavam colocados sobre as mesas individuais para as quais os participantes eram 

direcionados. O fato de ser consumidor de café foi considerado como questão filtro e 

isto era questionado no momento do convite para a participação, pois, caso o 

indivíduo não fosse consumidor, a pesquisadora agradecia o interesse mas não 

permitia a participação na pesquisa. 

O questionário completo encontra-se nos apêndices deste trabalho (apêndice 

B). Na primeira página do roteiro constavam questões iniciais, chamadas de pré- 

estímulo, além de nome, idade e profissão do participante.  

Após responder à primeira página, os participantes recebiam três estímulos 

diferentes, com imagens e descrição de três tipos de café. Cada participante recebia 

uma imagem (uma figura impressa em um cartão) junto a uma folha com a descrição 

(estímulo 1) e, após observar, respondia perguntas relacionadas a esta. Na medida 

em que os participantes terminavam de responder as questões, recebiam outra 

imagem junto a outra descrição (estímulo 2) e respondiam perguntas relacionadas a 

esta e, quando terminavam, recebiam a terceira imagem e descrição (estímulo 3) e 

respondiam as perguntas relacionadas a esta.  

Parte das imagens utilizadas para a impressão dos cartões foi cedida pela 

Fazenda Progresso, propriedade produtora de café gourmet localizada na Chapada 

Diamantina (Bahia). A pesquisadora visitou a região meses antes da realização 

desta etapa e, dessa forma, os proprietários e funcionários da propriedade se 

prontificaram a colaborar com o estudo, uma vez que almejam agregar valor ao café 

por conta da identificação de origem. 



60 
 

As imagens utilizadas estão no apêndice D. A imagem e a descrição foram 

chamadas de “Produto A”, “Produto B” e “Produto C”. Cada grupo recebia os 

estímulos em uma ordem diferente, conforme apresentado no quadro a seguir. O 

tempo médio que os participantes levaram para responder a esta etapa foi de 40 

minutos.  

 
 

Ordem dos estímulos 

Grupo 1 2 3 

Ordem dos Estímulos A B C 

B C A 

C A B 

Quadro 3. Ordem dos estímulos recebidos pelos participantes da pesquisa 
Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Participantes respondendo ao questionário 
Fonte: Autora 

 

As imagens, bem como as descrições dos produtos utilizados nesta pesquisa 

estão mostradas a seguir. 
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Figura 9. Produto A – Café do Cerrado Mineiro (imagem e descrição) 
Fonte: Imagem cedida pela Fazenda Progresso, selo de origem e descrição extraídos de 
cafedocerrado.org, 2015. 

 

Figura 10. Produto B – Café da Chapada Diamantina (imagem e descrição) 
Fonte: Descrição e imagem cedidas pela Fazenda Progresso 

 

Figura 11. Produto C – Café tradicional (imagem e descrição) 
Fonte: Descrição baseada na propaganda do café Pilão, imagem extraída de busca pelas 
palavras-chave “café tradicional” no Google 
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4.1.2.2 PARTE 2 - FOCUS GROUP 

 

Após todos os participantes terminarem de responder ao questionário (parte 

1) estes eram convidados a se dirigir para a outra sala, que estava equipada com 

câmera e gravadores para a realização do focus group. A pesquisa em focus group 

pode ser dividida em três etapas principais: planejamento, condução das sessões, 

análise dos resultados. Para o sucesso da pesquisa, o planejamento é fundamental 

(DEBUS, 1988). 

 

Planejamento 

O planejamento do focus group está descrito a seguir. 

 

ETAPAS CONSIDERAÇÕES 

Equipe 

Pesquisadora: participar de todas as atividades / 
Moderador: moderar todas as sessões / Auxiliar de 
pesquisa: participar do convite aos participantes e 
na preparação dos materiais utilizados. 

Cronograma 

Planejamento: 4 semanas / Convite: 2 semanas / 
Condução: 1 semana / Transcrição e Análise: 8 
semanas 

Moderador 

Prof. Hermes Moretti da Silva / Nº de moderadores: 
1; pesquisadora será assistente /  Nível de 
envolvimento: alto, com uso de roteiro 

Grupo 
Tamanho: 4 a 5 pessoas / Critérios de seleção dos 
participantes: conveniência 

Conteúdo 
Roteiro de entrevistas / Validação do roteiro: pré- 
teste 

Seleção do local e coleta dos 
dados 

Sala: sala de reuniões do Cepea / Gravação e 
filmagem: uso de 1 gravador e 1 filmadora 

Convite aos participantes 

Lista de possíveis participantes / Convites serão 
feitos pela pesquisadora e auxiliar de pesquisa. 
Confirmação na véspera será feita pela 
pesquisadora. Meio: pessoalmente e e-mail. 

Análise: 

Transcrições: pesquisadora / Tratamento de dados: 
pesquisadora, com o uso de software Atlas TI. / 
Análise: pesquisadora, utilizando análise de 
conteúdo. 

Quadro 4. Planejamento do focus group 
Fonte: Adaptado de Oliveira e Freitas (1998) 
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Convite aos participantes 

O convite aos possíveis participantes foi feito pessoalmente, para funcionários 

do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, localizado na Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no município de Piracicaba. No momento do 

convite, as pessoas faziam perguntas sobre a pesquisa e também sobre como seria 

participar de um focus group, com interesse no tema da pesquisa e, sobretudo, em 

poder discutir sobre café, que a maior parte declarou consumir assiduamente.  

No dia anterior à realização da pesquisa, foi feito um lembrete pessoalmente 

e também por e-mail, para os que haviam confirmado sua participação. 

 

Local e coleta de dados 

A escolha do local para a condução do focus group foi planejada, de modo a 

facilitar o trajeto dos participantes e também ser um ambiente tranquilo, sem 

interrupções. Assim, foi escolhida uma sala dentro do local de trabalho dos 

participantes, a qual possuía uma mesa que permitia que todos, participantes e 

moderador, tivessem contato visual uns com os outros. 

As discussões foram gravadas e filmadas, para que não houvesse perda de 

nenhum detalhe da reunião. A câmera filmadora e o gravador eram ligados assim 

que os participantes entravam na sala de realização da discussão. 

O número de participantes foi de quatro pessoas para dois grupos e cinco 

pessoas para um grupo. De acordo com Morgan (1988) quatro é um número 

aceitável e o mínimo necessário para a realização de focus group. 

 

Condução do focus group 

Previamente, a pesquisadora preparava os materiais que seriam necessários 

para a reunião: as imagens utilizadas na etapa anterior a esta (a etapa de 

questionários), o roteiro para o moderador seguir durante a reunião, e fichas para os 

participantes rascunharem em uma das atividades que seriam propostas. Além 

disso, eram verificados o gravador e a câmera filmadora, a fim de saber se estava 

tudo pronto, com bateria, para registrar a discussão. 

A realização desta etapa contou com a participação do professor da Esalq 

Hermes Moretti Ribeiro da Silva, que conduziu os grupos. Foi preparado 

previamente um roteiro para esta atividade, com o objetivo de extrair as informações 

necessárias para a pesquisa. O roteiro em sua integra encontra-se nos apêndices 
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deste trabalho (apêndice C). Durante a atividade, os participantes tinham a sua 

disposição água e chocolates, como forma de deixar o ambiente mais agradável. O 

tempo para a realização desta atividade foi de 40 minutos, em média, dependendo 

do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 12. Discussão em focus group 
Fonte: Autora 

 

 

4.1.3 ETAPA 3: A INFLUÊNCIA DA ORIGEM NA INTENÇÃO DE ADOÇÃO POR 
CAFÉ 

 

Para a terceira etapa desta pesquisa foi realizado um experimento online 

composto por dois cenários nos quais os participantes tinham que avaliar cafés de 

diferentes origens. Em um dos cenários, a Colômbia era país de origem do café e no 

outro o Brasil era o país de origem do café que os participantes avaliavam. Para 

cada cenário, os participantes tinham que responder, primeiramente a uma escala 

que avalia a imagem do país de origem do café (Colômbia ou Brasil) e, na 

sequência, avaliar características relacionadas a este café.  

Essas características foram avaliadas por meio de escalas, e foram 

selecionadas após revisão bibliográfica e são a Vantagem Relativa, Compatibilidade 

e, por fim, a Incerteza. O questionário aplicado neste experimento está no apêndice 

E desta dissertação. 
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A metodologia de experimentação busca determinar a influência 

independente de diferentes variáveis no objeto de estudo. Na pesquisa por 

experimento, o pesquisador pode alterar ou manipular uma variável experimental, de 

tratamento ou explicativa, que é a variável independente, a fim de analisar o efeito 

dessa mudança em outra variável, que é chamada de variável dependente. Para 

isso, é feita a manipulação de variáveis independentes que irão influenciar em 

mudanças nas variáveis dependentes (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL; 2011). 

O uso de experimentos parece ser cada vez mais pertinente para 

compreender o funcionamento dos fenômenos. Por meio do experimento, o 

pesquisador pode inferir sobre uma ou mais variáveis dependentes, a partir da 

manipulação de uma ou mais variáveis independentes (HERNANDEZ; BASSO; 

BRANDÃO, 2014).  

Apesar de sua ampla utilização em estudos em todo o mundo, no Brasil ainda 

são poucas as pesquisas que realizam experimentos. Segundo Mazzon e 

Hernandez (2013), entre 2000 e 2009 apenas 4,5% dos estudos realizados na área 

de marketing utilizaram o método de experimento em laboratório.  

Em um experimento, o pesquisador manipula os níveis das variáveis 

independentes e observa o resultado produzido sobre a variável dependente 

(HERNANDEZ; BASSO; BRANDÃO, 2014). Os autores explicam que, para se inferir 

causalidade, é importante o suporte teórico, uma vez que este permite a formulação 

de hipóteses que serão futuramente testadas. Os principais elementos que são 

necessários para a realização de um experimento estão apresentados na Figura 

132. 
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Figura 13. Elementos de um experimento. 
Fonte: Hernandez, Basso, Brandão, 2014. 

 

Os estudos experimentais podem ser realizados em um ambiente real, em 

campo, ou em um ambiente artificial, em laboratório. Uma característica fundamental 

do experimento em laboratório, e que o torna tão singular, é que os pesquisadores 

podem observar o comportamento em um ambiente abstrato, o qual eles podem 

controlar. Como o experimento é conduzido em condições que simulam a realidade, 

o uso desse método de pesquisa aumenta a confiabilidade dos procedimentos 

metodológicos. 

Quando elaborando o desenho experimental, o pesquisador deve decidir se o 

experimento será do tipo entre sujeitos, dentre-sujeitos ou mistos. O experimento do 

tipo entre sujeitos é caracterizado por expor cada participante a apenas um 

tratamento experimental e comparar as medidas entre os sujeitos expostos a 

diferentes tratamentos. No desenho do tipo dentre-sujeitos, o pesquisador expõe 

cada participante a todos os tratamentos experimentais e compara as medidas 

dentre eles. Por fim, o desenho experimental misto propõe uma mistura dos dois 

tipos citados anteriormente, expondo os participantes a diferentes tratamentos de 

um ou mais fatores e a todos os tratamentos de outros fatores (HERNANDEZ; 

BASSO; BRANDÃO, 2014). 

Os experimentos com desenho experimental entre sujeitos são os mais 

utilizados na literatura. O desenho dentre-sujeitos, embora possua ampla variedade 

de aplicações, pode gerar viés nos resultados, uma vez que os sucessivos 

tratamentos podem gerar efeitos psicológicos (HERNANDEZ; BASSO; BRANDÃO, 

2014). Mesmo assim, por questões de otimizar o tempo e número de respondentes 

necessários, nesta pesquisa optou-se por utilizar o desenho experimento dentre-

sujeitos. 

 

Pré-teste  

Antes de realizar o experimento, a autora realizou um pré-teste do 

instrumento de coleta com 15 pessoas, com o objetivo de evitar falhas na condução 

do experimento principal. 

Dessa forma, os participantes deste pré-teste comentaram sobre a clareza 

dos itens do questionário e também se houve alguma dificuldade em responder às 
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questões. Após o teste, foram realizados ajustes na redação de alguns itens das 

escalas, a fim de simplificar e deixar as frases mais fáceis de compreender. A 

principal dificuldade encontrada pelos participantes do pré-teste foi quanto ao café 

da Colômbia, pois como não tinham muitas informações sobre este produto, tinham 

receio de responder “errado”. Dessa forma, foi preciso deixar claro no início do 

experimento sobre o café da Colômbia que não era preciso conhecer as 

características deste produto para responder, e sim expor a opinião sincera em 

relação ao que vinha a mente ao imaginar este produto. 

 

Participantes do experimento 

De acordo com Calder, Phillips e Tybout (1981), uma amostra homogênea 

minimiza a ocorrência de fatores relacionados ao perfil dos respondentes que podem 

interferir nos resultados. Aliado a isso, quando os respondentes são heterogêneos, o 

erro de variância pode aumentar e diminuir a eficiência de testes estatísticos que 

ajudariam a identificar a significância das relações. Contudo, esta pesquisa contou 

com a participação de diferentes perfis de consumidores e, dessa forma, o único 

filtro realizado foi o de ser consumidor de café – os participantes que não eram 

consumidores de café eram direcionados ao fim do questionário após responder à 

questão filtro. 

Ainda em relação à amostra, há uma oposição ao uso de estudantes na 

composição da amostra, apesar de estas serem, geralmente, mais acessíveis, em 

termos de custo e disponibilidade (FALK; HECKMAN, 2009). Essa oposição está 

baseada no fato de que a psicologia do consumidor deve envolver estudos feitos 

com consumidores reais, de diferentes condições socioeconômicas (PHAM, 2013). 

Nesse sentido, esta pesquisa teve uma amostra que englobou tanto estudantes 

como profissionais e donas de casa. 

Com relação ao número de participantes, Hair, Anderson, Tatham e Black 

(2005) afirmam que amostras com mais de 30 casos por cenário já tendem a 

evidenciar características de distribuição normal. 

 

Caracterização do experimento 

Para este estudo optou-se por utilizar um desenho experimento do tipo dentre 

sujeitos, ou seja, todos os participantes responderam a questões da Colômbia e do 

Brasil. Contudo, metade dos respondentes iniciou o experimento respondendo as 



68 
 

questões referentes ao café da Colômbia, e a outra metade iniciou respondendo 

sobre o café do Brasil para evitar que as respostas tivessem influência do cansaço 

dos participantes ao longo do experimento. 

 

Perfil da Amostra 

O experimento foi do tipo dentre sujeitos, ou seja, cada participante 

respondeu as questões relativas à Colômbia e ao Brasil. No total, 552 pessoas 

responderam ao questionário, contudo, 307 tiveram que ser excluídos por conta da 

ausência de respostas completas. Dessa forma, restaram 245 respostas para serem 

analisadas. Havia uma questão filtro no início do questionário, na qual era 

perguntado se o participante é consumidor de café, e, caso a resposta fosse não, o 

participante era direcionado diretamente para o final do questionário. 

Do total de respondentes, 136 iniciaram a pesquisa respondendo as questões 

sobre a Colômbia e depois responderam sobre o Brasil, e 109 iniciarem o 

questionário respondendo as perguntas sobre o Brasil e em seguida, as referentes à 

Colômbia. 

Com relação ao perfil dos respondentes, não houve predominância de 

nenhum, pois 49,8% dos participantes eram do sexo masculino e 50,2% do sexo 

feminino.  Em relação à renda, houve predominância de respondentes com renda 

mensal familiar variando de 5 a 10 salários mínimos, seguida por de 3 a 4 salários 

mínimos. Quanto à idade, o participante mais jovem tinha 17 anos e o mais velho 75 

anos, sendo uma faixa ampla de idade. Contudo, a maior parcela dos participantes 

concentrou-se na faixa etária de 26 a 35 anos (40,8%), seguida por respondentes 

entre 17 e 25 anos (24,5%). 

As estatísticas descritivas desta amostra estão apresentadas na figura a seguir. 

Perfil da Amostra N (%) 

Gênero   

Feminino 123 (49,8) 
Masculino 122 (50,2) 

Idade   

17 a 25 anos 60 (24,5) 

26 a 35 anos 100 (40,8) 

36 a 50 anos 50 (20,4) 

Acima de 51 anos 34 (13,9) 

Renda   

Até dois salários mínimos 13 (5,3) 
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De 3 a 4 salários mínimos 59 (24,1) 

De 5 a 10 salários mínimos 93 (38) 

De 11 a 20 salários mínimos 54 (22) 

Acima de 21 salários mínimos 26 (10,6) 

Figura 14. Estatísticas Descritivas da Amostra 
Fonte: Autora 

 

Estímulo e medida 

Estes experimentos foram realizados por meio de um questionário online 

utilizando a plataforma Qualtrics.  Foi utilizado o recurso de randomização de itens 

de respostas oferecido pelo Qualtrics, plataforma online com ferramentas para 

construção de questionários, distribuição, controle das respostas recebidas e o 

tratamento dos dados. Dessa forma, a ordem das alternativas era selecionada de 

maneira aleatória pela plataforma. A ordem em que as variáveis independentes 

eram apresentadas, contudo, não se alterava, começando pela imagem país, 

vantagem relativa, incerteza e, por último, a compatibilidade. O questionário 

completo pode ser encontrado no Apêndice C. 

 

 
Variável Dependente  

A intenção de adoção é a variável dependente neste estudo. A escala 

adotada para medir esse construto foi adaptada do trabalho de Fisher (1993) e 

Fisher e Price (1992) que desenvolveram uma escala que é usada para medir a 

inclinação a comprar um produto, assim que ele estiver disponível. A escala 

mensura ainda o senso de urgência de comprar o produto antes de outras pessoas. 

Há duas versões desta escala, uma direta e uma indireta. Neste estudo, optou-se 

por utilizar a versão direta da escala. 

Esta escala é composta por quatro itens, mensurados por meio de escala 

Likert de cinco pontos, que varia de discordo totalmente até concordo totalmente. Os 

autores da escala original encontraram um alfa de Cronbach de 0,93. 

Como a escala original estava em inglês, foi preciso traduzi-la para o 

português, para a utilização nesta pesquisa. No pré-teste do instrumento de coleta 

avaliou-se também se os itens da escala estavam fáceis de compreender e nenhum 

dos respondentes que participou desta etapa encontrou dificuldades na 

compreensão da escala. 
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Variáveis independentes  

As variáveis independentes são o país de origem do café (Colômbia ou 

Brasil), a vantagem relativa, incerteza e compatibilidade.  

Para a avaliação da imagem país, foi utilizada uma escala sobre imagem país 

desenvolvida por Ayrosa (1998, 2002), a qual foi baseada no trabalho de Pisharodi e 

Parameswaran (1992). Esta escala foi adaptada para o contexto da pesquisa sobre 

café, uma vez que, além da imagem sobre o país (Brasil e Colômbia), a autora 

também almejava investigar a imagem sobre o café produzido em ambos os países, 

uma vez que esta variável seria utilizada como moderadora nas análises. 

As escalas relacionadas à vantagem relativa, incerteza e compatibilidade 

foram analisadas por meio da adaptação de escalas já existentes, utilizadas para 

avaliar a intenção de adoção de outros produtos (MOURA et al., 2008, ARTS, 

FRAMBACH; BIJMOLT, 2011).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Neste capítulo serão apresentados e discutidos os principais resultados 

obtidos na pesquisa de campo. A ordem de apresentação dos resultados é conforme 

a realização cronológica da pesquisa, primeiramente as duas etapas qualitativas e, 

por último, a etapa quantitativa. 

