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APRESENTAÇÃO 

Escolheu-se este tema para estudos em nível de mestrado, porque foi constatada pelo 

autor a necessidade de entendimento dos processos relacionados ao marketing e as 

expectativas criadas pelos consumidores de café, assim como o contexto, os propósitos e os 

processos em as indústrias poderiam contribuir para suprir as expectativas criadas pelos 

consumidores. 

O autor tem em sua formação acadêmica a Engenharia de Alimentos que, em sua 

estrutura curricular prepara o formando nos campos da produção, qualidade e 

desenvolvimento de produtos para o mercado de trabalho do ramo alimentício. 

Porém os campos relacionados ao conhecimento do consumidor de produtos 

alimentícios, o marketing e fundamentos psicodinâmicos merecem ser, constantemente, 

aprofundados, em razão da importância vital de produtos, sua economia, sociologia e culturas 

entre outros elementos essenciais. 

Num sistema industrial cada dia mais dinâmico, é necessário que seus lideres, tenham 

a cada dia maior engajamento nas mais diversas áreas do conhecimento. 

A fim de explorar melhor o universo do café, apresentou-se a proposta deste estudo 

com o propósito de criar embasamento científico para esta dissertação, foi desenvolvida uma 

revisão literária, que passa pelo conhecimento da história do café, comportamento do 

consumidor e atributos físicos da embalagem, para que, a partir deste ponto, pudesse ser 

criado um questionário do tipo survey, permitindo um melhor conhecimento dos 

consumidores. 

O café, sendo uma bebida popular que satisfaz a todos os níveis sociais e está presente 

nos mais diversos universos, desde o café da manhã em casa até as cerimônias mais 

tradicionalistas, propicia o relacionamento entre pessoas ou mesmo proporciona prazer a 

quem o consome. 

Este estudo assume o propósito de apresentar ao leitor uma abordagem científica 

ampla sobre o café e seus atributos mais importantes, consideradas tanto na lógica acadêmica, 

quanto na lógica da literatura livre. 

 Boa Leitura! 



RESUMO 

 

O tema do comportamento do consumidor tem-se destacado no espectro dos estudos 

em marketing, como uma escola situada nas dimensões econômica e não interativa, com 

robustas e claras contribuições na literatura, tanto acadêmica, quanto de negócios. Neste 

contexto, posiciona-se como uma escola substancialmente rica em constructos conceituais e 

taxonômicos, ainda que caracterizados por limitações consistentes de testabilidade relacionais 

ou causais. Ao mesmo tempo, as estruturas pré-teóricas, as leis e teorias, as especificações dos 

construtos, os suportes empíricos e a simplicidade de seus conteúdos permitem considerar 

esta escola em elevado contexto, nas lógicas epistemológica, teórica, morfológica e 

tecnológica, no complexo da organização cientifica do tema. No contexto do consumidor e 

seus ditames, este estudo examina um produto suficientemente conhecido por suas 

propriedades organolépticas, econômicas e sociais. Desenvolveu-se assim um estudo com 392 

indivíduos, caracterizando-se como uma survey, e submetendo-o aos tratamentos estatísticos 

pertinentes. Os construtos em avaliação foram: a sensação do Café; o marketing; as 

informações de preparo; o preço; as informações de apresentação; o ritual com o café; o 

conhecimento prévio; a praticidade da embalagem; a sustentabilidade e o café premium. 

Essencialmente, foi possível concluir que as sensações proporcionadas pelo café, bem como o 

envolvimento com os rituais de consumo e as informações sobre o produto sobressaíram-se 

como elementos mais marcantes nas percepções de consumidores. Os fatores com percepções 

de mediano envolvimento do consumidor foram os que se relacionaram aos atributos do café, 

que se demostram configurar como um construto de baixo contexto na relação do consumidor 

com o produto em estudo. 

 

Palavras-Chaves: café; Consumo do café; comportamento do consumidor; marketing. 



ABSTRACT 

 

The subject of consumer behavior has been highlighted in the spectrum of marketing 

studies, as a school located in the economic and non-interactive dimensions, with robust and 

clear contributions in the literature, both academic and business. In this context, it positions 

itself as a school substantially rich in conceptual and taxonomic constructs, although 

characterized by consistent limitations of relational or causal testability. At the same time, the 

pre-theoretical structures, the laws and theories, the specifications of the constructs, the 

empirical supports and the simplicity of its contents allow to consider this school in a high 

context, in the epistemological, theoretical, morphological and technological logics, in the 

Organization of the theme. In the context of the consumer and his dictates, this study 

examines a product well known for its organoleptic, economic and social properties. Thus, a 

study was carried out with 392 individuals, characterizing it as a survey, and submitting it to 

the pertinent statistical treatments. The constructs under evaluation were: the sensation of the 

Café; Marketing; Preparation information; the price; Presentation information; The ritual with 

the coffee; Previous knowledge; The practicality of the packaging; Sustainability and 

premium coffee. Essentially, it was possible to conclude that the sensations provided by 

coffee, as well as the involvement with the consumption rituals and the information about the 

product stood out like elements more remarkable in the perceptions of consumers. The factors 

with medium consumer perceptions were those related to coffee attributes, which are shown 

to be a low context construct in the consumer relation with the product being studied. 

 

Keywords: coffee; Coffee consumption; consumer behavior; marketing. 
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1 Introdução: Contextualizando o estudo 

Recentemente, notadamente a partir do início deste século, observa-se um significativo 

crescimento no mercado de café, impulsionando a indústria a investir no desenvolvimento de 

novos produtos, incluindo, a criação de novos atributos, significados e símbolos, assim como 

novas formas de comunicação com a sociedade e com os consumidores. 

Apesar do aumento da produção e do consumo do café, diversos autores ressaltam a 

necessidade de se realizarem estudos sobre o comportamento do consumidor e do 

desenvolvimento de estratégias de marketing adequadas para sustentar e alavancar de forma 

consistente o seu consumo. 

Segundo a Organização Internacional do Café [OIC] (2016), o consumo no mundo, em 

2015, foi de 152,1 milhões de sacas de 60 kg, o que demonstra que nos últimos quatro anos 

teve-se um crescimento anual médio de 2%, com uma produção no ano de 143,4 milhões de 

sacas. Assim, verifica-se a necessidade de aumento da produção para atender a demanda de 

mercado.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento [MAPA] (2016) informa 

que o Brasil é o maior produtor e exportador do produto no mundo. Além disso, o país é o 

segundo maior mercado de consumidores da bebida, sendo que o consumo de 2015 atingiu 

43,24 milhões de sacas de 60 kg de café beneficiados. Conforme dados da Associação 

Brasileira das Indústrias de Café [ABIC] (2016), o país foi responsável pela produção de 

20,5 milhões de sacas em sua safra, com um leve acréscimo de 0,86%, se comparados 

os dados do ano anterior. Quando se considera estes números nas exportações brasileiras, 

verifica-se que o país foi responsável por 7% das exportações do agronegócio brasileiro, 

propiciando a 5º posição no ranking, com uma receita de 6,16 bilhões de dólares.   

O Café em 2015 foi o responsável por mais de oito milhões de empregos no país, 

considerando o ambiente da lavoura ao beneficiamento do produto final (MAPA, 2016). 

Segundo Rathinavelu & Graziosi (2005), o subproduto do café tem proporcionado 

grande preocupação, no que tange o meio ambiente e, por isso, seu emprego tem sido fonte de 

inúmeras pesquisas, e o que hoje se encontra, é sua utilização em produção de rações, bebidas, 

vinagre, biogás, cafeína, pectina, enzimas pécticas, proteína e adubo orgânico. 