 

 

5.1 A ORIGEM E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ESCOLHA ALIMENTAR 

 

Esta primeira etapa da pesquisa teve objetivo de basicamente explorar o 

processo de escolha alimentar e analisar como a origem é percebida pelos 

consumidores para as categorias de alimentos selecionadas. Baseando-se nas 

respostas dos entrevistados nesta primeira etapa, foi possível descrever as mudanças 

que ocorrem no hábito desses consumidores, desde a infância, até a vida adulta. 

Assim, o hábito alimentar da amostra foi dividido em três fases diferentes, que se 

alteram de acordo com as mudanças na vida dos participantes. 

Na fase 1, consome-se o que os pais compram, forma-se o hábito alimentar, 

geralmente há pouca chance de escolha sobre os alimentos que serão ingeridos 

nesta fase, uma vez que quem toma as decisões são os pais. Ao sair da casa dos 

pais para ir para a faculdade ou morar sozinho, os indivíduos passam para a fase 2, 

na qual têm mais autonomia para escolher os alimentos que irão consumir. Isso 

porque, o indivíduo passa a fazer as compras e tomar as decisões sobre produtos que 

irá consumir, mas, ao mesmo tempo a renda ainda baixa (geralmente são estudantes 

ou recém-formados) não possibilita comprar todos os alimentos desejados, sobretudo 

àqueles mais caros. 

Quando terminam a faculdade ou então conseguem um emprego com maior 

remuneração e constroem sua família, passam para um patamar diferente, a fase 3, 

no qual podem tomar as decisões sobre os alimentos que irão consumir e possuem 

uma renda maior que permite escolher produtos mais caros, que antes almejavam. 

Algumas vezes voltam a consumir produtos que consumiam “na casa dos pais” e 

outras vezes mudam totalmente o consumo, por influência de outra pessoa ou por 

outros motivos (questões de saudabilidade, por exemplo). 
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Quanto aos valores relacionados aos atributos dos alimentos, para os 

entrevistados, alimentar-se está relacionado primeiramente ao prazer e, em um 

segundo momento, à saúde e as lembranças que a comida traz. As frases a seguir 

representam alguns comentários de consumidores entrevistados nesta pesquisa. 

 
"[Alimentação é] Prazer, reunião com os amigos, alegria e satisfação" 

 
“[Alimentação] É cheiro, paladar, memoria, lembranças sociais e 

momentos” 
 

 
Em relação aos atributos dos alimentos, os consumidores declararam que a 

marca é importante na compra de alimentos e os principais fatores que levam os 

consumidores a serem fiéis a uma determinada marca são a garantia do sabor e a 

confiança no produto. 

Sendo assim, o principal empecilho para o consumo de alimentos de marcas 

diferentes está relacionado ao “medo do desconhecido”, ou seja, os consumidores 

preferem evitar o risco e acabam comprando algo que já conhecem. Contudo, essa 

importância da marca não foi encontrada para todos os grupos de alimentos 

pesquisados, ou seja, uma pessoa pode ser “leal à marca” para algumas categorias 

de produtos e “alternador de marcas” para outras. 

Dependendo do produto analisado, o local de compra importou mais na 

escolha do que a marca, como, por exemplo, no caso de carnes, para os quais os 

consumidores demonstraram dar maior importância ao supermercado onde compram 

ou ao açougue do que para a marca, propriamente dita. Isso de deve ao fato de que 

os consumidores têm confiança de que a carne que estão adquirindo esses locais que 

já conhecem terá boa qualidade e procedência. 

Baseando-se nos resultados das entrevistas, percebe-se que a 

segurança/aversão ao risco é um valor importante na escolha alimentar destes 

consumidores. Ao analisar os resultados por categoria de alimentos, percebe-se que 

a escolha é “guiada” por atributos em comum, sendo que os atributos sensoriais são 

os principais. Neste ponto, uma importante consideração a fazer sobre estes 

resultados diz respeito à relação entre os atributos dos alimentos, com os valores que 

os consumidores consideram em suas escolhas. 

As considerações que as pessoas ponderam em suas escolhas alimentares 

são denominadas de valores, que também são definidos como as crenças que 
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guiam e motivam o comportamento alimentar. Os valores são importantes nas 

escolhas alimentares (LENNERNAS et al., 1997). Os valores mais frequentemente 

considerados pelos consumidores para escolher os alimentos de acordo com a 

literatura são a saúde, percepções sensoriais, custo (considerações monetárias), 

conveniência (tempo e esforço) e gerenciamento de relações (CONNORS et al., 

2001).  

Os atributos de um produto são o principal estímulo que influencia o 

consumidor em sua tomada de decisão de compra. Os atributos são propriedades 

ou características intrínsecas ao produto, mensuráveis e observáveis (ESPARTEL; 

SLONGO, 1999); podem ser tangíveis (tais como a cor, tamanho, preço), ou 

intangíveis (tais como a origem, o valor nutricional, atributos sensoriais) (LEFKOFF-

HAGIUS; MANSON, 1990) e de relevante importância na escolha entre alternativas. 

Isso porque, o produto, por si só, não fornece utilidade para o consumidor, mas suas 

características sim (LANCASTER, 1966). Estes são avaliados pelos consumidores 

em função dos valores que estes consideram importantes. Em geral, um alimento 

possui mais de uma característica, e muitas características são compartilhadas por 

mais de um alimento (LANCASTER, 1966). 

Dessa forma, é possível relacionar os atributos dos alimentos com os valores 

priorizados pelos consumidores em suas escolhas, uma vez que estes irão 

satisfazer à demanda dos consumidores. Assim, para cada valor a ser atendido, há 

um ou uma série de atributos que correspondem e podem atender ou não à este 

valor. Por exemplo, se para um consumidor o importante são as percepções 

sensoriais, serão os atributos sensoriais do alimento (sabor, por exemplo) que irão 

influenciar de maneira mais expressiva na escolha, ou seja, se o sabor agradar, há 

grandes chances de o indivíduo consumir este alimento. Se, por outro lado, o valor 

mais importante é a saúde, atributos de saudabilidade (redução de gorduras, de 

sódio, de açúcares) serão os mais influentes. Apesar de ter sempre um valor 

principal, há uma categorização desses valores, e aqueles de importância 

secundária também têm participação efetiva nas escolhas alimentares. 

Os principais atributos levados em conta nas categorias de alimentos 

analisadas estão expostos na figura a seguir. 
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CATEGORIA 
ATRIBUTO 
PRINCIPAL 

ATRIBUTOS SECUNDÁRIOS 

Bebidas s/ álcool Sabor  Preço, atributos de saudabilidade 

Bebidas c/ álcool Sabor  Preço, teor alcoólico 

Produtos a base de 
frutas 

Sabor  Preço, tempo/esforço, atributos de 
saudabilidade 

Produtos a base de 
vegetais 

 Sabor Tempo/esforço, manutenção das 
propriedades, benefícios à saúde, 
coloração 

Produtos a base de 
grãos 

Benefícios à 
saúde 

 Benefício funcional, sabor residual, 
confiança 

Pescados Sabor, preço  Frescor, tempo/conveniência 

Carnes Local de 
compra 

 Atributos sensoriais, textura, aparência 

Laticínios Sabor Prazo de validade, atributos de 
saudabilidade, embalagem 

Figura 15. Atributos que determinam a escolha para diferentes tipos de alimentos 
Fonte: Autora 

 
 

Como é possível observar, o sabor é o principal atributo que determina a 

escolha para quase todas as categorias de alimentos pesquisas, assim como já 

mostrado na literatura. Ainda, de acordo com os consumidores, o sabor a que eles 

se referem, e que desejam sentir nos alimentos, é o “sabor real”, que muitas vezes é 

“mascarado” nos alimentos industrializados. Um comentário interessante, feito por 

um dos consumidores foi o seguinte: 

 
“O sabor diferente hoje é o sabor natural, o real” 

 
As exceções para o sabor como o principal atributo de escolha são as 

carnes e os produtos a base de grãos. No caso das carnes, como já foi explicado, o 

valor priorizado parece ser a segurança, uma vez que os consumidores escolhem 

com base no local de compra, e em relação aos produtos a base de grãos, são 

alimentos que já possuem certo apelo de saudabilidade e pode ser que, por isso, 

este foi mais lembrado como motivador de escolha pelos consumidores. 

Ainda, estes participantes se declararam abertos a experimentar alimentos ou 

atributos alimentares diferentes. No entanto, esta “primeira experiência” com o novo 

deve ser, de alguma forma, estimulada. As principais formas de estímulo citadas 

pelos entrevistados foram: propaganda, influências de amigos/familiares, mudança de 

hábitos alimentares (dieta, doença). A embalagem dos produtos (que também de 

certa forma é uma propaganda) também influencia na escolha de alguns alimentos. 
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Um consumidor fez o seguinte comentário sobre a propaganda: 

 
“Os melhores produtos das melhores marcas possuem propagandas muito 

atuantes e sempre inovadoras para manterem esse poder de marca com 
qualidade e consequentemente as melhores marcas são as que mais vemos 

sendo divulgadas e transmitidas” 
 

Os consumidores consideram a propaganda importante, sobretudo para 

conhecer os produtos. Após o processo de experimentação, porém, é o sabor que 

irá dizer se aquele alimento terá conquistado a fidelidade do consumidor (ou seja, a 

propaganda desperta o primeiro interesse no alimento). 

A associação da origem com as escolhas alimentares não foi unanimidade, 

pelo contrário, para algumas categorias de alimentos este atributo não foi 

mencionado. Contudo, pôde-se verificar que a origem influencia o consumo 

alimentar, mesmo que indiretamente, para diversas categorias de alimentos. Nesta 

pesquisa, a origem foi identificada como influenciando as escolhas alimentares de: 

pescados, carnes, frutas e laticínios. Pode-se fazer uma associação de que, quanto 

menos processado o produto, mais a origem pareceu influenciar, pois no caso de 

produtos mais industrializados não foi verificada esta associação com a origem. 

Foi verificado que a origem pode influenciar as escolhas alimentares 

atendendo a três principais valores: percepções sensoriais, segurança e 

considerações monetárias. Para certas categorias de produtos analisadas, foi 

verificada tanto a associação com as percepções sensoriais (sabor, principalmente) 

quanto com o custo (que neste caso esteve relacionado com o preço). Já para 

outras, apenas um tipo de associação foi encontrada. Além da associação com 

valores, a origem também foi identificada em outras partes do processo de escolha 

alimentar, como, por exemplo, o contexto alimentar, que se refere à disponibilidade e 

acesso. 

Com relação aos pescados, verificou-se que a origem é um atributo que 

influencia nas escolhas alimentares, embora muitas vezes seja de maneira indireta 

e, por vezes, imperceptível para o consumidor. Foi observado que a influência da 

origem no consumo de pescados está relacionada aos valores de percepções 

sensoriais, custo e segurança (relacionada à saúde neste caso).  

Como exemplo de influência relacionada à segurança e sabor que a origem 

proporciona aos pescados foi um entrevistado que comentou não consumir 

determinado tipo de peixe por conta de sua origem: 
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“Não gosto de peixe Panga porque a textura é muito desagradável e pela 
história da origem” 

 

Nesse caso, o consumidor se refere a uma notícia divulgada na internet que 

apontou que o peixe Panga seria impróprio para o consumo por conta de sua 

procedência de um rio do Vietnã que estaria altamente poluído 2  (a qual já foi 

desmentida por diversas vezes). 

Outro fator relacionado à origem, que pode ser associado com as percepções 

sensoriais, apontado para o consumo de pescados foi quanto ao local de compra, 

pois os entrevistados declararam sempre optar por locais que oferecem o produto de 

boa qualidade, sobretudo no caso de pescados adquiridos frescos. 

A influência da origem no consumo de pescados também está associada com 

o contexto alimentar, ou acesso ao produto. Isso porque, os participantes 

comentaram que, quando estavam em regiões onde havia menor disponibilidade ou 

tradição, o consumo de pescados era menor, conforme os comentários abaixo. 

 

“Comecei a comer mais (pescados) quando vim pra Piracicaba fazer 
faculdade, por ser uma cidade que tem tradição em consumo de pescado comecei a 

consumir mais” 

 

“O pescado em São Paulo é muito mais barato e acessível que em Goiás” 

 

Em relação às carnes, a origem foi atrelada ao local de compra do produto, 

sendo um dos fatores mais importantes na escolha. Os participantes comentaram 

que sempre optam por adquirir carnes em locais que tenham confiança de que o 

produto terá boa qualidade, sendo assim relacionada ao valor de segurança e 

também às percepções sensoriais. Assim, mesmo sem ter citado a origem de 

maneira direta, pode-se dizer que esta importa e influencia na escolha, mas de 

maneira indireta, pois quando opta por determinado local de compra, o consumidor 

está sim optando por uma origem. 

Assim como no caso do pescado, a origem também pode ser relacionada com 

o contexto alimentar no caso das carnes. Isso porque, participantes comentaram 

                                                           
2
 Uma das notícias que desmente este mito sobre a contaminação dos peixes panga pode ser acessada em: 

http://oglobo.globo.com/cultura/um-peixe-chamado-panga-6792365 
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que, quando fora do Brasil, o consumo era menor, por conta da menor 

disponibilidade e altos preços do produto, conforme a frase a seguir, dita por um dos 

participantes. 

 

“Fora do Brasil não consumia carne com tanta frequência, porque a carne de 
mais qualidade costuma ser mais cara e não era viável” 

 

Em relação aos produtos à base de frutas, não foi observada a influência da 

origem na escolha, contudo, a origem, associada com a disponibilidade, parece 

influenciar na escolha por frutas in natura. Pode-se fazer uma associação entre a 

origem e o contexto alimentar, que neste caso está relacionado com a regionalidade 

da produção, pois consumidores comentaram que em cada região é possível 

encontrar uma variedade diferente de frutas e isso influencia em sua escolha. 

Quanto aos laticínios, a origem, associada com as percepções sensoriais, 

parece influenciar na escolha, porque, consumidores declararam preferir os queijos 

importados, pois acreditam que no Brasil a qualidade e o sabor não são tão bons 

quanto à dos importados.  

 

“Na Alemanha existem muitas vacas leiteiras que são criadas soltas se 
alimentando da mais variada pastagem, isso faz com que o sabor do leite seja 

diferente, seja diferenciado, e este tipo de produto chama muito a minha atenção ao 
comprar” 

 

“Com os queijos, só compro os importados, pois sei que os do Brasil não tem 
uma qualidade muito boa, o sabor é diferente” 

 

Dessa forma, pode-se observar há uma associação do local de produção com 

o sabor que o produto terá e isso pesa no momento da escolha, sendo esta uma 

influência indireta da origem. 

 

 

5.2 A INFLUÊNCA DA ORIGEM NA INTENÇÃO DE ADOÇÃO POR CAFÉ 

 

Nesta etapa foi analisada a influência da origem na intenção de adoção por 

café. O objetivo principal era verificar de maneira exploratória como os consumidores 

analisam as características de diferentes regiões produtoras de café, uma tradicional 
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(Cerrado Mineiro) e outra não tradicional (Chapada Diamantina – Bahia). Assim 

como na etapa 1, esta etapa da pesquisa também foi qualitativa. A realização desta, 

porém, contou com duas fases diferentes, primeiro um questionário e, em seguida o 

focus group. Dessa forma, os resultados desta estão descritos seguindo esta mesma 

organização. 

 

5.2.1 PARTE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Conforme observado nos resultados desta pesquisa, o café é consumido por 

diversas razões, dentre as quais os consumidores citaram os valores de prazer e 

energia como os principais motivos para tal. 

O consumo de café se divide em algumas ocasiões ao longo do dia a dia dos 

participantes: pela manhã - antes de sair de casa para a escola ou trabalho (é nesse 

momento que alguns consumidores tomam o café misturado ao leite), no trabalho e 

em ocasiões de relaxamento e prazer (em casa ou em cafeterias).  

O trabalho é onde o consumo parece ser maior (tanto em frequência, como 

em quantidade), pois é o local onde os participantes passam a maior parte do dia. 

Ainda, aos finais de semana, o consumo ocorre mais pelo prazer, e pode ser em 

casa (geralmente um café de qualidade melhor do que o consumido ao longo da 

semana) ou em cafeterias. O comentário abaixo, feito por um dos participantes, 

descreve bem os hábitos de consumo de café: 

 

“Tomo o café pela manhã, com leite. No decorrer do dia o café que tomo é 
onde trabalho. Nos finais de semana costumo fazer outros tipos de café e, por isso 

compro um pacote menor de um café gourmet 100% arábica”. 
 

Para os participantes, o modo como o alimento será consumido é importante 

na escolha do produto. Por exemplo, no caso do café, quando se destina a misturá-

lo ao leite, os consumidores não demonstraram ser tão exigentes quanto à qualidade 

da bebida. Por outro lado, para tomá-lo “puro” (sem leite) há exigência de que o 

produto seja de melhor padrão. Este resultado está de acordo com a literatura do 

modelo conceitual do processo de escolha alimentar, que preconiza que as escolhas 

alimentares são situacionais, ou seja, podem variar dependendo da situação de 

consumo (CONNORS et al., 2001). 
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O consumidor de café gourmet parece bebê-lo como parte de um tipo de ritual 

de quem está em período de descanso e lazer. De acordo com o que foi observado 

nos resultados, o café gourmet faz parte dos “bons momentos” desses 

consumidores e não é um café que costumam consumir quando estão com o tempo 

cronometrado para fazê-lo, pois gostam de aproveitar o momento, conforme o 

comentário a seguir. 

 

“Tomo nos finais de semana pela manhã e após o almoço o café gourmet” 

 

Quando questionados sobre os atributos que levam em consideração na 

escolha do café, os consumidores respondiam classificando-os de 1 a 5, sendo 1 o 

mais importante, e 5 o menos importante. 

Em primeiro lugar, os mais citados foram a qualidade, os atributos sensoriais 

e a intensidade do café (mais forte ou mais fraco). Embora tenham sido citados 

como sendo atribtuos diferentes pelos consumidores, a qualidade é um termo amplo, 

que contempla uma série de outros atributos. Dessa forma, pode-se dizer que as 

características sensoriais e a intensidade são atributos que fazem parte da 

qualidade e, assim, que a qualidade seria o principal fator considerado na escolha 

do café, conforme a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Principais atributos considerados na escolha do café 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos atributos citados na sequência (classificados como 2, 3, 4 e 

5), os mais citados foram: preço, aroma e marca. Ainda houve outros atributos 

citados, como o acesso, granulometria e o tamanho da embalagem. 

Qualidade 

Sabor 

Intensidade 
(forte) 
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Pode-se analisar, dessa forma, que na escolha por café o valor sabor tem 

prioridade, em relação aos valores de custo, conveniência, segurança e outros. Este 

achado condiz com os resultados da etapa anterior (etapa 1), evidenciando a 

importância dos atributos sensoriais dos alimentos na determinação das escolhas 

alimentares. Contudo, no consumo de café há momentos em que a situação é 

priorizada e, assim, outros valores acabam sendo evidenciados, sobretudo o custo e 

a conveniência, o que está de acordo com Connors et al. (2001). 

 

 

Estímulo 1 - Produto A (Café do Cerrado Mineiro) 

A principal vantagem deste café, aprontada pelos consumidores, é o fato de ser 

um café com um diferencial, em relação aos produtos tradicionais, pois havia a 

identificação da origem (café do Cerrado). Outras vantagens citadas pelos 

participantes foram a acidez suave, aroma intenso, sabor, variedade arábica, 

origem, qualidade e a pureza. Todas essas vantagens (exceto o diferencial, que foi a 

primeira) constavam na descrição do produto entregue aos participantes. Um dos 

participantes chegou a fazer o seguinte comentário: 

 

“Café de aroma intenso, da pra sentir o cheiro!” 

 

Quanto aos fatores que os consumidores consideram de fácil ou difícil 

compreensão, alguns atributos foram citados de fácil compreensão para alguns e de 

difícil para outros, como, por exemplo, a “suave acidez” e a variedade “arábica”. A 

palavra terroir foi citada como sendo de difícil compreensão pelos consumidores, 

pois não sabiam o que significa este termo e com o que ele está relacionado. O fato 

de ser um café do cerrado mineiro foi considerado de fácil compreensão, pois parte 

da amostra já tinha conhecimento prévio de que se trata de uma importante região 

produtora de café. 

Em relação à propensão à adoção, segundo os consumidores, a mensagem de 

“boa qualidade”, transmitida pela propaganda faz com que esse seja o principal fator 

que poderia levar os consumidores a o adotarem. Para outro participante, a origem 

atrairia o consumo, mas é o sabor que iria definir a propensão à adoção: 
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“O consumidor adotaria pelo sabor, mas com certeza seria atraído pelo selo de 
origem” 

 

Em contrapartida, o fato de ser uma região específica, onde os grãos 

amadurecem lentamente (estava escrito na descrição), deu a impressão de que seja 

um produto difícil de ser encontrado, o que dificultaria a propensão à adoção. Além 

disso, mesmo sem o preço ter sido citado em nenhum momento, os consumidores 

entenderam que este seria um produto mais caro, frente ao café tradicional, e isso 

poderia dificultar a propensão à adoção. Se a intensidade do café não agradasse, 

também não o adotariam. 

 

 

Estímulo 2 - Produto B (Café da Chapada Diamantina) 

Em relação a este estímulo, os consumidores sentiram falta de informações 

mais precisas sobre o produto, tanto na descrição, quanto na imagem, que mostrava 

o café no terreiro. Inclusive, observou-se no momento da aplicação do questionário, 

que os participantes demonstravam dificuldade e despendiam um tempo maior para 

responder as questões relacionadas a este café. 

A principal vantagem observada no produto B foi relacionada à sua origem, 

que proporcionaria uma bebida de qualidade, e desperta o interesse por ser de uma 

região diferente, a Chapada Diamantina (desperta curiosidade). Outras vantagens 

citadas para este produto foram a qualidade, sabor, aroma, acidez, ser diferenciado, 

100% arábica e o fato de ser orgânico. 

O fato de a região baiana não ser tradicionalmente uma grande produtora de 

café pesou de maneira negativa na avaliação deste produto, de acordo com os 

consumidores. Além disso, na descrição do produto, encontraram algumas 

informações que deixaram em dúvida sobre a qualidade do produto que será 

consumido. Isso porque, quando na descrição fala sobre o sol da Bahia, tiveram a 

impressão de ser um sol muito forte, a ponto de ‘”torrar” demais o grão.  

Outro fator que deixou os consumidores receosos quanto ao sabor do café, foi 

a frase “quando bem colhidos e cuidados, são muito bons”, pois, na opinião deles, é 

difícil saber se o café foi de fato bem colhido e cuidado e isso os deixaria em dúvida 

se o café que estão consumindo passou por esse tipo de manuseio. Algumas frases 

dos participantes sobre este produto estão descritas a seguir. 
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“Não é uma região tradicional. Parece que o café não é tão bom” 

“Sol da Bahia, pouca chuva” 

“Sol da Bahia. Parece ser muito forte e vai torrar o grão no chão” 

“Apesar de falar da boa qualidade, depende muito dos trabalhadores pelo texto” 

“A qualidade só é boa se for bem colhido e cuidado” 

 

A questão do nome do café, indicado na foto como “Latitude 13” dividiu a 

opinião dos participantes. Enquanto para um dos participantes este nome indicaria 

um café especial, para outro, o nome dificulta a associação com a qualidade da 

bebida: 

 

“Logo no nome já indica que ele é especial” 

“O nome da marca não é tão associado a qualidade do café” 

 

Entre os aspectos de difícil compreensão foram citados: a influência da 

radiação na produção (ficaram em dúvida sobre qual seria a influência), a 

denominação gourmet (não sabem o que é) e a variedade arábica (no caso dos 

consumidores que não sabiam o que é esta variedade). 

As razões que poderiam levar o consumidor a adotar este café são: 

experimentar um café de uma região não tradicional, a qualidade (caso fosse boa), 

seu sabor agradável e preço menor em relação ao do Cerrado (os participantes 

imaginaram que o Café da Chapada Diamantina tem preço inferior ao de Minas 

Gerais, mesmo sem ter sido mencionada qualquer informação referente ao preço 

dos produtos). 

A propaganda do café faz os consumidores imaginarem que seja um bom 

produto, mas há poucas informações e elevada incerteza sobre como será o sabor 

daquele café, e para os consumidores participantes, como se trata de um alimento, 

as características sensoriais são as mais importantes. 

Em relação à não adoção, os consumidores comentaram que o preço do café 

poderia reduzir a propensão à adoção - apesar de não ter sido mencionado o preço 

do produto, os consumidores tinham a percepção que um produto diferenciado é 

mais caro. O fato de ter sido produzido em uma região não tradicional no cultivo do 
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café, e o seu “sabor variável” também foram citados como fatores que poderiam 

reduzir a intenção de adoção.  

A confiança no produto também pode pesar na intenção de adoção, uma vez 

que na descrição diz “quando bem colhidos e cuidados...”, o consumidor ficou em 

dúvidas em como seria possível avaliar se o produto que ele está adquirindo possui 

estas características, ou seja, se foi cultivado e tratado desta maneira. 

 

Estímulo 3 - Produto C (Café tradicional) 

Neste caso, a impressão sobre esta etapa do questionário foi que os 

consumidores se sentiram mais “confortáveis” em falar sobre este produto por o 

identificarem como o café consumido mais frequentemente. Inclusive, visivelmente, 

era o produto que os participantes conseguiam responder às questões com mais 

rapidez e facilidade, em comparação com os dois anteriores. 

O produto C apresenta como vantagens a sua tradição, qualidade. O 

consumidor se identificou com este tipo de café: 

 

“O slogan "o café do brasileiro" cria uma identidade com o paladar do 
consumidor e o meu” 

 

As vantagens citadas para este produto foram a qualidade (agrada o paladar), 

disponibilidade, moagem fina, aparência homogênea, pureza, produto conhecido 

(não tem erro!) e sabor forte. O fato de ser um café de marca tradicional também 

auxilia na escolha por pessoas que não conhecem a fundo as diferenças entre as 

bebidas, e costumam se apoiar na tradição da marca, associando-a com a 

qualidade. 

A descrição do café foi considerada simples e de fácil compreensão. Contudo, 

houve alguns termos que os consumidores não saberiam identificar no produto e 

não sabiam qual seria sua influência na qualidade do produto final, tais como: ponto 

de torra (os participantes questionavam sobre o que é um ponto de torra acentuado, 

e se não havia um padrão a ser seguido), aparência homogênea (não 

compreendiam como o café poderia ter aparência heterogênea, afinal ele é preto), 

alta pureza e encorpado. Pode-se perceber que os aspectos considerados de fácil 

compreensão são aqueles que podem ser comprovados, como, por exemplo, o 

sabor. Já os aspectos considerados de difícil compreensão foram aqueles que não 

podem ser comprovados pelo consumidor, nem mesmo após o consumo. 
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A propensão à adoção para este produto está relacionada à sua facilidade de 

compra (disponibilidade), o preço acessível, o fato de ser um produto de marca 

tradicional no mercado, e seu sabor (que deve agradar ao consumidor e aos demais 

membros da família). De acordo com os consumidores, a marca transmite a 

confiança que o consumidor necessita para consumir o produto e é um café que 

“não tem erro”, pois todos gostam. Além disso, por ser um produto tradicional o 

preço seria mais acessível, e, portanto, facilitaria a compra. A propaganda 

apresentada (estímulo) durante a atividade proposta também foi considerada 

importante na propensão a adoção por este café. 

 
“A imagem é atrativa e trata-se de um sabor que já estou acostumada, 

portanto vou gostar mais” 
 

Por outro lado, o que faria um consumidor não adotar este café seria 

justamente o fato de ser um perfil de consumidor que busca um “diferencial” no 

produto, no caso dos consumidores mais exigentes, que procuram um café de 

melhor qualidade, também não adotariam este produto. Além disso, a questão de 

apresentar “torra acentuada” deu a impressão de ser um produto que “passou do 

ponto”. Outro ponto abordado é a questão da intensidade do sabor, pois como na 

descrição dizia sabor forte, os consumidores que preferem café de intensidade mais 

fraca podem preferir outro tipo de café. 

 

 

5.2.2  PARTE 2 – FOCUS GROUP 

 

Os resultados obtidos por meio da discussão em focus group estão descritos 

e analisados de maneira separada por grupos. Essa separação tem como objetivo 

analisar as semelhanças e divergências das respostas entre os três grupos 

participantes. Ao final desta, há uma análise geral, relacionando a forma como a 

origem foi observada pelos participantes tanto na etapa 1, como na etapa 2, bem 

como uma relação dos resultados encontrados com o modelo do processo de 

escolha alimentar de Furst et al. (1996). 

 

 

Grupo 1 
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A escolha por café está fundamentada no contexto atual (rotina de trabalho, 

renda e tempo disponíveis) e fatores pessoais (as preferências e prioridades de 

cada um).  

Em relação aos fatores pessoais, pode-se dizer que grande parte está 

associado à qualidade, pois os consumidores citaram diferentes atributos que levam 

em conta na escolha do café, porém todos podem ser conectados com a qualidade. 

Esses atributos foram: intensidade (preferem café forte ou fraco), variedade, 

(arábica, robusta ou blend), preferências de sabor, pureza e aroma. 

Em relação à intenção de adoção, percebe-se que esta é influenciada de 

maneira direta por quatro fatores principais, que são a aversão ao risco, preço, sabor 

e a frequência de compra e consumo. Estes, por sua vez, estão associados a outros, 

que também influenciam na propensão à adoção, mas indiretamente. 

A aversão ao risco aumenta ou reduz a intenção de adoção uma vez que, se 

o café transmitir elevada incerteza ao consumidor, isto pode diminuir a propensão à 

adoção. Por outro lado, se apresentar baixo risco, a intenção de adoção é maior. 

Nesse sentido, os consumidores procuram consumir algo que seja “previsível” de 

alguma forma. Essa previsibilidade pode vir por meio de informações sobre o café , 

dentre as quais um tipo de informação poderia ser a origem, que já transmite uma 

ideia das características do produto. Outras formas de reduzir o risco e influenciar na 

intenção de adoção são a propaganda ou a marca. A marca, a qual os consumidores 

associam com a qualidade, também é uma forma de aumentar a confiança e, por 

sua vez, a intenção de adoção. A propaganda e demais informações sobre o produto 

também reduzem a aversão ao risco e, consequentemente, aumentam a propensão 

à adoção. 

A frequência de consumo influencia na intenção de adoção, sendo que o 

preço seria um fator secundário que atuaria em conjunto com a frequência nesse 

processo. Isso porque, os consumidores comentaram que por não consumirem café 

em casa com tanta frequência, podem pagar um valor mais elevado por este, que 

não irá pesar no orçamento no fim do mês. Contudo, se o consumo fosse mais 

frequente, seria difícil comprar um café de preço mais alto. 

Por fim, as preferências de sabor influenciam na propensão à adoção, pois se 

os consumidores não aprovarem o sabor do café, as chances de incorporá-lo aos 

hábitos são baixas. Em contrapartida, se aprovarem o sabor, as chances de 

adotarem o café aumentariam. 
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Na figura a seguir estão expostos todos os fatores encontrados nos 

resultados deste grupo, analisados com o auxílio do software Atlas TI.  

 
 
 

 
 
 
 

Relação Significado 
Está associado com Quando um conceito está associado a outro, de alguma forma. 

É uma parte de Quando um conceito é componente do outro 

É uma causa de Quando um conceito é causado por outro ou é consequência de outro 

Figura 17. Fatores que influenciam na propensão à adoção por café (grupo 1). 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As palavras em cada quadro mostram os conceitos, ou códigos, encontrados 

nos resultados. Os códigos são textos curtos (geralmente uma palavra ou frase 

curta) que se referem aos textos, áudios ou vídeos da pesquisa e são utilizados 

como dispositivos de classificação, a fim de criar unidades de informação. Nesta 

análise, há códigos que a autora já esperava encontrar pois haviam sido extraídos 

da literatura, e códigos latentes, que emergiram no momento da análise. Os códigos 

extraídos da literatura correspondem aos fatores que compõem o processo de 
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escolha alimentar (Modelo Furst) e também às variáveis que influenciam na intenção 

de adoção. As setas indicam que um conceito está conectado a outro de alguma 

forma e, esta relação tem o propósito de possibilitar uma melhor análise e 

comparação dos achados. As relações (que são as frases escritas entre as setas) 

mostram qual é este tipo de conexão. Na legenda abaixo da figura é possível 

observar os diferentes tipos de relação encontrados nesta pesquisa. 

 

 

Grupo 2 

Neste grupo, a propensão à adoção por café é estimulada por seis fatores 

principais: sabor, preço, aversão ao risco, frequência, experimentação e 

disponibilidade. 

O sabor está relacionado com o fato de o consumidor gostar ou não de 

determinado tipo de café, sendo que esta preferência é parte dos fatores pessoais 

do modelo conceitual do processo de escolha alimentar (FURST et al., 1996). Assim, 

as preferências por sabor reduzem ou aumentam a propensão à adoção, uma vez 

que, se os consumidores não o aprovarem, a propensão à adoção diminui e, se 

aprovarem, aumenta. 

Em relação ao preço, também é um fator importante na propensão à adoção, 

e há outros fatores que estão relacionados a ele, tais como a finalidade, o sabor e a 

marca. A finalidade tem a ver com o modo como o café será consumido, ou seja, a 

situação de consumo, pois, de acordo com os consumidores, não era vantajoso 

comprar um café de preço mais alto para misturar ao leite, uma vez que o sabor 

seria mascarado. Por outro lado, se a finalidade for para o consumo puro valeria a 

pena investir. Contudo, há uma ressalva nesse investimento, que está relacionada 

com a frequência de consumo. Para os consumidores que tomam café em casa 

apenas pela manhã ou nos finais de semana, vale a pena e não pesa no orçamento 

comprar um produto mais caro. Já para aqueles que consomem todos os dias o 

preço é mais determinante na escolha do café. 

A aversão ao risco também influencia a intenção de adoção, pois de acordo 

com os resultados, os consumidores preferem algo que não ofereça riscos, ou seja, 

que lhes transmita segurança. Dessa forma, a aversão ao risco é um dos motivos 

que leva os consumidores a escolherem marcas conhecidas de café, pois, 

teoricamente, transmite confiança e é uma garantia de que aquele produto será 
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sempre de um mesmo padrão, não trazendo surpresas desagradáveis ao 

consumidor. Outra forma de redução à aversão é a propaganda, que também 

transmite informações sobre “o que esperar” daquele café e assim, reduz o risco de 

se deparar com algo totalmente desconhecido. 

Por fim, a disponibilidade também influencia a intenção de adoção. Ela está 

relacionada com a experimentação e com a propaganda. A experimentação 

depende em partes da disponibilidade, pois se o produto não estiver disponível o 

consumidor não conseguirá experimentá-lo. Contudo, a experimentação também 

pode ser feita em outra cidade, estado ou país, sendo assim ela não depende 

totalmente da disponibilidade no local no qual o consumidor reside. Porém, a 

propensão à adoção só aumentará se o consumidor puder encontrar o produto 

disponível em seu habitat. Um exemplo citado neste estudo foi o de um consumidor 

que viajou para Minas Gerais, provou um café e aprovou o sabor. Segundo ele, 

havia alta propensão a adotar este produto. Contudo, não estava disponível em 

supermercados do estado de São Paulo e, dessa forma, isso impossibilitou a 

incorporação do produto nos hábitos alimentares. 

Na figura a seguir estão expostos todos os fatores encontrados nos 

resultados deste grupo, analisados com o auxílio do software Atlas TI. 
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Relação Significado 
Está associado com Quando um conceito está associado a outro, de alguma forma. 

É uma causa de Quando um conceito é causado por outro ou é consequência de outro 

Figura 18. Fatores que influenciam na propensão à adoção por café (grupo 2) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Grupo 3 

Neste último grupo analisado, verificou-se que a intenção de adoção pode ser 

estimulada por cinco fatores: frequência de compra/consumo, sabor, 

experimentação, disponibilidade e diferencial. 

A frequência de compra e/ou consumo influencia a propensão à adoção, pois 

quanto mais frequente o consumo, menor a intenção de adoção por um café de valor 

maior. Por outro lado, quanto menos frequente o consumo e a compra, maior a 

propensão a adotar um café de preço mais elevado. Neste caso, a frequência seria 

uma limitante da propensão à adoção e estaria relacionada com a disposição a 

pagar por um café mais caro. 
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“Eu sou uma pessoa que não compro muito café, então assim eu talvez me 
daria ao luxo de comprar um café, como eu não vou consumir todos os dias, eu me 

daria ao luxo de pagar um preço melhor se fosse um café que eu realmente 
gostasse” 

  

O sabor influencia na propensão à adoção, uma vez que, se gostarem do 

sabor do café, os consumidores têm maior intenção de adotá-lo e, caso não 

aprovem, esta intenção diminui. Ou seja, quanto maior a aprovação do sabor, maior 

a propensão à adoção, e quanto menor a aprovação do sabor, menor a propensão à 

adoção. As preferências de sabor fazem parte dos fatores pessoais (FURST et al., 

1996) e, para os consumidores, o sabor está associado ao prazer proporcionado 

pela bebida, mas também tem a ver com a pureza do café. 

A experimentação está associada com a propensão a adoção na medida em 

que, sem a experimentação a propensão à adoção é baixa, segundo os 

consumidores. Dessa forma, a experimentação aumenta a propensão à adoção. 

Contudo, a experimentação ainda depende da aprovação do sabor e da 

disponibilidade para aumentar a propensão à adoção. Sem esses dois fatores (sabor 

e disponibilidade), a experimentação não aumentaria a propensão à adoção. A 

embalagem pode ser um estímulo para a experimentação, por chamar a atenção e 

atrair o consumidor. Os fatores sociais também podem contribuir para a 

experimentação, sendo influenciada por alguém que faz parte do convívio do 

consumidor em potencial. 

A disponibilidade é uma causa de aumento ou redução na intenção de 

adoção, pois caso o produto não esteja disponível para o consumidor consumir ou 

comprar, a propensão à adoção diminui. Por outro lado, se o produto estiver 

disponível, a propensão à adoção aumenta. A disponibilidade está associada à 

experimentação, pois quanto menor a disponibilidade, menores as chances de 

ocorrer a experimentação, e, ao contrário, quanto maior a disponibilidade, maiores 

as chances de experimentação. 