As empresas começam a elaborar seus produtos baseadas nas necessidades e desejos 

expressos de seus consumidores ou prováveis consumidores. Sobre o consumidor, destacam-

se aspectos que influenciam o seu comportamento de compra, sendo eles fatores culturais que 

são responsáveis por uma influência maior e mais profunda, sociais, pessoais e psicológicos, 
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conforme manifestam diversos autores, entre eles Kotler & Keller (2012). Mowen & Minor, 

(2008), mostram que a compreensão do processo de consumo e dos consumidores podem 

propiciar uma série de benefícios, dentre eles: auxílio à tomada de decisões pelos 

responsáveis da gestão de marketing; fornecer uma base de conhecimento dos públicos, 

permitindo a segmentação dos mercados e fornecendo indicativos para o posicionamento das 

ofertas; auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que abrangem o desenvolvimento 

de leis e regulamentos que exercem impacto sobre os consumidores no mercado; auxiliar o 

consumidor no entendimento do seu procedimento de compra, propiciando-lhe decisões mais 

sábias no que tange a compras e consumo. Urdan & Urdan (2010) observam que o 

consumidor, durante o processo de decisão de compra, combina atributos intrínsecos (sabor, 

aroma, qualidade e rendimento), extrínsecos (embalagem, design, rótulo, selos e praticidade) 

e preço percebido, determinando a qualidade do produto. 

A embalagem surgiu, historicamente, com o propósito de proteger o produto em sua 

passagem pelos canais de distribuição, passando a funcionar como um elemento de atração do 

consumidor para o produto. Transformando-se numa estratégia de diferenciação, os 

consumidores estão dispostos a pagar mais quando, dentre seus benefícios, encontram 

conveniência, aparência, confiabilidade e maior valor quanto à qualidade (Batalha, 2015) 

(Christensen, 1999) e (Kotler & Armstrong, 2014). 

Quando a embalagem é visualizada como recurso de marketing com o objetivo de 

criar ligações emocionais positivas entre a marcas, produtos e consumidores, influenciando no 

processo decisorio de compra, além das funções utilitárias como a conservação do produto, 

guia de informações sobre o conteúdo, manutenção da integridade, apresenta uma função 

fundamental: é através dela que a marca, o produto e a empresa que oferece este produto 

realizam o contato mais direto possível com o consumidor. É a embalagem que está presente 

no ponto-de-venda, no momento da compra, e é através dela que o consumidor tem o primeiro 

contato, após receber as primeiras informações através de comerciais veiculados na mídia 

Madalozo (2016). 

 Vendramini (1987) verificou a imagem e sua influência no comportamento do 

consumidor, junto às donas-de-casa, concluindo que várias formas de apelos são criadas por 

meio dela, gerando estímulos e influenciando de forma decisiva na compra. Mas o 

consumidor, de forma geral, considera a embalagem uma variável importante na persuasão e 

escolha de um produto, não pairando dúvidas que se deixa influenciar por embalagens 

atraentes e que chamem sua atenção. Ela é, efetivamente, um elemento de persuasão do 

consumidor, contribuindo à consolidação de símbolos e significados ao consumidor. 
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A embalagem é responsável por passar a imagem do produto contido em seu interior. 

Pode-se verificar que, de acordo com Kotler & Armstrong (2014), o produto “É algo que pode 

ser oferecido a um mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um 

desejo ou uma necessidade”. O produto deve ser revisto observando e analisando seu design e 

embalagem para respeitar o que o cliente espera dele em termos de desempenho e realização 

de expectativas.  Contudo, o produto é muito mais do que apenas um objeto físico. Consiste 

em pacote completo de benefícios ou satisfação que os compradores percebem que eles 

obterão, se adquirirem o produto. Consiste na soma de todos os atributos físicos, psicológicos, 

simbólicos e de serviço Santos et. al., (2013) 

A embalagem é a responsável pela apresentação do produto, no que se refere às 

informações pertinentes ao consumidor quanto ao seu uso. Alguns autores, como Mestriner, 

(2012), colocam, eventualmente, a embalagem no mesmo patamar de importância e 

significados do produto em que está contido, pois nela tem-se o elo de comunicação entre a 

empresa e o consumidor.  

A partir das contribuições da literatura sobre o tema do café e seu atributo integrativo 

embalagem, estabelece-se a construção de constructos analíticos, que caracterizam os fatores 

de influência sobre o consumidor. Assim, elementos tais como, textura da embalagem, cores, 

ilustrações, data de fabricação\validade, propriedades organolépticas, marca, textos de 

apresentação do produto, preço, facilidade de compra, tipo, local de origem, ritual de 

consumo, conhecimento prévio, praticidade, sustentabilidade constituíram construtos a serem 

estudados com características visualizadas pelo consumidor. 

1.1 Problema da Pesquisa 

Conforme se constata na literatura, (Zaltman, 2003), (McCracken, 2012), (Engel, 

Blackwell, & Miniard, 2009) (Solomon, 2016), nos últimos anos, é possível verificar critérios 

mais bem definidos e rigorosos na escolha do consumidor sobre diferentes produtos. Diversas 

mudanças mercadológicas contribuem para tornar o processo decisório de compra mais 

seletivo. Dentre elas, cita-se a adoção de medidas que defendem os direitos do consumidor, a 

criação de leis e órgãos de proteção ao consumidor, que gradativamente vêm sendo utilizadas 

em maior frequência, e a utilização dos meios de comunicação e da internet, por meio dos 

quais os consumidores compartilham experiências de consumo e obtêm um volume de 

informação significativamente maior, que impacta na decisão de compra. Portanto, a questão 

norteadora desta pesquisa pode ser formulada da seguinte forma: Como são percebidos os 

atributos físicos, sensoriais, simbólicos e integrativos do café pelos consumidores? 
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1.2 Objetivos 

Objetivo Geral 

Analisar as percepções de amostra de consumidores sobre as relações de consumo de 

café, nas dimensões hedônica e utilitária. 

 

Objetivos Específicos 

Com o propósito de cumprir o objetivo geral, buscou-se atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Elaborar e caracterizar os construtos explicativos da relação do consumidor 

com o café; 

2) Elaborar e caracterizar as variáveis explicativas de cada construto referente à 

relação do consumidor com o café; 

3) Estudar as relações entre os construtos estabelecidos e a variável resposta, ou 

seja, o consumo de café; 

1.3 Justificativa 

Pretende-se que este trabalho apresente relevância tanto para a academia, quanto para 

o mercado. Para a primeira, o presente estudo pretende resgatar as contribuições literárias do 

estado da arte do tema concernente e aplicá-las no segmento da indústria do café. Apesar do 

esforço de autores procedentes de diversas áreas, tais como Agronomia, Nutrição, Engenharia 

de Alimentos, Química e Marketing, muitos aspectos do tema ainda apresentam lacunas de 

conhecimento, notadamente na relação entre o café, seu consumo, ritos, ambiência, 

significados e respostas sociais dos consumidores. 

A literatura gerencial dos negócios, notadamente a que se destina a apresentar 

elementos competitivos de embalagem de produtos para os pontos de venda ou para a 

influência de consumidores em lojas, especialmente supermercados, aborda, com alguma 

frequência, a importância de atributos que desfalcam produtos expostos a consumidores em 

sistema de autosserviço. Revistas, ou magazines tais como Supermercado Moderno, 

Franquias e outras, abordam o tema em propostas indutivas de influência de venda imediata 

de produtos. 

Entretanto, a literatura acadêmica dispõe, como máximo, o tema e algumas abordagens 

conceituais que podem ser consideradas como singelas, portanto carentes de análises críticas 
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mais aprofundadas, que descrevem além de suas dimensões concretistas. Características 

taxonômicas do tema têm sido raras neste âmbito da literatura sobre a embalagem.  

Portanto, a oportunidade para os estudos aprofundados sobre este tema se manifesta, 

até pela notável presença da embalagem e seus significados, utilidades e contribuições no 

meio social. A robustez do tema é dependente de estudos substantivos que abordem a 

praticidade, as relações existentes entre embalagem/produto/mercado/consumidor. A 

importância do tema se funde à importância deste tipo de produto, cujos atributos concretos, 

abstratos e sociais são cada vez mais fundamentais na relação com mercados e consumidores. 

Com estes argumentos, o tema demonstra-se consistente para estudos acadêmicos que 

sejam, efetivamente, contributivos à elucidação de conceitos e taxonomias, assim como suas 

lacunas, de forma a proporcionar a compreensão plena deste especial tipo de produto. 