O diferencial também foi apontado como uma causa da propensão à adoção, 

pois, de acordo com os consumidores seria algo que poderia atraí-los para aquele 

produto. A origem foi citada como um possível diferencial do café. O diferencial, 

contudo, estaria ainda atrelado à disponibilidade e, dependeria da experimentação, 

para aumentar a propensão à adoção. Na figura a seguir estão expostos todos os 
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fatores encontrados nos resultados deste grupo, analisados com o auxílio do 

software Atlas TI. 

   

 

 

Relação Significado 
Está associado com Quando um conceito está associado a outro, de alguma forma. 

É uma causa de Quando um conceito é causado por outro ou é consequência de outro 

Figura 19. Fatores que influenciam na propensão à adoção por café (grupo 3) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados encontrados tanto na parte dos questionários, quanto nos 

grupos focais apresentaram similaridades, o que dá sustentação aos achados desta 

etapa. Pode-se observar que a escolha alimentar e intenção de adoção são 

influenciadas tanto por fatores relacionados aos indivíduos, como por atributos do 

produto, que atendem aos valores priorizados por cada consumidor.  

Separando-se esses três grupos, é possível obter a seguinte figura: 

Indivíduo Atributos do Produto Valores 

Fatores pessoais Atributos sensoriais (sabor, aroma, 
intensidade) 

Percepção 
Sensorial 

Influências  Variedade Considerações 
Monetárias 

Aversão ao risco Marca Segurança/risco 

 Disponibilidade Conveniência 

 Propaganda Frequência 

 Pureza Situação 

 Preço   

está associado com

é uma causa de

está associado com

está associado com

é uma causa de

está associado com

está associado com

está associado com

está associado com

está associado com

é uma causa de

é uma causa de

é uma causa de

está associado com

está associado com

está associado com

é uma causa de

está associado com

está associado com

está associado comestá associado com

está associado com

está associado com

está associado com

está associado com

está associado com

está associado com

é uma causa de

está associado com

está associado com

Fatores Pessoais

Intensidade

Pureza

Sabor

Experimentação

Frequência

Diferencial

Origem

Disponibilidade

Prazer

Embalagem

Intenção de adoção
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 Origem  

 Diferencial  

Figura 20. Fatores que influenciam na escolha alimentar 
Fonte: Autora 

 

Ainda, ao se analisar apenas os atributos mencionados nesta etapa, é 

possível fazer uma relação destes com os valores correspondentes, e, assim pode-

se elencar os valores que os consumidores participantes priorizam em suas 

escolhas relacionadas ao café, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 21 - Valores priorizados na escolha por café e seus atributos correspondentes 
Fonte: Autora 
 

Com relação à origem, que é o atributo foco deste estudo, verificou-se que 

esta poderia influenciar na intenção de adoção tanto como fonte de informações 

sobre o produto, o que reduziria a aversão ao risco, como também sendo um 

diferencial (de sabor), que atrairia o consumidor a adotar determinado café.  

Nesta etapa os participantes responderam a perguntas sobre o café de duas 

origens diferentes: Cerrado Mineiro e Chapada Diamantina (BA). Para o café 

tradicional (produto C) não foi mencionada a origem. Como os participantes desta 
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etapa eram funcionários de um centro de pesquisas em economia agrícola (CEPEA), 

possuem conhecimento prévio sobre regiões nas quais são produzidos os melhores 

cafés do Brasil e isto influenciou em suas opiniões e respostas nesta etapa. Este 

achado está de acordo com o modelo do processo conceitual da escolha alimentar, 

segundo o qual o percurso de vida é a base das escolhas (FURST et al., 1996). 

Como há informações disponíveis sobre a região do Cerrado, os 

consumidores já tinham a noção de que aquele seria um produto diferenciado e de 

boa qualidade, e isto facilitou as impressões dos participantes em relação ao que 

seria encontrado no café mineiro. Por outro lado, a Chapada Diamantina não é uma 

região tradicionalmente produtora de café e, pôde-se observar incerteza e receio 

quanto ao café produzido na Bahia, pois não era possível prever quais seriam as 

características deste. Ainda, alguns consumidores relacionaram o café da Bahia 

como sendo um produto de baixa qualidade, por conta do calor típico da região.  

Nesse sentido, pode-se relacionar os resultados encontrados nesta etapa 

com os fatores que influenciam na adoção, propostos por Arts, Frambach e Bijmolt 

(2011). Para os consumidores, o café do Cerrado apresenta vantagens por sua 

origem tradicional na produção do grão e é compatível com as preferências dos 

consumidores, elevando assim a intenção de adotá-lo. Já o café da Bahia apresenta 

alta incerteza, uma vez que não há muitas informações sobre este produto, o que 

reduziria a intenção de adoção (ART; FRAMBACH; BIJMOLT, 2011). 

 

O Modelo Conceitual do Processo da Escolha Alimentar 

Neste estudo (considerando as etapas 1 e 2 analisadas anteriormente) foram 

encontrados todos os componentes do modelo conceitual do processo de escolha 

alimentar, desenvolvido por pesquisadores do Cornell Food Research Group 

(FURST et a., 1996; SOBAL, 2009; CONNORS et al. 2001). 

Assim, conclui-se que, a utilização deste é viável para compreender as 

escolhas alimentares de consumidores brasileiros, e que, apesar das diferenças 

culturais entre os dois países, o processo não se alterou significativamente. Vale 

destacar que não foi feita uma comparação entre os alimentos escolhidos por 

brasileiros e os alimentos escolhidos por estado-unidenses, e, se isto fosse feito, 

certamente que as diferenças seriam grandes. O que está sendo analisado nesta 
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pesquisa é o processo pelo qual essas escolhas acontecem e, percebe-se que 

parece não haver diferenças expressivas nesse sentido. 

Mesmo assim, há ainda fatores que foram encontrados nos resultados desta 

pesquisa e que não fazem parte do modelo conceitual, mas que parecem influenciar 

nas escolhas alimentares dos consumidores participantes desta pesquisa. Estes 

fatores são: 

 

- A frequência de consumo: A frequência parece influenciar nas escolhas 

alimentares, uma vez que, se esta é elevada, o valor de custo é priorizado, 

enquanto que, se a frequência é baixa, outros valores, tais como a percepção 

sensorial, podem ter preferência nas escolhas. 

- A finalidade: A finalidade do consume parece influenciar nas escolhas 

alimentares dos participantes deste estudo. Em alguns casos, foram citados 

exemplos, tais como “se o café é para misturar com leite, não vou comprar um 

café mais caro”. Nesse caso, a finalidade influencia em qual valor irá ser 

priorizado no momento da escolha. 

- Envolvimento com o alimento: Não foi feita uma pesquisa específica para esta 

questão do envolvimento com o alimento, contudo, percebe-se que há 

algumas evidências de que este também influencia nas escolhas. Alguns 

consumidores comentaram que, como não são grandes consumidores de 

café, não se importam em consumir um produto padrão. Porém, para aqueles 

que demonstravam maior conhecimento sobre o produto, havia maior 

interesse em um café com um diferencial, como, por exemplo, a identificação 

de origem. Marshal e Bell (2004) estudaram a influência do envolvimento nas 

escolhas alimentares e concluíram que esta é uma variável importante neste 

processo. 

 

 

Com relação à origem, é possível fazer um paralelo com o modelo conceitual 

do processo de escolha alimentar, verificando assim como este atributo seria 

analisado e compreendido pelos consumidores. 

 

- Percurso de vida: nesta fase do processo conceitual, a origem é analisada do 

ponto de vista da tradição da região ou país produtor do alimento. 
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- Influências: nesta parte do modelo, a origem pode ser analisada tanto do 

ponto de vista dos ideais, como do ponto de vista do contexto. Em relação 

aos ideais, a origem é analisada em comparação com a imagem país ou local 

de produção. Isso porque, se este possui uma imagem positiva, a origem 

poderá ser analisada de maneira igualmente positiva. Por outro lado, se a 

imagem for negativa, o local de produção tem efeito também negative na 

escolha. Do ponto de vista do contexto, a origem pode ser analisada em 

relação à disponibilidade/acesso do produto para os consumidores. 

- Sistema Pessoal: No Sistema pessoal a origem pode ser analisada do ponto 

de vista de três valores principais, que são os aspectos sensoriais (sabor, 

aroma e intensidade agradáveis ao consumidor), o custo (se o preço é 

considerado justo pelos consumidores), e o gerenciamento de relações (se os 

demais membros da família também aprovam).  

 

Observa-se, dessa forma, que a origem nem sempre é um local, mas trata-se 

de um aspecto longitudinal, que pode ser identificada de várias maneiras pelo 

consumidor. 

 

 

5.3  A INTENÇÃO DE ADOÇÃO POR CAFÉ COM ORIGEM DO BRASIL E DA 
COLÔMBIA 

 

A seguir está apresentada a análise dos resultados obtidos no experimento. 

Primeiramente, será avaliada a confiabilidade das escalas utilizadas, em seguida, 

será conduzida uma análise fatorial, para exploração dos dados. Na sequência, 

serão realizadas as análises que possibilitarão avaliar as hipóteses elaboradas neste 

estudo e, por fim, é feita uma análise de agrupamentos, para explorar o perfil dos 

consumidores participantes. 
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5.3.1 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DAS ESCALAS 

 

Foi feita a análise de confiabilidade para cada escala, utilizando a medida do 

coeficiente de alfa de Cronbach. O coeficiente alfa foi descrito em 1951 por Lee J. 

Cronbach e trata-se de um índice utilizado para medir a confiabilidade do tipo 

consistência interna de uma escala. O valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70, 

sendo que valores abaixo desse revelam que a consistência interna da escala é 

considerada baixa (STREINER, 2003).  

A consistência interna das escalas utilizadas nesta pesquisa revelou que 

estas apresentam alta confiabilidade. O valor de alfa de Cronbach para todas as 

escalas foi maior que 0,7 e menor que 0,9, conforme mostrado na figura a seguir. 

 

Escala 
Alfa de 

Cronbach 
Nº de itens 

Imagem País Colômbia 0,720 6 

Imagem País Brasil 0,797 6 

Vantagem Relativa Colômbia 0,852 5 

Intenção de Adoção Colômbia 0,836 4 

Vantagem Relativa Brasil 0,864 5 

Intenção de Adoção Brasil 0,853 4 

Compatibilidade Colômbia 0,869 5 

Intenção de Adoção Colômbia 0,865 4 

Compatibilidade Brasil 0,845 5 

Intenção de Adoção Brasil 0,841 4 

Incerteza Colômbia 0,834 5 

Intenção de Adoção Colômbia 0,845 4 

Incerteza Brasil 0,868 5 

Intenção de Adoção Brasil 0,844 4 

Figura 22. Alfa de Cronbach das escalas utilizadas 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

5.3.2 ANÁLISE FATORIAL 

 

Os itens que compõem as escalas utilizadas neste experimento foram 

submetidos a uma análise fatorial exploratória com extração de fatores em 

componentes principais. De acordo com Hair et al. (2005), a principal função da 

análise fatorial é reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas a um 

número menor de fatores. Ainda, os fatores representam as dimensões latentes, ou 
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construtos, que explicam o conjunto de variáveis observadas (FIGUEIREDO; SILVA 

JUNIOR, 2010). 

 O valor de KMO da amostra foi de 0,833, superior ao crítico, que, de acordo 

com a literatura, é de 0,6, sugerindo que os dados são adequados à análise fatorial. 

Neste caso, foram extraídos 14 fatores, que, em conjunto, explicaram 75% da 

variabilidade dos dados. A seguir, é apresentada a lista dos 14 fatores, bem como as 

cargas extraídas para cada um. 

 

Fator 1 - Provável intenção de adoção por café da Colômbia Carga 

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,813 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,807 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,781 

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,773 

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,769 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,708 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,672 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,653 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,621 

Fator 2 - Provável intenção de adoção por café do Brasil   

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,778 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,768 

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,725 

Eu vou tentar comprar este café assim que ele estiver disponível 0,719 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,711 

Provavelmente eu vou comprar este café, assim que ele estiver disponível no mercado 0,685 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,559 

Fator 3 - Intenção de adoção imediata por café   

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,74 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,684 

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,681 

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,662 

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,661 

Eu gostaria comprar este café hoje mesmo 0,632 

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,627 

Eu quero ser o primeiro a comprar este café 0,567 

Fator 4 - Incerteza sobre o café do Brasil   

É difícil prever se este café terá sabor e aroma agradáveis 0,803 

Faltam informações sobre este café (modo de produção, sabor) 0,799 

É difícil saber quanto vou gastar consumindo este café 0,798 

É difícil prever qual será o impacto social do consumo deste café 0,753 

Não sei se vale a pena trocar o café colombiano por este 0,686 

Fator 5 - Vantagem relativa do café do Brasil   
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A relação custo x benefício deste café é positiva, em relação ao café da Colômbia 0,772 

Consumir este café me proporciona vantagens em relação ao gasto de dinheiro, em 
comparação com o café da Colômbia 

0,729 

Este café tem sabor e aroma melhores que o da Colômbia 0,725 

Este café é melhor que o café da Colômbia 0,723 

Este café tem vantagens que o café da Colômbia não tem 0,700 

Fator 6 - Compatibilidade com o café da Colômbia   

Este café é coerente com meu estilo de vida 0,816 

Este café é compatível com meu jeito de viver a vida 0,811 

Minha personalidade faz com que eu me interesse por este café 0,716 

Eu me identifico mais com este café do que com o do Brasil 0,705 

Meus valores pessoais estão mais expressos neste café do que em um do Brasil 0,68 

Fator 7 - Compatibilidade com o café do Brasil   

Minha personalidade faz com que eu me interesse por este café 0,804 

Este café é compatível com meu jeito de viver a vida 0,783 

Este café é coerente com meu estilo de vida 0,748 

Meus valores pessoais estão mais expressos neste café do que em um da Colômbia 0,732 

Eu me identifico mais com este café do que com o da Colômbia 0,719 

Fator 8 - Incerteza sobre o café da Colômbia   

É difícil prever qual será o impacto social do consumo deste café 0,811 

É difícil saber quanto vou gastar consumindo este café 0,777 

É difícil prever este café terá sabor e aroma agradáveis 0,757 

Faltam informações sobre este café (modo de produção, sabor) 0,695 

Não sei se vale a pena trocar o café brasileiro por este 0,584 

Fator 9 - Vantagens sensoriais do café da Colômbia   

Este café é melhor que o café do Brasil 0,798 

Este café tem sabor e aroma melhores que o do Brasil 0,775 

Este café tem vantagens que o café do Brasil não tem 0,693 

Fator 10 - Imagem país e produtos do Brasil   

Eu gosto do Brasil 0,877 

Eu tenho simpatia pelo Brasil 0,816 

Produtos do Brasil são de boa qualidade 0,519 

Fator 11 - Imagem país da Colômbia   

Eu tenho simpatia pela Colômbia 0,895 

Eu gosto da Colômbia 0,876 

Fator 12 - Imagem sobre o café do Brasil Carga 

É fácil encontrar o café do Brasil 0,799 

O Brasil tem tradição na produção de café 0,732 

O café do Brasil é um dos melhores do mundo 0,531 

Fator 13 - Imagem sobre produtos e café da Colômbia   

Produtos da Colômbia são de boa qualidade 0,761 

O café da Colômbia é um dos melhores do mundo 0,519 

A Colômbia tem tradição na produção de café 0,502 

Fator 14 - Vantagens financeiras do café da Colômbia   
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Consumir este café me proporciona vantagens em relação ao gasto de dinheiro, em 
comparação com o café do Brasil 

0,752 

A relação custo x benefício do café deste café é positiva, em relação ao café do Brasil 0,669 

Figura 23. Fatores extraídos e suas respectivas cargas 
Fonte: Autora 

 

Por meio da análise fatorial, verificou-se que os construtos se agruparam da 

maneira como esperada na elaboração das escalas. Contudo, algumas variáveis 

apresentaram-se agrupadas em mais de um fator, o que fornece indícios de que 

estas possuem mais de uma dimensão, sendo estas variáveis a Intenção de 

Adoção, a Vantagem Relativa e a Imagem País. 

Com relação à Intenção de Adoção, esta foi dividida em três fatores, sendo 

que o primeiro e o segundo são semelhantes, apenas diferenciando-se pelo fato de, 

no primeiro fator, a intenção de adoção se referir ao café da Colômbia, e no 

segundo, se referir ao café do Brasil. Já o terceiro fator se refere à intenção de 

adoção imediata tanto pelo café do Brasil, como pelo café da Colômbia. 

A vantagem relativa foi extraída em três fatores, sendo um relacionado às 

vantagens do café do Brasil e dois referentes ao café da Colômbia, apresentando-

se, dessa forma, como um construto multidimensional. 

A Imagem país apresentou duas dimensões, contudo estas foram agrupadas 

de maneiras distintas para o Brasil e para a Colômbia. Para o Brasil, a imagem país 

foi extraída em dois fatores, sendo o primeiro relacionado à imagem do país e dos 

produtos fabricados no País (foi chamada de “Imagem país e produtos do Brasil”), e 

a segunda relacionada especificamente ao café do Brasil (“Imagem sobre o café do 

Brasil”). Já para a Colômbia, a imagem país também apresentou duas dimensões, 

sendo que a primeira esteve relacionada com a imagem do país Colômbia (“Imagem 

país da Colômbia”), e a segunda com a imagem de produtos e café da Colômbia 

(“Imagem sobre produtos e café da Colômbia”). 

Os demais construtos (Compatibilidade e Incerteza) apresentaram-se 

unidimensionais, apenas extraídos separadamente, de acordo com o país em 

questão (Brasil ou Colômbia). A seguir segue uma breve descrição de cada fator. A 

tabela com a análise fatorial completa encontra-se no apêndice G. 

- Fator 1 – Provável intenção de adoção por café da Colômbia: Este fator 

agrupou o construto referente à intenção de adoção por café da Colômbia.  
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- Fator 2 – Provável intenção de adoção por café do Brasil: Este fator agrupou 

o construto referente à intenção de adoção por café do Brasil.  

- Fator 3 – Intenção de adoção imediata por café: No terceiro fator foram 

extraídos tanto fatores relacionados à adoção de café do Brasil, como da 

Colômbia. Contudo, as frases extraídas neste fator são referentes a uma 

adoção mais imediata. Dessa forma, pode-se observar que a intenção de 

adoção divide-se em duas dimensões, sendo a primeira uma provável 

intenção e a segunda uma intenção mais próxima do comportamento de 

adoção. 

- Fator 4 – Incerteza sobre o café do Brasil: neste fator estão agrupadas as 

frases que se referem às incertezas sobre um café do Brasil, estas que estão 

relacionadas tanto aos aspectos sensoriais do produto, bem como aos 

aspectos financeiros e sociais da adoção deste café. 

- Fator 5 – Vantagem relativa do café do Brasil: este construto explora as 

vantagens sensoriais, financeiras e gerais que um café brasileiro teria em 

relação a um café colombiano. 

- Fator 6 – Compatibilidade com o café da Colômbia: a compatibilidade com o 

café da Colômbia é um construto que explora o quanto as características do 

café colombiano são compatíveis com o estilo de vida, personalidade e 

valores do consumidor. 

- Fator 7 – Compatibilidade com o café do Brasil: a compatibilidade com o café 

do Brasil é semelhante ao fator 6, mas relacionado ao café brasileiro.  

- Fator 8 – Incerteza sobre o café da Colômbia: este fator é similar ao fator 4 

(referente à incerteza sobre o café do Brasil).  

- Fator 9 – Vantagens sensoriais do café da Colômbia: está relacionado ao café 

da Colômbia e suas características de sabor e aroma (vantagens do café em 

termos de aspectos sensoriais do produto). Este construto, em sua origem, 

apresenta-se junto ao fator 14 (vantagens financeiras). Na extração de fatores 

pode-se perceber, portanto, que a vantagem relativa do café da Colômbia 

apresenta duas dimensões, sendo a primeira o fator 9 (vantagens sensoriais) 

e a segunda o fator 14 (vantagens financeiras). 

- Fator 10 – Imagem país e produtos do Brasil: a princípio, havia apenas um 

construto, denominado de imagem país. Contudo, na extração de fatores 

percebe-se que este é multidimensional. Dessa forma, o fator 10 agrupou o 
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construto relacionado à imagem sobre o país e os produtos fabricados no 

Brasil. 

- Fator 11 – Imagem país da Colômbia: este fator é semelhante ao fator 10, 

contudo, agrupa apenas as frases relacionadas à imagem país da Colômbia.  

- Fator 12 – Imagem sobre o café do Brasil: este fator também é parte da 

imagem país, contudo, este fator está relacionado exclusivamente à imagem 

sobre o café do Brasil perante os consumidores, considerando o acesso ao 

produto, à tradição do País na produção e sua posição frente a outros países 

produtores.  

- Fator 13 – Imagem sobre produtos e café da Colômbia: se refere à imagem 

que os consumidores possuem tanto de café, como de outros produtos 

fabricados na Colômbia. 

- Fator 14 – Vantagens financeiras do café da Colômbia: está relacionado às 

vantagens financeiras da adoção de um café da Colômbia, se referindo tanto 

ao gasto monetário, quanto ao custo x benefício do consumo. 

 

 

5.3.3 AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Para analisar os resultados obtidos no experimento, bem como avaliar as 

hipóteses desenvolvidas no capítulo três, a autora optou por duas principais técnicas 

de análise de dados quantitativos, que são o coeficiente de correlação e o teste t de 

comparação de médias em pares. Primeiramente, foi feita uma análise de correlação 

entre as variáveis de cada país para verificar se havia associação significativa entre 

as variáveis. Em seguida, foi feito um teste t de comparação de médias em pares, 

para analisar se havia diferença significativa entre as médias de cada variável 

(dentre países, ou seja, primeiro só para a Colômbia e, depois, só para o Brasil). Por 

fim, realizou-se uma comparação de médias de todas variáveis entre os dois 

cenários expostos (Brasil e Colômbia) para analisar as diferenças de respostas com 

a variação da origem do café. 

A figura a seguir representa a maneira como as análises desta etapa foram 

conduzidas. 
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Figura 24. Representação da ordem das análises 
Fonte: Autora 

 

 

Análise do coeficiente de correlação 

Para todas as variáveis independentes (vantagem relativa, compatibilidade e 

incerteza) foi feito o cálculo de correlação com sua variável dependente 

correspondente (intenção de adoção). Quanto à variável imagem país, que era a 

primeira escala avaliada pelos respondentes, foi feito o cálculo de sua correlação 

com as três escalas de intenção de adoção, para cada cenário (Brasil e Colômbia). 

A opção pela análise de correlação foi pelo fato de esta ter se mostrado a mais 

adequada, uma vez que a autora tinha interesse em saber a associação entre as 

variáveis, e, como para cada cenário (Brasil ou Colômbia) havia três escalas de 

intenção de adoção (cada uma estava relacionada com uma variável independente), 

a análise de correlação pareceu ser suficiente para a interpretação dos resultados 

desta etapa. 

O coeficiente de correlação é a medida que mostra o grau de relacionamento 

existente entre duas variáveis. A relação entre duas variáveis é linear quando o valor 

de uma pode ser obtido por meio da equação da reta. Dessa forma, pode-se ajustar 

uma reta da forma Y = α + Βx (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2009).  

Se a análise de correlação envolver um elevado número de variáveis e o 

interesse do pesquisador é saber a relação duas a duas, a literatura recomenda a 

elaboração de uma matriz de correlações. Esta matriz é formada pelas correlações 

entre as variáveis Xi e Xj, com i ≠ j , fora da diagonal e 1 na diagonal, mostrando a 

correlação das variáveis Xi e Xj , sendo i = j. 

Café com 
origem do 

Brasil 

(correlação e 
comparação 
de médias) 

Análise Brasil 
x Colômbia 

(comparação 
de médias) 

Café com 
origem da 
Colômbia 

(correlação e 
comparação 
de médias) 
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Em termos estatísticos, duas variáveis se associam quando elas guardam 

semelhanças na distribuição de seus dados. Assim, elas podem se associar a partir 

da distribuição das frequências ou pelo compartilhamento de variância. No caso da 

correlação de Pearson (r) a associação ocorre pelo compartilhamento de variância 

entre duas variáveis (FILHO FIGUEIREDO; JUNIOR SILVA, 2009). 

Segundo Hair et al. (2005), a forma mais comum e utilizada para extrair as 

correlações entre variáveis é a correlação produto-momento de Pearson e, esta foi a 

forma selecionada para este estudo. Há três pressupostos básicos que devem ser 

considerados na utilização deste coeficiente, sendo o primeiro, que o relacionamento 

entre as duas variáveis correlacionadas seja linear. O segundo indica que as 

variáveis envolvidas sejam aleatórias e, o terceiro pressuposto para a utilização da 

correlação é que as duas variáveis tenham uma distribuição normal bivariada 

conjunta, o que equivale a dizer que para cada X dado, a variável Y é normalmente 

distribuída. Este terceiro pressuposto é fundamental para possibilitar fazer 

inferências estatísticas, contudo, é dispensável quando se tratar de estudos 

amostrais, como é o caso desta pesquisa (LIRA, 2004). 

Com relação à interpretação desta análise, o coeficiente (ρˆ) é visto como um 

indicador que descreve a interdependência entre as variáveis X e Y, com a forma Yˆ 

= αˆ + β ˆX , onde αˆ e β ˆ são constantes. Dessa forma, quando ρˆ = 1 existe 

correlação linear perfeita entre as variáveis X e Y. A correlação é linear perfeita 

positiva quando ρˆ = 1 e linear perfeita negativa quando ρˆ = −1. Quando se tem ρˆ = 

0 , não existe correlação linear entre as variáveis X e Y (ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIAMS, 2009).  

Na prática, os valores do coeficiente variam, podendo apresentar associações 

mais fortes ou mais fracas, de maneira positiva ou negativa. Há algumas diferenças 

no que os autores consideram como associação fraca, moderada e alta, porém, para 

fins deste estudo, adotou-se a abordagem feita por Hair et al. (2005), conforme a 

tabela a seguir. 

 

Tabela 1. Interpretação do coeficiente de correlação 

Variação do coeficiente Força da associação 

0,01 - 0,020 
Leve, quase 
imperceptível 

0,021 - 0,40 Pequena, mas definida 

0,41 - 0,70 Moderada 
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0,71 - 0,90 Alta 

0,90 - 1,00 Muito forte 

Fonte: Hair et al. (2005). 

 

Vale ressaltar que o coeficiente de correlação de Pearson não diferencia entre 

variáveis independentes e variáveis dependentes. Dessa forma, o valor da 

correlação entre X Y é o mesmo entre Y e X. Nesse sentido, dificilmente pode-se 

afirmar quem varia em função de quem. Simplesmente pode-se dizer que há 

semelhanças entre a distribuição dos escores das variáveis (FILHO FIGUEIREDO; 

JUNIOR SILVA, 2009). 

Na sequência, será detalhada a análise de correlação realizada para 

interpretação dos resultados do experimento. 

 

 

Análise de resultados para o café com origem da Colômbia 

Conforme descrito anteriormente, primeiramente foi feita a análise de 

correlação entre todas as variáveis relacionadas ao café com origem da Colômbia. 

Apesar de, na análise de correlação não ser possível diferenciar as variáveis 

dependentes das independentes, a autora tinha principal interesse em saber se 

havia relação entre a intenção de adoção (que foi tratada como variável dependente 

nesta pesquisa) com as variáveis: imagem país, vantagem relativa, incerteza e 

compatibilidade (tratadas como sendo as variáveis independentes).  

O quadro a seguir (5) mostra o esquema de como foi analisada a correlação 

(duas a duas) entre as variáveis relacionadas ao café com origem da Colômbia. 

 

 

Variáveis cuja correlação foi analisada (todas 
relacionadas ao café com origem da Colômbia) 

Intenção de adoção (1ª escala) x Vantagem Relativa 

Intenção de adoção (2ª escala) x Incerteza 

Intenção de adoção (3ª escala) x Compatibilidade 

Intenção de adoção (1ª escala) x Imagem país 

Intenção de adoção (2ª escala) x Imagem país 

Intenção de adoção (3ª escala) x Imagem país 

Quadro 5. Pares de variáveis para cálculo de correlação 
Fonte: Autora 
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Para isso, elaborou-se uma matriz de correlação entre todas as variáveis 

relacionadas ao café da Colômbia, com o auxílio do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).  

A matriz de correlação está mostrada a figura a seguir. 

Matriz de Correlações 

 VRCOL INCCOL COMPCOL IPCOL INTADVR 

COL 

INTADIN 

COL 

INTADC 

COL 

VRCOL 

Correlação de Pearson 1 ,128
*
 ,239

**
 ,265

**
 ,400

**
 ,476

**
 ,442

**
 

Sig. (2 extremidades)  ,046 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

105,268 16,367 31,226 24,280 50,024 61,279 59,045 

Covariância ,431 ,067 ,128 ,100 ,205 ,251 ,242 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INCCOL 

Correlação de Pearson ,128
*
 1 -,352

**
 -,053 ,167

**
 ,113 ,037 

Sig. (2 extremidades) ,046  ,000 ,413 ,009 ,077 ,566 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

16,367 155,864 -56,088 -5,864 25,433 17,722 5,987 

Covariância ,067 ,639 -,230 -,024 ,104 ,073 ,025 

N 245 245 245 245 245 245 245 

COMPCOL 

Correlação de Pearson ,239
**
 -,352

**
 1 ,148

*
 ,226

**
 ,299

**
 ,367

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  ,020 ,000 ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

31,226 -56,088 162,815 16,928 35,184 47,756 61,076 

Covariância ,128 -,230 ,667 ,069 ,144 ,196 ,250 

N 245 245 245 245 245 245 245 

IPCOL 

Correlação de Pearson ,265
**
 -,053 ,148

*
 1 ,261

**
 ,301

**
 ,240

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,413 ,020  ,000 ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

24,280 -5,864 16,928 79,844 28,494 33,761 27,968 

Covariância ,100 -,024 ,069 ,327 ,117 ,138 ,115 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADVRCOL 

Correlação de Pearson ,400
**
 ,167

**
 ,226

**
 ,261

**
 1 ,812

**
 ,743

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,009 ,000 ,000  ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

50,024 25,433 35,184 28,494 148,925 124,243 118,104 

Covariância ,205 ,104 ,144 ,117 ,610 ,509 ,484 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADINCOL 
Correlação de Pearson ,476

**
 ,113 ,299

**
 ,301

**
 ,812

**
 1 ,871

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,077 ,000 ,000 ,000  ,000 
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Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

61,279 17,722 47,756 33,761 124,243 157,167 142,259 

Covariância ,251 ,073 ,196 ,138 ,509 ,644 ,583 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADCCOL 

Correlação de Pearson ,442
**
 ,037 ,367

**
 ,240

**
 ,743

**
 ,871

**
 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,566 ,000 ,000 ,000 ,000  

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

59,045 5,987 61,076 27,968 118,104 142,259 169,680 

Covariância ,242 ,025 ,250 ,115 ,484 ,583 ,695 

N 245 245 245 245 245 245 245 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Sigla Significado 

IPCOL Imagem país da Colômbia 

VRCOL Vantagem relativa do café da Colômbia 

INCCOL Incerteza sobre o café da Colômbia 

COMPCOL Compatibilidade com o café da Colômbia 

INTADVRCOL Intenção de adoção referente à vantagem relativa do café da Colômbia 

INTADINCOL Intenção de adoção referente à incerteza sobre o café da Colômbia 

INTADCCOL Intenção de adoção referente à compatibilidade sobre o café da Colômbia 

N Amostra (nº de participantes) 

Figura 25. Matriz de correlação das variáveis em pares 
Fonte: Autora 
 

Conforme os dados obtidos na análise, é possível verificar que há uma 

correlação positiva significativa no nível de 0,01 entre as variáveis: intenção de 

adoção relacionada à vantagem relativa do café com origem da Colômbia e 

vantagem relativa do café com origem da Colômbia.  

Do mesmo modo, também foi observada correlação positiva significativa no 

nível de 0,01 entre a intenção de adoção relacionada à compatibilidade com o café 

originado da Colômbia e a compatibilidade com o café da Colômbia. 

Por outro lado, a intenção de adoção relacionada à incerteza sobre o café 

com origem da Colômbia não apresentou correlação significativa com a incerteza 

sobre o café da Colômbia.  

A imagem país foi a variável cuja escala foi a primeira a ser apresentada e, 

consequentemente, a primeira a ser respondida no questionário. Dessa forma, esta 

variável não estava diretamente relacionada a nenhuma das três escalas de 

intenção de adoção. Assim, verificou-se se havia correlação entre esta variável 

(imagem país) e as três escalas de intenção de adoção (escala de intenção de 
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adoção referente à vantagem relativa, à incerteza e à compatibilidade), a fim de 

analisar se a imagem país estava correlacionada com a intenção de adoção.  

Nesse sentido, observou-se que houve correlação positiva significativa no 

nível de 0,01 entre a imagem país e a intenção de adoção relacionada à vantagem 

relativa, intenção de adoção relacionada à incerteza e intenção de adoção 

relacionada à compatibilidade. 

 

 

Comparação entre as variáveis relacionadas ao café da Colômbia 

Para analisar qual das variáveis apresentou maior influência na intenção de 

adoção, foi feito um teste t de comparação de médias em pares, com a utilização do 

SPSS. 

O teste de comparação de médias avalia a significância estatística da 

diferença entre duas médias de amostras independentes. A estatística t é a razão da 

diferença entre as médias das amostras e seu erro padrão. O erro padrão é uma 

estimativa da diferença entre médias esperada por causa do erro amostral, ao invés 

de diferenças reais entre médias (HAIR et al., 2005).  

Nesse sentido, Hair et al. (2005) comentam que, se o valor t é grande o 

suficiente, pode-se dizer que a diferença não era devido à variabilidade de amostra, 

mas sim que esta representa uma diferença real entre as médias em questão. Para 

isso, compara-se a estatística t com o seu valor crítico da estatística (tcrítico). Assim, 

se o valor da estatística t é maior que o valor crítico, isso leva a rejeição da hipótese 

nula de que não há diferença entre as médias, ou seja, nesse caso é possível 

afirmar que as médias são diferentes verdadeiramente. 

Foi realizada primeiramente uma comparação entre as médias das variáveis 

relacionadas ao café com origem da Colômbia. A princípio, foram comparadas as 

médias das variáveis independentes (imagem país, vantagem relativa, incerteza e 

compatibilidade). Em seguida, foram comparadas as médias das três escalas de 

intenção de adoção relacionadas ao café com origem da Colômbia. 

Dentre as várias independentes, a menor média obtida pela Colômbia foi 

quanto à variável vantagem relativa (2,9), e a maior foi na imagem país (3,3), 

seguida pela compatibilidade (3,1) e a incerteza (3,0). Porém, estatisticamente não é 

possível afirmar que as médias obtidas para incerteza e compatibilidade são 
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diferentes, uma vez que o nível de significância foi superior a 0,05. As demais 

médias são estatisticamente distintas. 

As médias calculadas para cada uma das variáveis são apresentadas a 

seguir, bem como os níveis de significância encontrados. 

 

Tabela 2. Médias das variáveis 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 VRCOL 2,9159 245 ,65683 ,04196 

INCCOL 3,0392 245 ,79924 ,05106 

Par 2 VRCOL 2,9159 245 ,65683 ,04196 

COMPCOL 3,1216 245 ,81687 ,05219 

Par 3 VRCOL 2,9159 245 ,65683 ,04196 

IPCOL 3,3469 245 ,57204 ,03655 

Par 4 INCCOL 3,0392 245 ,79924 ,05106 

COMPCOL 3,1216 245 ,81687 ,05219 

Par 5 INCCOL 3,0392 245 ,79924 ,05106 

IPCOL 3,3469 245 ,57204 ,03655 

Par 6 COMPCOL 3,1216 245 ,81687 ,05219 

IPCOL 3,3469 245 ,57204 ,03655 

Fonte: Autora 

 

 

Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas t df Sig. (2 

extremida

des) 

Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

95% Intervalo de 

confiança da diferença 

Inferior Superior 

Par 1 VRCOL - INCCOL -,12327 ,96750 ,06181 -,24502 -,00151 -1,994 244 ,047 

Par 2 VRCOL - COMPCOL -,20571 ,91802 ,05865 -,32124 -,09019 -3,507 244 ,001 

Par 3 VRCOL - IPCOL -,43102 ,74809 ,04779 -,52516 -,33688 -9,018 244 ,000 

Par 4 INCCOL - COMPCOL -,08245 1,32883 ,08490 -,24967 ,08477 -,971 244 ,332 

Par 5 INCCOL - IPCOL -,30776 1,00701 ,06434 -,43448 -,18103 -4,784 244 ,000 

Par 6 COMPCOL - IPCOL -,22531 ,92507 ,05910 -,34172 -,10889 -3,812 244 ,000 

Figura 26. Níveis de significância das diferenças entre as médias 
Fonte: Autora 

 

Em seguida, foi feita a comparação de médias foi efetuada entre as três 

escalas de intenção de adoção relacionadas ao café com origem da Colômbia 
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(intenção de adoção relacionada à vantagem relativa, intenção de adoção 

relacionada à incerteza e intenção de adoção relacionada à compatibilidade).  

Os resultados obtidos mostraram que as médias das três escalas de intenção 

de adoção são diferentes entre si, com nível de significância de 0,05. A maior média 

foi obtida para a intenção de adoção relacionada à vantagem relativa do café da 

Colômbia (3,06), seguida pela intenção de adoção relacionada à incerteza (2,9) 

sobre o com o café da Colômbia e, por fim, a intenção de adoção relacionada à 

compatibilidade com o café da Colômbia (2,8).   

Baseando-se no exposto acima, pode-se afirmar que a intenção de adoção 

relacionada à vantagem relativa do café da Colômbia é maior que a intenção de 

adoção relacionada à incerteza e à compatibilidade. Ainda, a intenção de adoção 

relacionada à incerteza é superior à intenção de adoção referente à compatibilidade 

com o café da Colômbia. 

As médias calculadas para cada uma das variáveis são apresentadas a 

seguir, bem como os níveis de significância encontrados. 