 Para o mercado, a compreensão da embalagem e seu contexto objetivo de conteúdos e 

de narrativas poderão proporcionar aos executivos informações substantivas sobre o processo 

decisório de compra do consumidor de café, fornecendo dados sobre atributos analisados e a 

influência das embalagens nesse processo, permitindo aos gestores tomarem decisões 

mercadológicas mais assertivas. 

As conclusões deste estudo, desde que apresentados em um contexto objetivo de 

conteúdos e de narrativas, poderão proporcionar aos executivos, não apenas elementos 

fundamentais para a compreensão do tema considerando abordagens paralelas e 

intercambiáveis, mas também propostas concretas de aplicações práticas importantes para a 

indústria, para os intermediários, especialmente os varejistas e os consumidores. 

 Para a sociedade, especialmente os consumidores, pretende-se que, com o resultado 

desta pesquisa, as embalagens agreguem valor em termos utilitários em relação a produtos, 

nas dimensões abstratas, no sentido da empatia consumidor/produto, das normas morais e 

éticas referentes às embalagens e produtos, bem como ao atendimento pleno aos preceitos 

legais e normativos, cada vez mais reguladores deste tipo de produto. 
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2 Contribuições da literatura: integrando o consumidor ao produto e seus atributos. 
 

As contribuições literárias apresentadas neste trabalho abordam fundamentos do 

estudo do consumidor e sua psicodinâmica sensorial, assim como o café e seus atributos, 

constituindo os construtos subsidiários deste estudo. São referidas em lógica sintética, no 

propósito de alavancar temas a serem analisados à continuação neste trabalho. 

 

2.1 Consumidor: Contexto e Comportamento. 
 

O estudo do comportamento do consumidor tem proporcionado um conjunto de 

referências que servem como suporte para o conhecimento das culturas, valores, crenças e 

desejos de indivíduos como pessoas. Para entender realmente como os consumidores se 

envolvem com produtos e seus atributos, influenciando suas decisões de compra, as empresas 

devem, cada vez mais, compreender os rituais, símbolos e significados de consumo, 

identificando ainda quem participa do processo de decisão, assim como os modos em que as 

pessoas podem ser influenciadores ou usuárias (Kotler, 2017). 

Para Giglio (2011) o comportamento do consumidor dedica-se ao aprendizado dos 

significados específicos que os produtos têm para os consumidores. A pesquisa do 

consumidor ocorre em cada fase do processo de consumo: antes, durante e depois da compra. 

A compreensão do comportamento do consumidor baseia-se nos conceitos e teorias acerca 

das pessoas, os quais foram desenvolvidos por cientistas em disciplinas tão diversas, como a 

psicologia, a sociologia, a psicologia social, a antropologia cultural, a economia e, 

especialmente, no Marketing. 

O estudo do comportamento do consumidor parte do pressuposto das decisões de 

compra do cliente em relação ao bem a ser consumido, o que compram, por qual motivo 

compram, quando e onde compram e como quais frequências usam e compram, assim 

verifica-se que o consumidor disponibiliza recursos tais como, tempo, dinheiro e esforço, 

segundo Schiffan & Kanuk (2009). 

Os estudos sobre o comportamento do consumidor emergiram, efetivamente, no início 

da década de 1960, nas mesmas condições e parâmetros da evolução do marketing. Assim, as 

evoluções no conhecimento do consumidor contribuíram, marcantemente, nos avanços em 

outras dimensões do marketing, tais como o desenvolvimento do produto, novas modalidades 

de valoração e condições de pagamento, novas formas de distribuição física, novos contextos 

de negociação, e novas dimensões na comunicação corporativa com os mercados. Entretanto, 

o comportamento do consumidor vem sendo analisado desde os primórdios da raça humana. 
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O ser humano sempre se dedicou à análise de suas razões e condições de vida. Religiosos, 

filósofos, antropólogos, arqueólogos, psicólogos, sociólogos e, mais recentemente, 

economistas e mercadologias vem contribuindo à composição de substantiva massa crítica 

sobre o consumidor, seus rituais, seus símbolos e significados de consumo (Jung, 2015) 

(Bauman, 2001) (Miller, 2012). 