 
Tabela 3. Médias das variáveis 

 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 INTADVRCOL 3,0643 245 ,78125 ,04991 

INTADINCOL 2,9092 245 ,80257 ,05127 

Par 2 INTADVRCOL 3,0643 245 ,78125 ,04991 

INTADCCOL 2,8347 245 ,83391 ,05328 

Par 3 INTADCCOL 2,8347 245 ,83391 ,05328 

INTADINCOL 2,9092 245 ,80257 ,05127 

Fonte: Autora 

 

Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas t df Sig. (2 

extremidades) Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

da 

média 

95% Intervalo de 

confiança da 

diferença 

Inferior Superior 

Par 1 
INTADVRCOL – 

INTADINCOL 

,15510 ,48589 ,03104 ,09396 ,21625 4,996 244 ,000 
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Par 2 
INTADVRCOL – 

INTADCCOL 

,22959 ,58112 ,03713 ,15646 ,30272 6,184 244 ,000 

Par 3 
INTADCCOL – 

INTADINCOL 

-,07449 ,41650 ,02661 -,12690 -,02208 -2,799 244 ,006 

Figura 27. Níveis de significância das diferenças entre as médias 
Fonte: Autora 

 

As duas etapas desta comparação de médias foram analisadas em conjunto, 

e verificou-se que justamente a escala na qual foi observada a menor média 

(vantagem relativa), apresentou a maior média na intenção de adoção. Pode-se 

concluir que os consumidores participantes perceberam menos vantagens no café 

da Colômbia, e mais incertezas e compatibilidade. Porém, ainda assim, a intenção 

de adoção esteve mais associada às vantagens que o produto aparentou 

apresentar. 

 

 

Análise de resultados para o café com origem do Brasil 

Semelhante ao feito para os dados do café com origem da Colômbia, a autora 

realizou uma análise de correlação entre todas as variáveis relacionadas ao café do 

Brasil.  

O quadro a seguir mostra um esquema de como foi analisada a correlação 

(duas a duas) entre as variáveis relacionadas ao café com origem do Brasil. 

 
 

Variáveis cuja correlação foi analisada (todas 
relacionadas ao café com origem do Brasil) 

Intenção de adoção (1ª escala) x Vantagem Relativa 

Intenção de adoção (2ª escala) x Incerteza 

Intenção de adoção (3ª escala) x Compatibilidade 

Intenção de adoção (1ª escala) x Imagem país 

Intenção de adoção (2ª escala) x Imagem país 

Intenção de adoção (3ª escala) x Imagem país 

Quadro 6. Variáveis cuja correlação foi analisada 
Fonte: Autora 
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Nesse sentido, para avaliar se havia correlação entre as variáveis, a autora 

elaborou uma matriz de correlação entre todas as variáveis relacionadas ao café do 

Brasil, utilizando o SPSS.  

         A matriz de correlação está apresentada na figura a seguir 

 

Matriz de Correlações 

 VRBRA INCBRA COMPBR IPBRAL INTADVR 

BRA 

INTADIN 

BRA 

INTADC 

BRA 

VRBRA 

Correlação de Pearson 1 ,230
**
 ,205

**
 ,480

**
 ,364

**
 ,255

**
 ,252

**
 

Sig. (2 extremidades)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

115,452 33,569 25,905 46,063 47,461 33,298 31,989 

Covariância ,473 ,138 ,106 ,189 ,195 ,136 ,131 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INCBRA 

Correlação de Pearson ,230
**
 1 -,077 ,078 ,362

**
 ,358

**
 ,322

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000  ,230 ,226 ,000 ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

33,569 184,752 -12,317 9,411 59,634 58,996 51,779 

Covariância ,138 ,757 -,050 ,039 ,244 ,242 ,212 

N 245 245 245 245 245 245 245 

COMPBR 

Correlação de Pearson ,205
**
 -,077 1 ,185

**
 ,164

*
 ,186

**
 ,294

**
 

Sig. (2 extremidades) ,001 ,230  ,004 ,010 ,003 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

25,905 -12,317 138,324 19,390 23,335 26,530 40,952 

Covariância ,106 -,050 ,567 ,079 ,096 ,109 ,168 

N 245 245 245 245 245 245 245 

IPBRA 

Correlação de Pearson ,480
**
 ,078 ,185

**
 1 ,205

**
 ,183

**
 ,165

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,226 ,004  ,001 ,004 ,010 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

46,063 9,411 19,390 79,722 22,255 19,839 17,406 

Covariância ,189 ,039 ,079 ,327 ,091 ,081 ,071 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADVRBRA 

Correlação de Pearson ,364
**
 ,362

**
 ,164

*
 ,205

**
 1 ,748

**
 ,702

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,010 ,001  ,000 ,000 

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

47,461 59,634 23,335 22,255 147,157 110,063 100,690 

Covariância ,195 ,244 ,096 ,091 ,603 ,451 ,413 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADINBRA 
Correlação de Pearson ,255

**
 ,358

**
 ,186

**
 ,183

**
 ,748

**
 1 ,812

**
 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,003 ,004 ,000  ,000 
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Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

33,298 58,996 26,530 19,839 110,063 147,167 116,462 

Covariância ,136 ,242 ,109 ,081 ,451 ,603 ,477 

N 245 245 245 245 245 245 245 

INTADCBRA 

Correlação de Pearson ,252
**
 ,322

**
 ,294

**
 ,165

**
 ,702

**
 ,812

**
 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000  

Soma dos quadrados e 

produtos cruzados 

31,989 51,779 40,952 17,406 100,690 116,462 139,809 

Covariância ,131 ,212 ,168 ,071 ,413 ,477 ,573 

N 245 245 245 245 245 245 245 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

Sigla Significado 

IPBRA Imagem país Brasil 

VRBRA Vantagem relativa do café do Brasil 

INCBRA Incerteza sobre o café do Brasil 

COMPBRA Compatibilidade com o café do Brasil 

INTADVRBRA Intenção de adoção referente à vantagem relativa do café do Brasil 

INTADINBRA Intenção de adoção referente à incerteza sobre o café do Brasil 

INTADCBRA Intenção de adoção referente à compatibilidade sobre o café do Brasil 

N Amostra (nº de participantes) 

Figura 28. Matriz de correlação das variáveis 
Fonte: Autora 

 

A análise de correlação das variáveis sobre o café com origem do Brasil 

mostrou que há uma correlação positiva significativa no nível 0,01 entre a intenção 

de adoção referente à vantagem relativa e a vantagem relativa (0,364). 

Quanto à intenção de adoção referente à compatibilidade com o café do 

Brasil, o coeficiente de correlação também indicou uma associação positiva 

significativa no nível de 0,01 desta variável com a compatibilidade com o café do 

Brasil (0,294). 

Ao contrário do observado para a Colômbia, no caso do café de origem 

brasileira, a intenção de adoção referente à incerteza apresentou correlação positiva 

significativa no nível 0,01 com a incerteza sobre o café do Brasil (0,358). 

Por fim, foi analisada a correlação da imagem país do Brasil com as três 

escalas de intenção de adoção citadas (intenção de adoção relacionada à vantagem 

relativa, incerteza e compatibilidade). O coeficiente de Pearson mostrou que há 

correlação positiva, significativa no nível 0,05 entre a imagem país e cada uma das 

três variáveis (0,205, 0,183, 0,165, respectivamente). 
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Comparação entre as variáveis relacionadas ao café com origem do Brasil 

De modo a analisar qual das variáveis apresentou maior associação com a 

intenção de adoção, a autora realizou um teste t de comparação entre as médias 

das variáveis em pares, com o auxílio do SPSS. 

Primeiramente, foram comparadas as médias das variáveis independentes 

(imagem país, vantagem relativa, incerteza e compatibilidade). Na sequência foram 

comparadas as médias das três escalas de intenção de adoção relacionadas ao café 

com origem do Brasil. 

 A variável na qual o Brasil apresentou a menor média (comparando-se 

apenas as variáveis independentes relacionadas ao café de origem brasileira) foi a 

incerteza (3,25) e a maior média foi observada para a imagem país (4,13), seguida 

pela compatibilidade (3,37) e vantagem relativa (3,21). As médias de vantagem 

relativa e incerteza não apresentam diferença do ponto de vista estatístico e, 

portanto, são consideradas como iguais. Todas as outras médias são distintas, 

estatisticamente. 

As médias obtidas para cada uma das variáveis são apresentadas a seguir, 

bem como os níveis de significância encontrados. 

 

Tabela 4. Médias das variáveis 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 VRBRA 3,2506 245 ,68787 ,04395 

INCBRA 3,2057 245 ,87016 ,05559 

Par 2 VRBRA 3,2506 245 ,68787 ,04395 

COMPBR 3,3690 245 ,75293 ,04810 

Par 3 VRBRA 3,2506 245 ,68787 ,04395 

IPBRASIL 4,1347 245 ,57160 ,03652 

Par 4 INCBRA 3,2057 245 ,87016 ,05559 

COMPBR 3,3690 245 ,75293 ,04810 

Par 5 INCBRA 3,2057 245 ,87016 ,05559 

IPBRASIL 4,1347 245 ,57160 ,03652 

Par 6 COMPBR 3,3690 245 ,75293 ,04810 

IPBRASIL 4,1347 245 ,57160 ,03652 

Fonte: Autora 
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Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas T df Sig. (2 

extremid

ades) 

Média Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

95% Intervalo de 

confiança da diferença 

Inferior Superior 

Par 1 VRBRA - INCBRA ,04490 ,97734 ,06244 -,07809 ,16789 ,719 244 ,473 

Par 2 
VRBRA - 

COMPBR 

-,11837 ,90980 ,05812 -,23286 -,00388 -2,036 244 ,043 

Par 3 
VRBRA - 

IPBRASIL 

-,88408 ,64987 ,04152 -,96586 -,80230 -21,294 244 ,000 

Par 4 
INCBRA - 

COMPBR 

-,16327 1,19375 ,07627 -,31349 -,01304 -2,141 244 ,033 

Par 5 
INCBRA - 

IPBRASIL 

-,92898 1,00338 ,06410 -1,05525 -,80271 -14,492 244 ,000 

Par 6 
COMPBR - 

IPBRASIL 

-,76571 ,85714 ,05476 -,87358 -,65785 -13,983 244 ,000 

Figura 29. Níveis de significância das diferenças entre as médias  
Fonte: Autora 
 

Na sequência, prosseguiu-se para a comparação das médias das escalas de 

intenção de adoção. A análise mostrou que a diferença entre as médias das escalas 

de intenção de adoção relacionada à vantagem relativa e intenção de adoção 

relacionada à incerteza é significativa no nível 0,05. Igualmente, a diferença entre as 

médias das escalas de intenção de adoção relacionada à vantagem relativa e 

intenção de adoção relacionada à compatibilidade é significativa no nível 0,05. 

Nesse sentido, pode-se concluir que a intenção de adoção relacionada à 

vantagem relativa do café com origem do Brasil é superior à intenção de adoção 

relacionada tanto a incerteza, como à compatibilidade. 

Contudo, a comparação das médias entre as escalas de intenção de adoção 

relacionada à incerteza e a intenção de adoção relacionada à compatibilidade não 

foi significativa (a significância foi de 0,436, superior a 0,05 que é o limite aceitável). 

Dessa forma, não se pode afirmar que a intenção de adoção relacionada à incerteza 

é superior que a intenção de adoção relacionada à compatibilidade. 

As médias obtidas para cada uma das variáveis são apresentadas nos 

quadros a seguir, bem como os níveis de significância encontrados. 
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Tabela 5. Médias das variáveis 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 INTADVRBRA 3,2612 245 ,77660 ,04961 

INTADINBRA 3,1816 245 ,77662 ,04962 

Par 2 INTADVRBRA 3,2612 245 ,77660 ,04961 

INTADCBRASIL 3,1582 245 ,75696 ,04836 

Par 3 INTADCBRASIL 3,1582 245 ,75696 ,04836 

INTADINBRA 3,1816 245 ,77662 ,04962 

Fonte: Autora 

 

 

 

Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas t df Sig. (2 

extremid

ades) 

Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

95% Intervalo de 

confiança da diferença 

Inferior Superior 

Par 1 
INTADVRBRA - 

INTADINBRA 

,07959 ,55144 ,03523 ,01020 ,14899 2,259 244 ,025 

Par 2 
INTADVRBRA - 

INTADCBRASIL 

,10306 ,59225 ,03784 ,02853 ,17759 2,724 244 ,007 

Par 3 
INTADCBRASIL - 

INTADINBRA 

-,02347 ,47067 ,03007 -,08270 ,03576 -,780 244 ,436 

Figura 30. Níveis de significância das diferenças entre as médias 
Fonte: Autora 

 

Assim como observado para a Colômbia, embora a variável vantagem relativa 

não tenha apresentado a maior média, a escala de intenção de adoção relacionada 

à vantagem relativa foi a que obteve a maior média, dentre as três analisadas para o 

café com origem do Brasil. No caso do Brasil a imagem país, que não estava 

relacionada diretamente a nenhuma escala de intenção de adoção, foi a variável que 

obteve a maior média, seguida pela compatibilidade, que estava associada a uma 

escala de intenção de adoção. 

Dessa forma, pode-se concluir que para a amostra pesquisada, as 

características relacionadas à vantagem relativa do café parecem ser as que mais 

influenciam na intenção de adoção. 
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Comparação entre diferentes origens: Brasil e Colômbia 

Após a interpretação dos resultados dentre países, foi realizada a análise 

comparativa entre Brasil e Colômbia, utilizando também o SPSS. Para isso, efetuou-

se um teste t de comparação de médias em pares. Primeiramente, foram 

comparadas as médias de todas as variáveis independentes (imagem país, 

vantagem relativa, incerteza e compatibilidade). Na sequência, compararam-se as 

médias das variáveis dependentes (intenção de adoção relacionada à vantagem 

relativa, intenção de adoção relacionada à incerteza e intenção de adoção 

relacionada à compatibilidade). 

Observa-se que as variáveis referentes ao café do Brasil (Imagem País, 

Incerteza, Vantagem Relativa e Compatibilidade) obtiveram médias superiores às 

referentes ao café da Colômbia. Ainda, a Imagem país, foi a variável na qual tanto 

Brasil como Colômbia obtiveram as maiores médias, sendo também a que 

apresentou a maior diferença de médias (0,79). A Incerteza foi a variável que 

apresentou a menor diferença entre as médias, sendo de 0,17 (a significância desta 

comparação foi de 0,043, no limite da aceitação, que é de 0,05). 

 

Tabela 6. Médias das variáveis 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 IPCOL 3,3469 245 ,57204 ,03655 

IPBRASIL 4,1347 245 ,57160 ,03652 

Par 2 VRCOL 2,9159 245 ,65683 ,04196 

VRBRA 3,2506 245 ,68787 ,04395 

Par 3 INCCOL 3,0392 245 ,79924 ,05106 

INCBRA 3,2057 245 ,87016 ,05559 

Par 4 COMPCOL 3,1216 245 ,81687 ,05219 

COMPBR 3,3690 245 ,75293 ,04810 

Fonte: Autora 

 

Conforme pode ser observado no quadro a seguir, os níveis de significância 

da comparação de médias foram menores que 0,05 para as quatro comparações, 

evidenciando que as médias são estatisticamente diferentes. 
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Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas t df Sig. (2 

extremid

ades) 

Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

95% Intervalo de 

confiança da diferença 

Inferior Superior 

Par 1 IPCOL – IPBRASIL -,78776 ,79793 ,05098 -,88817 -,68734 -15,453 244 ,000 

Par 2 VRCOL – VRBRA -,33469 1,13339 ,07241 -,47732 -,19207 -4,622 244 ,000 

Par 3 INCCOL – INCBRA -,16653 1,28370 ,08201 -,32807 -,00499 -2,031 244 ,043 

Par 4 COMPCOL – COMPBR -,24735 1,06002 ,06772 -,38074 -,11395 -3,652 244 ,000 

Figura 31. Níveis de significância das diferenças entre as médias 
Fonte: Autora 

 

Comparando-se as médias obtidas nas escalas de intenção de adoção 

(comparação das três escalas relacionadas ao café da Colômbia com as três 

escalas referentes ao café do Brasil) verifica-se que as médias são estatisticamente 

diferentes entre os dois países analisados (Brasil e Colômbia), a um nível de 

significância de 0,05. As médias obtidas nas escalas de intenção de adoção 

relacionadas ao café do Brasil são superiores às obtidas nas escalas de intenção de 

adoção referentes ao café da Colômbia. 

Assim, pode-se afirmar que a intenção de adoção foi maior para o café com 

origem do Brasil (considerando as variáveis analisadas) do que para o café com 

origem da Colômbia. Este resultado condiz com as análises feitas até o momento, 

pois o Brasil obteve médias superiores à Colômbia em todas as variáveis 

analisadas. 

 
Tabela 7. Médias das variáveis 

Estatísticas de amostras emparelhadas 

 Média N Desvio 

padrão 

Erro padrão 

da média 

Par 1 INTADCCOL 2,8347 245 ,83391 ,05328 

INTADCBRASIL 3,1582 245 ,75696 ,04836 

Par 2 INTADVRCOL 3,0643 245 ,78125 ,04991 

INTADVRBRA 3,2612 245 ,77660 ,04961 

Par 3 INTADINCOL 2,9092 245 ,80257 ,05127 

INTADINBRA 3,1816 245 ,77662 ,04962 

Fonte: Autora 
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Teste de amostras emparelhadas 

 Diferenças emparelhadas t df Sig. (2 

extremi

dades) 

Média Desvio 

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

95% Intervalo de 

confiança da diferença 

Inferior Superior 

Par 1 INTADCCOL - INTADCBRASIL -,32347 ,89552 ,05721 -,43616 -,21078 -5,654 244 ,000 

Par 2 INTADVRCOL - INTADVRBRA -,19694 ,94833 ,06059 -,31628 -,07760 -3,251 244 ,001 

Par 3 INTADINCOL - INTADINBRA -,27245 ,92329 ,05899 -,38864 -,15626 -4,619 244 ,000 

Figura 32. Níveis de significância das diferenças entre as médias 
Fonte: Autora 

 

 

Discussão das Hipóteses de pesquisa 

 

H1. Quanto melhor a imagem país, maior a intenção de adoção 

A primeira hipótese desta etapa da pesquisa pôde ser confirmada, uma vez 

que, de acordo com os resultados encontrados, o Brasil apresentou média superior à 

Colômbia para a avaliação da imagem país e, também, maiores médias nas três 

escalas de intenção de adoção avaliadas. Dessa forma, a melhor imagem que os 

consumidores participantes do estudo têm do Brasil, em relação à Colômbia, está 

associada a uma maior intenção de adoção por café de origem brasileira. 

Apesar de ambos os países serem tradicionais na produção de café, os 

participantes do experimento reconheceram mais a tradição do Brasil do que da 

Colômbia. Isso pode estar atrelado ao fato de não conhecer as características do 

café da Colômbia, ou, então, apesar de conhecer, preferir o café nacional, por 

questões de preferências sensoriais ou ainda etnocentrismo. Estudos realizados em 

outros países demonstraram que a Colômbia é um país reconhecido mundialmente 

pela produção de café de boa qualidade. Por outro lado, também há estudos que 

comentam sobre a tradição do Brasil na produção do grão. 

 

 

H2. Quanto menor a incerteza, maior a intenção de adoção 
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Para Fliegel e Klivin (1966) quanto maior a incerteza, mais difícil se torna a 

adoção. De acordo com pesquisa feita por Arts, Frambach e Bijmolt (2011), 

enquanto a vantagem relativa e a compatibilidade teriam efeito positivo na intenção 

de adoção, a incerteza teria efeito negativo, conforme detalhado na elaboração das 

hipóteses. 

Nesse sentido, a expectativa da autora era de que quanto maior a incerteza, 

menor a intenção de adoção, contudo, esta hipótese não pôde ser confirmada nesta 

pesquisa. Isso porque, a incerteza se mostrou positivamente associada com a 

intenção de adoção, ou seja, quanto maior a incerteza, maior a intenção de adoção. 

Além disso, esta associação só foi significativa para um dos cenários, e não para 

ambos.  

No estudo realizado por Fliegel e Klivin (1966), a adoção apresentou impacto 

direto e significativo nos gastos monetários do consumidor e, os autores comentam 

que esse pode ser um dos fatores que fazem com que produtos percebidos com 

menor incerteza apresentassem a maior intenção de adoção. Na pesquisa em 

questão, o produto era café, um alimento consumido por todos os respondentes (os 

não consumidores eram encaminhados ao final do questionário já na primeira 

questão), e não se trata de um produto de alto valor, como carros ou imóveis, por 

exemplo. Além disso, fazendo uma relação entre os resultados desta etapa com a 

anterior, os consumidores participantes do focus group comentaram que o preço, 

embora seja limitante, não é determinante na compra do café. Dessa forma, por 

mais que tenham incerteza em relação a um produto, o risco de comprar e não 

gostar não é tão significativo, uma vez que é possível substituir o produto facilmente. 

Assim sendo, pressupõe-se que, neste caso, a incerteza não é determinante na 

intenção de adoção. 

Castaño et al. (2008) realizaram um experimento no México e encontraram 

que as incertezas relacionadas ao processo de adoção se alteram ao longo de suas 

etapas. Quando a adoção está mais distante, ou seja, quando há apenas a intenção 

de adoção, as maiores incertezas estão relacionadas aos benefícios que o produto 

pode trazer. Por outro lado, quando a adoção está próxima de ocorrer, as incertezas 

maiores são aquelas relacionadas ao que irão “perder” com a troca, sobretudo 

referentes ao custo de trocar o produto consumido pelo outro, e as incertezas 

afetivas. Na escala utilizada nesta etapa da pesquisa, havia apenas uma frase 
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relacionada aos benefícios do café, e, assim, a abrangência da escala utilizada 

também foi determinante nos resultados obtidos. 

 

 

H3. Quanto maior a compatibilidade, maior a intenção de adoção 

Para Zatman e Lin (1971) e Gatignon e Robertson (1985) a compatibilidade 

de um produto com os valores e a personalidade do consumidor facilitam sua 

adoção. Arts, Frambach e Bijmolt (2011) e Moura et al. (2008) concluíram que a 

compatibilidade está fortemente relacionada com a intenção de adoção, e de 

maneira positiva, ou seja, quanto mais compatível, maior a intenção de adoção. Esta 

hipótese foi suportada, uma vez que a autora encontrou uma correlação positiva e 

significativa entre a compatibilidade e a intenção de adoção. Nesse sentido, quanto 

mais o consumidor se identifica com a região produtora, no sentido de valores, 

preferências, dentre outros, isso facilita e aumenta a intenção de adoção por café. 

 Além disso, a média da variável compatibilidade foi maior para o Brasil, do 

que para a Colômbia, e a média da escala de intenção de adoção relacionada com a 

compatibilidade também foi maior para o café com origem do Brasil, do que para o 

café com origem da Colômbia, dando ainda mais suporte a esta hipótese. 

 

 

H4. Quanto maior a vantagem relativa, maior a intenção de adoção 

Para Zaltman e Lin (1971), Gatignon e Robertson (1985) a percepção sobre 

as vantagens de um produto influencia em sua adoção. O coeficiente de correlação 

encontrado entre as variáveis intenção de adoção e vantagem relativa foi 

significativo e positivo tanto para o café com origem do Brasil, quanto para o café 

com origem da Colômbia, dando suporte a esta hipótese. 

Além disso, quando se comparam as médias de Brasil e Colômbia, é possível 

observar que o café com origem do Brasil obteve maior média na variável vantagem 

relativa, quando comparado ao café de origem colombiana. A intenção de adoção 

relacionada à vantagem relativa também foi maior para o Brasil do que para a 

Colômbia. 

Nesse sentido, os resultados encontrados para a vantagem relativa estão de 

acordo com a literatura pesquisada, que presume que quanto maior a vantagem 
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percebida, mais o consumidor tende a adotar o produto (ARTS; FRAMBACH; 

BIJMOLT, 2011; MOURA et al. 2008). Portanto, H4 também foi suportada. 

 

H5a. A incerteza tem maior influencia na intenção de adoção por café do que a 

compatibilidade e a vantagem relativa 

H5b. A compatibilidade tem maior influência na intenção de adoção por café do 

que a vantagem relativa 

 

H5 não pôde ser totalmente confirmada nesta pesquisa, uma vez que no caso 

do café da Colômbia não foi encontrada correlação significativa entre a incerteza e a 

intenção de adoção. Para o Brasil, a correlação foi significativa, contudo, foi positiva 

e não negativa, conforme era esperado.  

A correlação entre a incerteza e a intenção de adoção para o Brasil foi 

superior à correlação entre a compatibilidade e a intenção de adoção, o que era 

esperado de acordo com a literatura, fornecendo suporte parcial à hipótese Ha. 

Contudo, a vantagem relativa foi a variável que apresentou a maior correlação com a 

intenção de adoção, contrariando o esperado e não suportando a hipótese Hb. 

Dessa forma, baseando-se nos resultados encontrados neste estudo, H5 foi 

apenas parcialmente suportada. 

A figura a seguir apresenta um resumo dos resultados esperados e 

encontrados nesta etapa: 

Resumo dos resultados  esperados e encontrados 

Variável Relação com a Intenção de Adoção 

 Relação esperada Relação encontrada 

Imagem país Positiva, significativa Positiva, significativa 

Vantagem 
relativa 

Positiva, significativa Positiva, significativa 

Compatibilidade Positiva, significativa Positiva, significativa 

Incerteza Negativa, significativa Não foi encontrada associação significativa 

Figura 33. Resultados esperados x encontrados 
Fonte: Autora. 
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5.3.4 OS CURIOSOS, OS AVESSOS AO RISCO E OS QUE PREFEREM O CAFÉ 

DO BRASIL 

 

Por fim, foi realizada uma análise de agrupamentos (cluster) Kmeans dos 

fatores para compreender como os consumidores participantes poderiam ser 

classificados e, assim, analisar de maneira mais precisa a influência dos fatores em 

cada conglomerado. Foram testados os agrupamentos em até cinco clusters e, 

pôde-se observar que o número mais adequado de grupos foi a classificação dos 

fatores em três grupos. 

Na figura a seguir foram destacadas as maiores e menores influências dos 

fatores em cada cluster, em verde e vermelho respectivamente. 

Centros de cluster finais 

  

Cluster 

1 2 3 

Fator 1 - Provável intenção de adoção por café da Colômbia -,34227 ,42929 -,06817 

Fator 2 – Provável intenção de adoção por café do Brasil -,22670 -,13284 ,29947 

Fator 3 – Intenção de adoção imediata por café -,18576 -,46170 ,53688 

Fator 4 – Incerteza sobre o café do Brasil -,00318 ,00883 -,00463 

Fator 5 – Vantagem relativa do café do Brasil ,07369 ,09497 -,14013 

Fator 6 – Compatibilidade com o café da Colômbia ,33007 -,10188 -,19209 

Fator 7 – Compatibilidade com o café do Brasil -,92117 ,42996 ,41580 

Fator 8 – Incerteza sobre o café da Colômbia ,28336 -,52507 ,19660 

Fator 9 – Vantagens sensoriais do café da Colômbia -,07661 -,28575 ,30017 

Fator 10 – Imagem país e produtos do Brasil ,24444 ,08633 -,27591 

Fator 11 – Imagem país da Colômbia ,14341 -,21591 ,05833 

Fator 12 – Imagem sobre o café do Brasil -,21900 -,13801 ,29731 

Fator 13 – Imagem sobre produtos e café da Colômbia ,04779 ,42210 -,38869 

Fator 14 – Vantagens financeiras do café da Colômbia -,04683 -,04211 ,07398 

Figura 34. Influência dos fatores em cada cluster 
Fonte: Autora 

 

Com relação ao gênero, não há predominância de nenhum nos três clusters. 

No grupo número 2, contudo, há porcentagem ligeiramente maior de mulheres 

(54%), em relação aos homens (46%). A divisão de gêneros dentro de cada grupo 

pode ser observada na tabela a seguir. 

Tabela 8. Caracterização do perfil de cada cluster - gênero 

Cluster Feminino Masculino 
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1 52% 48% 
2 54% 46% 

3 51% 49% 

Fonte: Autora 

Quanto à distribuição da faixa etária nos grupos, observa-se que nos três 

clusters há maior participação de consumidores com idade entre 26 e 35 anos. Esta 

distribuição é consequência da amostra, que se concentrou nesta faixa etária. No 

primeiro cluster (1), porém, há maior participação de consumidores mais jovens, com 

até 35 anos, que representam 64% deste grupo, contra 36% acima de 36 anos.  

O segundo cluster, apesar de também ser composto em sua maioria por 

consumidores até 35 anos, apresenta maior distribuição das outras faixas etárias, 

sendo o grupo que concentra a maior participação de consumidores acima de 51 

anos, em comparação com os clusters 1 e 3. 

O terceiro cluster também é composto por consumidores até 35 anos, em sua 

maioria, representando 72% do grupo. Este é o grupo que tem a menor participação 

de consumidores acima de 51 anos, apenas 9%. 

 

 Tabela 9. Caracterização do perfil de cada cluster - faixa etária 

Cluster 17 a 26 anos 26 a 35 anos 36 a 50 anos Acima de 51 anos Total 

1 27% 36% 22% 14% 100 

2 20% 39% 21% 20% 100 

3 26% 46% 19% 9% 100 

Fonte: Autora 

 

Em relação à renda, observa-se que nos três grupos a renda ficou 

concentrada entre 3 até 20 salários mínimos, sendo isto consequência da amostra 

da pesquisa. O primeiro cluster foi o que apresentou a menor participação de 

consumidores com renda acima de 21 salários mínimos. O grupo 2 é o que contém 

os consumidores com melhor remuneração, pois a participação de consumidores 

que recebem até 2 salários mínimos foi a menor dos 3 grupos (apenas 1,3%), e a 

participação de consumidores com renda mensal acima de 21 salários mínimos foi a 

maior (14,5%). O terceiro grupo foi o que apresentou a maior participação de 

consumidores que recebem até 2 salários mínimos (8,7%), porém este cluster tem a 

maior concentração de consumidores com renda entre 5 a 10 salários mínimos 
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(41,3%), frente aos outros clusters. A tabela a seguir mostra a distribuição da renda 

mensal dos consumidores que compõem cada cluster. 

Tabela 10. Caracterização do perfil de cada cluster - renda 

Cluster Até 2 SM 3 a 4 SM 5 a 10 SM 11 a 20 SM Acima de 21 SM 

1 5,2% 28,6% 32,5% 26,0% 7,8% 

2 1,3% 18,4% 39,5% 26,3% 14,5% 

3 8,7% 25,0% 41,3% 15,2% 9,8% 

Fonte: Autora 

A seguir, foi feita uma análise de como seria o perfil “típico” dos consumidores 

de cada grupo. 

Cluster 1 – Os avessos ao risco: Estes consumidores têm a percepção de 

que o café da Colômbia é compatível com seus valores e personalidade, mas que 

tem pouca vantagem sensorial e financeira. Para eles, o Brasil não tem imagem tão 

positiva na produção de café. Boa parte dos consumidores que fazem parte deste 

cluster são jovens entre 17 e 26 anos, com renda entre 3 e 4 salários mínimos, o 

que dá indícios de que são mais cautelosos em relação aos seus gastos. 

Cluster 2: - Os curiosos: Neste grupo, os consumidores têm interesse na 

adoção do café da Colômbia, apesar de não acreditarem totalmente nas vantagens 

sensoriais e financeiras que a adoção deste café proporcionaria. Embora a imagem 

país da Colômbia não seja tão elevada, a imagem relacionada aos produtos e ao 

café produzidos na Colômbia é positiva. Este cluster concentra os consumidores 

com a maior renda, quando comparado aos outros dois, e, portanto, pode ser que 

tenham mais liberdade, em termos financeiros, para experimentar produtos 

diferentes.  

Cluster 3 – Os apreciadores do café brasileiro: O cluster 3 concentra 

consumidores que têm preferência pelo café brasileiro. Apesar de não terem uma 

imagem país do Brasil elevada, a imagem relacionada à produção de café no Brasil 

é positiva. São consumidores com idade mais concentrada na faixa de 17 a 35 anos, 

cuja renda está mais distribuída na faixa de 5 a 10 salários mínimos. Percebe-se que 

não é uma questão financeira a opção pelo café do Brasil, mas, sim, de preferência. 
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5.4 RESUMO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

 

A seguir, a autora elaborou um quadro resumo, contendo os principais 

objetivos e resultados encontrados neste estudo. 

Etapa Objetivo Metodologia Principais resultados 

1 

Aplicar o modelo conceitual 
do processo de escolha por 
alimentos com 
consumidores brasileiros e 
explorar o contexto da 
origem para diversas 
categorias de alimentos 

Qualitativa  

Foram encontrados todos os componentes do 
modelo conceitual do processo de escolha alimentar. 
Os consumidores entrevistados não tendem a fazer 
associação imediata e direta com a origem e as 
escolhas alimentares. Contudo, a autora identificou 
que este atributo influencia o consumo alimentar, 
mesmo que indiretamente, de diversas categorias de 
alimentos. O principal achado desta etapa foi que a 
origem nem sempre é um local, mas trata-se de um 
aspecto longitudinal de várias dimensões, que pode 
ser processada de várias maneiras pelo consumidor. 

2 

Verificar de maneira 
exploratória como os 
consumidores analisam as 
características de 
diferentes regiões 
produtoras de café, sendo 
uma tradicional (Cerrado 
Mineiro) e uma não 
tradicional (Chapada 
Diamantina – Bahia) 

Qualitativa  

A origem pareceu influenciar na intenção de adoção 
tanto como fonte de informações sobre o produto, 
como também sendo um diferencial (de sabor). 
Houve preferência dos participantes pelo café do 
Cerrado, em relação ao da Bahia.  Os consumidores 
participantes já tinham conhecimento prévio sobre a 
tradição desta região e, assim, pressupõem que este 
seria um produto diferenciado e de boa qualidade. 
Por outro lado, não reconheceram a Chapada 
Diamantina como região tradicionalmente produtora 
de café e, pôde-se observar incerteza e receio 
quanto ao café produzido na Bahia, pois não era 
possível prever quais seriam as características 
deste. Ainda, alguns consumidores relacionaram o 
café da Bahia como sendo um produto de baixa 
qualidade, por conta do calor típico da região.  

3 

Analisar a intenção de 
adoção para cafés de 
diferentes origens (Brasil x 
Colômbia) 

Quantitativa 

A intenção de adoção apresentou diferenças entre 
os países analisados, sendo superior para o café 
com origem do Brasil do que para o café com origem 
da Colômbia. Ainda, a vantagem relativa foi a 
variável relacionada ao produto que mais apresentou 
relação com a intenção de adoção, seguida pela 
compatibilidade. A incerteza apresentou associação 
positiva e significativa com a intenção de adoção 
para o café com origem do Brasil, mas não para o 
café com origem da Colômbia. 

Quadro 7. Quadro resumo dos objetivos e resultados da pesquisa 
Fonte: Autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os resultados apresentados nesta dissertação, a origem é um 

atributo que, por mais que seja diretamente associado a um local geográfico, pode 

ser interpretado e analisado de diversas maneiras, estando presente em todas as 

etapas do modelo do processo de escolha alimentar, cujo mostrou ser adaptado ao 

perfil dos consumidores participantes deste estudo. Este estudo encontrou que 

mesmo quando não mencionam a origem, os consumidores podem estar levando 

este atributo em consideração em sua escolha alimentar, como, por exemplo, no 

caso das carnes, para os quais os consumidores declaram dar grande importância 

ao local de compra.  

Com relação à origem do café, os consumidores percebem este atributo como 

sendo, principalmente, uma fonte de informações sobre o produto, além de poder 

atuar também como um diferencial de qualidade, relacionada, principalmente, com o 

sabor que pode proporcionar.  

Observa-se, com base nos resultados, que a origem é um atributo 

multidimensional, que pode ser analisado de várias maneiras, mesmo que não seja 

feita uma relação direta com as escolhas alimentares. A origem sempre é 

relacionada a um local, mas este não precisa necessariamente ser um país ou 

região, podendo ser também um local de compra ou consumo. Quando se fala em 

identificação de origem, esta é associada, geralmente, aos aspectos sensoriais que 

o alimento apresenta, contudo, também está relacionada às características de 

segurança do alimento e preço. 

Verificou-se que, quando os consumidores têm conhecimento sobre uma 

origem e desconhecem as características do café produzido em outro local, estes 

preferem o produto proveniente da origem da qual têm conhecimento da tradição. 

Ainda, pareceu haver elevada incerteza em relação, sobretudo, aos aspectos 

sensoriais que seriam esperados no café com origem não tradicional (café da 

Bahia). Mesmo assim, nesta pesquisa foi verificado na etapa empírica que a 

incerteza não parece ser um determinante na intenção de adoção, sendo este um 

achado importante, tanto no sentido acadêmico, quanto gerencial. 

Percebe-se, também, que a imagem que a região ou país possui frente ao 

consumidor influencia em sua escolha. No caso da comparação de café produzido 

nas duas regiões brasileiras, os consumidores têm uma imagem da Bahia como 
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sendo um local onde o sol é forte e há falta de água e, dessa forma, associaram esta 

imagem com o café que seria produzido na região da Chapada Diamantina. Quando 

comparados dois países, sendo um o Brasil e outro a Colômbia, pôde-se perceber 

que os consumidores classificaram o Brasil com melhor imagem país e maior 

intenção de adoção pelo café brasileiro, o que só confirma os resultados 

encontrados até então.  

A importância das vantagens que o café parece oferecer foi a principal 

característica associada com a intenção de adoção nesta pesquisa. Em estudos 

realizados por outros pesquisadores para outros tipos de produtos (não alimentos), a 

incerteza foi a principal característica associada à intenção de adoção. Contudo, no 

caso dos alimentos, parece que por mais que haja incerteza em relação a um 

produto, são as características relacionadas às vantagens que predominam na 

intenção de adoção. 

Essa pesquisa teve alguns limitantes em cada uma das etapas realizadas. Na 

primeira parte do estudo, apesar de terem sido abordadas diversas categorias de 

alimentos e um número elevado de respondentes (75), se considerar o número de 

participantes para cada categoria, este é pequeno, o que pode ter limitado os 

resultados encontrados.  

O fato de na etapa 2 a amostra selecionada ter sido composta, em sua 

maioria, por mulheres (10 mulheres e apenas 3 homens) pode ter influenciado nos 

resultados obtidos nesta parte da pesquisa. Além disso, ainda em relação à etapa 2, 

a realização da pesquisa (questionário e focus group) no mesmo prédio em que os 

participantes trabalham pode ter feito com que tenham relacionado sua percepção 

ao consumo de café no trabalho, embora tenha sido explicado que a percepção 

deveria ser relacionada ao consumo habitual, tanto em casa, como no trabalho ou 

em outros locais. 

Quanto à etapa 3, não havia uma escala que avaliasse a intenção de adoção 

geral para cada um dos dois cenários (Brasil e Colômbia) e, dessa forma, não foi 

possível analisar os resultados utilizando uma regressão múltipla, que poderia ter 

sido mais precisa para a interpretação dos resultados dessa etapa. A amostra 

utilizada nesta terceira etapa foi heterogênea em relação à faixa etária e a renda, o 

que pode ter influenciado nos resultados. 