Atualmente, um campo de estudos emergente, contribuindo substantivamente aos 

estudos do consumidor a partir de uma lógica experimental, tem sido as Neurociências 

aplicadas ao marketing. (Souza et al., 2015) O contexto experimental destes estudos se 

fundamenta no mapeamento cerebral do indivíduo, identificando reações que refletem 

predisposições atitudinais, neste caso, ao consumo. Tecnologias e metodologias sofisticadas 

vem sendo aplicadas para se conhecer situações e contextos complexos de consumidores 

(Lara et al., 2015). 

 

2.1.1 Conceito e Evolução 
 
(Limeira, 2008) define o comportamento do consumidor como um conjunto de 

respostas oriundas de estímulos decorrentes de fatores pessoais, ambientais, situacionais e de 

Marketing. O comportamento do consumidor teve seus estudos iniciados em meados de 1950, 

focados nos mercados consumidores e nas informações demográficas, segundo (Miranda & 

Arruda, 2004), e em diversos outros autores, conforme se apresenta na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Evolução da escola de comportamento do consumidor 

 
Década Comentários 

Década de 1960 Estudiosos de diferentes áreas começaram a focar esforços para a área de             

comportamento do consumidor. Linhas de pesquisas: 

. Lealdade à marca de produtos de mercearias; 

. Utilização do método de experimentos no campo do comportamento do consumidor; 

. Teoria do risco percebido em comportamento do consumidor; 

. Teorias compreensivas de comportamento de compra. 

Nessa década, foi criada a mais conhecida teoria do comportamento do consumidor que foi 

proposta por Howard e Sheth em1969. 

Década de 1970 Nos anos da década de 1970, houve a consolidação da ACR (Association for Consumer 

Research) que foi fundada em 1969. Também houve a organização do JCR (Journal of 

Consumer Research) em 1974. Novas linhas de pesquisas foram desenvolvidas: 

. Comportamento de compra industrial; 



23 
 

 

. Estudo do comportamento de consumo de serviços públicos como cuidados da saúde, 

transporte, nutrição etc.; 

. Comportamento de compra familiar; 

. Relacionamento entre atitude e comportamento; 

. Processamento de informação 

Década de 1980 Ênfase nas pesquisas sobre temas como rituais e simbolismo, comportamento de fantasia e 

experimentação e o impacto da religião no comportamento do consumidor. Também, 

houve uma corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas e uma maior 

preferência por mais pesquisas de tradição qualitativa 

Década de 1990 A partir dos anos 1990, ocorreu o desenvolvimento do marketing de relacionamento. 

Assim, passou-se a discutir mais tópicos como atitudes de consumidores, relações pessoais, 

tendências de comportamento entre outros fatores socioculturais. Os estudos passam a se 

preocupar também com a contextualização do ambiente. 

Pode-se assinalar também as melhorias das avaliações quantitativas proporcionadas pelo 

avanço tecnológico e softwares poderosos de análise de dados. Pode-se afirmar que nessa 

década, houve um crescimento nesse campo do movimento conhecido como pós-

modernismo - uma forma de investigação que inclui objetivos e métodos diferentes. 

Década de 2000 A entrada do novo século estabelece uma perspectiva do comportamento do consumidor 

baseada em um “marketing experiencial”, ou seja, a sensação de que os produtos e serviços 

proporcionam aos consumidores experiências sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e 

sociais. Assim, estes passam a ser os novos determinantes de novos estudos do 

comportamento do consumidor 

Década de 2010 Chegada do marketing digital via web, redes sociais e a possibilidade de novos 

consumidores. 

Emergência das Neurociências, proporcionando condições experimentais ao consumo e 

seus significados e respostas sociais 

Fonte: Sheth, Gardner e Garrett 1988, Vilas Boas, Brito e Sette 2006, e Engel, 

Blackwell e Miniard 2000, citados em (Pinto & Lara, 2008) e adaptado pelo autor. 