Como estudos futuros, a autora sugere que sejam analisados outros 

alimentos para os quais a origem parece influenciar nas escolhas feitas pelos 
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consumidores, tais como os laticínios, carnes, pescados e frutas in natura. Outros 

atributos alimentares poderiam ser igualmente analisados.  

A questão da incerteza, que neste estudo não esteve correlacionada à 

intenção de adoção, poderia ser aprofundada e verificada futuramente em uma 

pesquisa. A questão da vantagem relativa também poderia ser explorada, 

verificando se a associação desta com a intenção de adoção está mais relacionada 

às vantagens sensoriais ou a outras vantagens tais como, por exemplo, a vantagem 

financeira ou a social. 

Compreender o processo de escolha alimentar é uma área importante para 

estudos em comportamento do consumidor, e ainda há diversas oportunidades de 

pesquisa nesta temática, além da origem. O modelo conceitual tem se mostrado 

uma ferramenta útil e eficiente em estudos do processo de escolha por alimentos, 

sendo importante estudar e aprimorar este modelo. 
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APÊNDICE A - Roteiro de perguntas utilizado na etapa 1 

 

 
Introdução do Roteiro 
 
Alimento estudado:______________________ 
 
Você compra e consome este tipo de alimento? SIM  (    ) NÃO (    ) 
 
Tem entre 25 e 45 anos? SIM  (    ) NÃO (    ) 
 
Você tem curso superior completo: SIM  (    ) NÃO (    ) 
 
PARA O ENTREVISTADOR SOMENTE: Caso uma das respostas seja NÃO 
agradecer a atenção e entrevistar outra pessoa! Caso esteja no perfil desejado 
seguir com a pesquisa. 
 
Olá! Esta pesquisa tem como objetivo compreender o comportamento do 

consumidor de alimentos em geral. Gostaríamos de agradecer desde já por sua 

participação, pois suas respostas serão muito importantes para compreender como 

o consumidor brasileiro escolhe seus alimentos. Lembramos que as respostas não 

serão analisadas e divulgadas individualmente e sim de maneira agregada. Para 

possibilitar a análise dos dados pedimos a gentileza de autorizar a GRAVAÇÃO DA 

PESQUISA EM AUDIO. Solicitamos que responda com detalhes e com sinceridade 

todas as questões formuladas. A fim de poupar-lhe tempo, dividimos o questionário 

em 3 partes. Obrigado(a)! 

 
Data: ___/___ Entrevistador: _____________ Horário de início: ___h___min 
 
Cidade onde nasceu:________________________ 

Cidade onde reside:_________________________ 
 
Já morou fora do país? SIM (    ) NÃO (    ) 
 
Se sim, qual país/cidade _______________/_______________e por quanto tempo? 
_____ anos ____ meses? 
 
É descendente de imigrantes? SIM (    ) NÃO (    )  De qual país?_____________ 
 
Atividade 
principal:_______________________________________________________ 
 
Idade: ____________ 
 
Gênero: (    ) Feminino  (    ) Masculino 
 
Qual a sua RENDA individual aproximada: R$ ______________________ 
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Qual a renda da sua RENDA família aproximadamente: R$ ____________________ 
 
OBS: A QUALIDADE DAS RESPOSTAS DIMINUI COM O TEMPO DE 
ENTREVISTA. PARA GARANTIR A VALIDADE DAS RESPOSTAS APLICAR 
SOMENTE UMA PARTE DA PESQUISA POR ENTREVISTADO: I, II ou III 
 
Parte I 

1. Comente sobre o seu hábito alimentar? Quais são as rotinas que você 

costuma ter, quais alimentos costuma comer, por que? 

 

2. Comente sobre os seus hábitos alimentares dentro de casa 

 

3. Você costuma fazer refeições fora de casa regularmente? Comente sobre os 

seus hábitos alimentares fora de casa. 

 

4. A marca dos alimentos tem importância na sua decisão de compra? Pense 

em uma marca de alimentos e comente o que você acha dela e como ela 

influencia a sua compra. 

 

5. Fale sobre a importância da informação nos alimentos em seu processo de 

escolha. Que informações costuma usar para comprar alimentos? Dê um 

exemplo. 

 

6. Fale sobre a importância da propaganda nos alimentos. Elas te ajudam a 

escolher no momento da compra? Como? 

 

7. Quando você compra alimentos, tem o costume de pedir conselhos aos 

vendedores? Que tipo de conselhos você pede? 

 

8. Com que frequência você costuma se alimentar? Há um intervalo 

estabelecido? Você tem o hábito de comer apenas quando está com fome ou 

se alimenta mesmo não estando com fome? 

 

9. Descreva o que é a alimentação para você em termos de sensações 

envolvidas. 

 

10. Você compra alimentos dos quais possui pouca familiaridade? O que te leva 

ou te levaria a fazer isso? 

 

11. Para você, qual a importância de ter todas as suas atividades planejadas 

previamente? E no caso de sua alimentação, isso também se aplica? 
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12. Comente sobre como você lida com os imprevistos. Você pode dar um 

exemplo de alguma situação na qual teve que lidar com algum imprevisto 

relacionado à alimentação? 

 

13. Explique sobre a importância de seguir regras para você. No caso de sua 

alimentação, isso também se aplica? 

 
Parte II 

1. Quais são os/as (categoria de alimentos pesquisada) que você mais compra, 

e que mais consome? Você tem algum(a) preferido(a)? Este(a) sempre foi o/a 

seu(a) favorito(a)? Por que você gosta tanto deste (categoria de alimentos 

pesquisada)? 

 

2. Há algum tipo de (categoria de alimentos pesquisada) que você não gosta de 

jeito nenhum? Você nunca gostou deste(a) (categoria de alimentos 

pesquisada)? Por que você não gosta? 

 

3. Descreva como você faz suas compras de (categoria de alimentos 

pesquisada). Como você leva em conta fatores como a saudabilidade, o 

sabor, o preço e a conveniência. Qual a influência das pessoas com quem 

você mora?  

 

4. Se tiver vontade, você compra um(a) (categoria de alimentos pesquisada) que 

é saboroso(a), porém pouco saudável? Por quê? Como você lida com esta 

questão de escolha entre o que é considerado bom e ruim em um alimento. 

 

5. Você considera mais importante o preço ou a qualidade dos(as) (categoria de 

alimentos pesquisada)? Por quê? Agora considerando o sabor e o preço, o 

que você considera mais importante na escolha por bebidas? 

 

6. Quando compra (categoria de alimentos pesquisada) você costuma ter 

algumas “regras” ou rotinas? Quais são? Quando você faz exceções ou 

quebra estas regras? Por quê? 

 

7. Quais são os hábitos ou preferências alimentares relacionados aos (categoria 

de alimentos pesquisada) que vieram de sua infância/família? 

 

8. Como sua alimentação relacionada a (categoria de alimentos pesquisada) 

mudou ao longo da sua vida? Quais circunstâncias fizeram com que ela se 

alterasse? 

 

9. Você consome (categoria de alimentos pesquisada) da maneira que gostaria? 

O que você gostaria de mudar e por quê? 
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10. A sua cozinha, em termos de arranjo e utensílios, costuma afetar o tipo de 

(categoria de alimentos pesquisada) que você compra? Como? 

 

11. Quem toma a maior parte das decisões em relação a quais (categoria de 

alimentos pesquisada) são consumidos em sua casa? De que maneira as 

pessoas que moram com você influenciam suas escolhas por (categoria de 

alimentos pesquisada)? 

 

12. Você sempre morou em (cidade da pessoa)? Se não: Quando você morava 

em outro lugar, suas escolhas por (categoria de alimentos pesquisada) eram 

diferentes? Suas escolhas por (categoria de alimentos pesquisada) mudam 

ao longo dos diferentes períodos do ano? 

 

13. Que fatores você considera quando faz escolhas de (categoria de alimentos 

pesquisada)? Qual é o mais importante e por quê? Qual o menos importante 

e por quê? Estes níveis de importância já mudaram em diferentes situações? 

O que era mais e menos importante para você há mais de 10 anos atrás. 

 

Parte III 

1. Você se considera uma pessoa aberta a novos tipos de alimentos. Por quê? 
 

2. Você costuma experimentar (categoria de alimentos pesquisada) com 
características diferentes das que consome habitualmente? Dê exemplos. 
 

3. Em um(a) (categoria de alimentos pesquisada), quais atributos ou 
características de inovação seriam mais relevantes para você? Por quê? 

 
4. O que seria um(a) (categoria de alimentos pesquisada) totalmente nova ou 

muito diferente para você? Que características de inovação gostaria que 
um(a) (categoria de alimentos pesquisada) possuísse. 

 
5. Que vantagens você considera relevantes em um (categoria de alimentos 

pesquisada) com origem diferenciada? Você pode sugerir uma inovação 
relacionada a isto? 
 

6. Que vantagens você considera relevantes em um (categoria de alimentos 
pesquisada) com sustentabilidade diferenciada? Você pode sugerir uma 
inovação relacionada a isto? 
 

7. Que vantagens você considera relevantes em um (categoria de alimentos 
pesquisada) com sabor diferenciado? Você pode sugerir uma inovação 
relacionada a isto? 
 

8. Entre os atributos de sabor, sustentabilidade e origem, qual deles você 
adotaria primeiro? Por quê?  
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9. Você acha que as pessoas consomem alimentos por conta do que os outros 
pensam? O consumo deste produto poderia te dar status, ou seja, as pessoas 
te reconheceriam por isso? Comente. 
 

Horário da finalização: ___h___min  - 

 TEMPO TOTAL DA ENTREVSITA: __h__min   

 
APÊNDICE B – Questionário utilizado na etapa 2 

 
Questionário CAFÉ –  Grupo_________ Data__________  
(5 minutos) 

Adoção: nesta pesquisa estamos considerando a adoção como sendo o fato de 

comprar um café e consumi-lo da maneira que você consome o café atual. 

 

6. Consumiu café no último mês? SIM (   ) NÃO (   )   

1. Nome:________________________________________________________ 

2. Gênero: masculino (   ) feminino (   ) 

3. Idade: _____anos 

4. Profissão: _______________ 

5. Formação: ________________ 

 

7. Qual sua frequência de consumo de café?  

(  ) diariamente (  ) 2 ou mais x por semana (  ) pelo menos 1x por semana (   ) 1 x 

por mês 

 

8. Comente sobre o seu hábito de compra de café. 

 

9. Comente sobre o seu hábito de consumo de café. 

10. Indique 5 aspectos que considera relevantes na escolha do café e depois 

coloque em ordem de importância (1 mais importante a 5 menos importante). 

 ______________________________ (    ) 

 ______________________________ (    ) 

 ______________________________ (    ) 
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______________________________ (    ) 

______________________________ (    ) 

Imagine que você está em um supermercado que geralmente frequenta em frente a 

prateleira em que se encontram diferentes tipos de café em embalagem de 500 

gramas. Leia a descrição do PRODUTO_____ e avalie a sua imagem. Baseado 

nisso, responda as seguintes questões: 

 

1. Quais as vantagens deste café, em relação a outros que o levariam a consumi-lo? 

 

2. Indique dois aspectos sobre este café que considera de fácil compreensão e 

explique porque? 

 

3. Indique dois aspectos sobre este café que considera de difícil compreensão e 

explique porque? 

 

4. Em relação a este produto, o que em sua opinião faria um consumidor ADOTAR 

este produto e explique por quê? 

 

 

5. Em relação a este produto, o que em sua opinião faria um consumidor NÃO 

ADOTAR este produto e explique por quê? 

 

6. Em relação ao preço, identifique os valores que considera para este produto: 

Preço esperado: R$ ___,___ Menor preço: R$ ____,___ Maior preço: R$ ____,___  
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APÊNDICE C – Roteiro para Focus Group 

 
Roteiro utilizado na condução do Focus Group 

 

CAFÉ 

ROTEIRO PARA FOCUS GROUP 

(Duração média de 30 minutos) 

 

Quebra-gelo: 

1. Iniciar o focus perguntando como foi a alimentação deles naquele dia, se 

consumiram algo que não têm o hábito frequente. Perguntar também se 

consumiram café. 

Questões-chave: 

2. Depois de ver as fotos de café (PRODUTO A, B, C), você adotaria algum deles 

em sua rotina?  

a. Qual?  

b. Todo mundo concorda com este?  

c. Mesmo se o preço fosse mais elevado que o café consumido 

normalmente? 

3. Desses três (A,B,C) qual que você considera mais vantajoso?  

a. Todo mundo concorda com este? 

b. Esta vantagem seria suficiente para você adotar o produto? 

4. Você acha que há informações sobre estes cafés que as empresas e produtores 

não costumam informar?  

a. Isso te dá menos confiança no produto? 

5. Escrevam nos cartões que estão na mesa, os três principais fatores que afetam a 

adoção de um novo atributo no café? Mostrar os cartões para os demais 

participantes e discutir as respostas. 

 

6. Agora, vamos ordenar estes fatores do mais importante para o menos importante 

na adoção de um novo atributo em café (a ideia aqui é fazer um ranking). 
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APÊNDICE D – Imagens utilizadas na etapa 2 

Imagens utilizadas na etapa 2 (questionário e focus group) 
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APÊNDICE E – Questionário utilizado na etapa 3 

 
Questionário utilizado na etapa 3 da pesquisa (etapa empírica) 
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APÊNDICE F – Estatística descritiva 

 
 

Estatística Descritiva 

 

Estatísticas descritivas 

 Média Desvio padrão N 

INTADCBRASIL 3,1582 ,75696 245 

VRBRA 3,2506 ,68787 245 

INCBRA 3,2057 ,87016 245 

COMPBR 3,3690 ,75293 245 

INTADVRBRA 3,2612 ,77660 245 

INTADINBRA 3,1816 ,77662 245 

IPBRASIL 4,1347 ,57160 245 

 

Estatísticas descritivas 

 Média Desvio padrão N 

INTADCCOL 2,8347 ,83391 245 

VRCOL 2,9159 ,65683 245 

INCCOL 3,0392 ,79924 245 

COMPCOL 3,1216 ,81687 245 

IPCOL 3,3469 ,57204 245 

INTADVRCOL 3,0643 ,78125 245 

INTADINCOL 2,9092 ,80257 245 

 
 
 

APÊNDICE G – Análise fatorial completa 

 
Análise fatorial para os itens de todas as escalas utilizadas no experimento (etapa 3) 

 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,833 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 12055,594 

df 2145 

Sig. ,000 

Matriz de 

componente
a
 

 

a. 14 componentes 

extraídos. 
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Matriz de componente rotativa
a
 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

,813              

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

,807              

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

,781              

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

,773              

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

,769              

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

,708              

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

,672  ,469            

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

,653  ,457            

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

,621  ,549            

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

 ,778             

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

 ,768             

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

 ,725             

Eu vou tentar comprar este café 

assim que ele estiver disponível 

 ,719             

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

 ,711             

Provavelmente eu vou comprar 

este café, assim que ele estiver 

disponível no mercado 

 ,685             

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

 ,559 ,544            
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Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

  ,740            

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

 ,442 ,684            

Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

 ,422 ,681            

Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

,486  ,662            

Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

 ,434 ,661            

Eu gostaria comprar este café hoje 

mesmo 

 ,489 ,632            

Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

,542  ,627            

Eu quero ser o primeiro a comprar 

este café 

,526  ,567            

É difícil prever se este café terá 

sabor e aroma agradáveis 

   ,803           

Faltam informações sobre este 

café (modo de produção, sabor) 

   ,799           

É difícil saber quanto vou gastar 

consumindo este café 

   ,798           

É difícil prever qual será o impacto 

social do consumo deste café 

   ,753           

Não sei se vale a pena trocar o 

café colombiano por este 

   ,686           

A relação custo x benefício deste 

café é positiva, em relação ao café 

da Colômbia 

    ,772          

Consumir este café me 

proporciona vantagens em relação 

ao gasto de dinheiro, em 

comparação com o café da 

Colômbia 

    ,729          

Este café tem sabor e aroma 

melhores que o da Colômbia 

    ,725          

Este café é melhor que o café da 

Colômbia 

    ,723          

Este café tem vantagens que o 

café da Colômbia não tem 

    ,700          

Este café é coerente com meu 

estilo de vida 

     ,816         
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Este café é compatível com meu 

jeito de viver a vida 

     ,811         

Minha personalidade faz com que 

eu me interesse por este café 

     ,716         

Eu me identifico mais com este 

café do que com o do Brasil 

     ,705         

Meus valores pessoais estão mais 

expressos neste café do que em 

um do Brasil 

     ,680         

Minha personalidade faz com que 

eu me interesse por este café 

      ,804        

Este café é compatível com meu 

jeito de viver a vida 

      ,783        

Este café é coerente com meu 

estilo de vida 

      ,748        

Meus valores pessoais estão mais 

expressos neste café do que em 

um da Colômbia 

      ,732        

Eu me identifico mais com este 

café do que com o da Colômbia 

      ,719        

É difícil prever qual será o impacto 

social do consumo deste café 

       ,811       

É difícil saber quanto vou gastar 

consumindo este café 

       ,777       

É difícil prever este café terá sabor 

e aroma agradáveis 

       ,757       

Faltam informações sobre este 

café (modo de produção, sabor) 

       ,695       

Não sei se vale a pena trocar o 

café brasileiro por este 

       ,584       

Este café é melhor que o café do 

Brasil 

        ,798      

Este café tem sabor e aroma 

melhores que o do Brasil 

        ,775      

Este café tem vantagens que o 

café do Brasil não tem 

        ,693      

Eu gosto do Brasil          ,877     

Eu tenho simpatia pelo Brasil          ,816     

Produtos do Brasil são de boa 

qualidade 

         ,519     

Eu tenho simpatia pela Colômbia           ,895    

Eu gosto da Colômbia           ,876    

É fácil encontrar o café do Brasil            ,799   
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O Brasil tem tradição na produção 

de café 

           ,732   

O café do Brasil é um dos 

melhores do mundo 

           ,531   

É fácil encontrar café da Colômbia               

Produtos da Colômbia são de boa 

qualidade 

            ,761  

O café da Colômbia é um dos 

melhores do mundo 

            ,519  

A Colômbia tem tradição na 

produção de café 

          ,405  ,502  

Consumir este café me 

proporciona vantagens em relação 

ao gasto de dinheiro, em 

comparação com o café do Brasil 

             ,752 

A relação custo x benefício do café 

deste café é positiva, em relação 

ao café do Brasil 

        ,406     ,669 

Método de extração: Análise do Componente principal.  

 Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser.
a
 

a. Rotação convergida em 24 iterações. 

 

 

Variância total explicada 

Componente Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa 

1 6,912 10,472 10,472 

2 5,175 7,841 18,314 

3 4,859 7,362 25,676 

4 3,965 6,007 31,683 

5 3,627 5,496 37,179 

6 3,518 5,330 42,510 

7 3,368 5,102 47,612 

8 3,254 4,930 52,542 

9 3,117 4,723 57,265 

10 2,207 3,343 60,608 

11 2,196 3,327 63,935 

12 2,002 3,033 66,968 

13 1,854 2,809 69,778 

14 1,787 2,707 72,485 

Método de extração: análise do componente principal. 
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ANEXO A – Lei sobre Indicação Geográfica no Brasil 

Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 

TÍTULO IV 
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

        Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a 
denominação de origem. 

        Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como 
centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação 
de determinado serviço. 

        Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

        Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região 
ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. 

        Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, 
designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 

        Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou 
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para 
produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. 

        Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores 
de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações 
de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 

        Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações 
geográficas. 
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