 
A partir de 2000 reuniram-se estudiosos das áreas de economia e psicologia, dedicados 

a explicar e prever as decisões de consumo. No início da década de 1980, o consumo se 

solidificou como tema de interesse de outras ciências sociais, tais como: a Antropologia 

cultural que tinha como objetivo estudar a cultura de um grupo ou sociedade e a influência da 

cultura no indivíduo, a Economia que tinha como objetivo estudar os fatores que regulam o 

mercado e as variações da demanda segundo a renda, os preços, e as preferências dos 

consumidores, a Psicologia que tinha o objetivo de estudar os fenômenos psíquicos e do 

comportamento dos indivíduos, a Psicologia Social que tinha o objetivo de estudar como 

indivíduo se comporta em grupo, A Sociologia, que tinha como objetivo estudar o homem na 
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sociedade e as suas interações sociais, e a Semiótica que tinha como objetivo estudar os 

símbolos e seus significados a eles atribuídos (Limeira, 2008). Conforme abordado, ainda 

sobre as contribuições atuais no campo do melhor entendimento do consumidor a 

neurociência tem desenvolvido grandes contribuições no campo do conhecimento dos 

comportamentos dos consumidores. 

Quando se refere ao processo de aquisição do produto ou serviço é importante, 

segundo (Czinkota, et al., 2001), entender como os consumidores percebem, aprendem e 

tomam decisões. O autor ainda destaca a importância de reconhecer o valor de cada papel 

para criar fidelidade, são eles: Usuário, que é o elemento que recebe o produto ou serviço que 

naquele momento atenda suas necessidades ou desejos. Pagante, que é a parte que possui o 

capital financeiro para realizar o débitos referentes ao produto ou serviço, caso as mesmas não 

sejam atendidas torna-se inviável o processo. Comprador que é quem realmente adquire o 

produto ou serviço. 

 

2.1.2 Psicodinâmica sensorial do consumidor 

 

         Atualmente, estudos sobre a lógica do consumo e as relações estabelecidas entre 

produto-consumo-consumidor, estão sendo amparados e embasados por contribuições da 

Neurociência. Esta área do conhecimento se ocupa em estudar o sistema nervoso central para, 

então, compreender que conjunto de fatores (especialmente os que aparecem como reação 

inconsciente aos estímulos do ambiente) motiva certos comportamentos humanos.  

         Nesse sentido, tem-se grande contribuição da característica sensorial do ser 

humano. Segundo Lent (2013), os sentidos são os responsáveis pelo processo que desencadeia 

a necessidade de consumo. Os sistemas sensoriais alimentam o sistema nervoso central com 

uma grande variedade de informações que ao serem interpretadas pelos seus respectivos 

meios (visão, olfação, gustação, audição, equilíbrio e somestesia), transmitem os desejos, 

necessidades, sentimentos ou motivações ao consumidor, Lent  (2013).  Na figura 1, é 

possível visualizar um modelo que ilustra  funções celebrais multisensoriais. 
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Figura 1. Modelo da energia cerebral despertada pelos sentidos 

Fonte: http://pt.slideshare.net/pp11/multisensor-information-fusion-and-correlation-

project-presentation 

Segundo ainda Lent (2013), o sentido da visão humana através dos olhos, que são 

formados por células fotorreceptoras associadas a outras células de origem embrionária, órgão 

especializados em extrair da luz informações sobre variações de intensidade luminosa no 

espaço e no tempo e através destas sensações conduzidas ao sistema nervoso central, 

permitem que o indivíduo receba estímulos que causem efeito em suas decisões.  

O tato, quando estudado pela Neurociência, determina, associado a outros sentidos 

com a somestesia ou sensibilidade geral. A pele transmite ao sistema nervoso central 

informações obtidas das sensações ocasionadas pelo contato com a embalagem, ou mesmo 

com o produto, em sua forma final de uso ou consumo que, ao serem conduzidas e traduzidas 

em forma de estímulos neurais, levam a sensações que poderão ser responsáveis pelas suas 

decisões. 

O olfato é o responsável pelos estímulos odoríferos que tem papel importante em 

diversas funções fundamentais para determinar escolhas. Os odores emitidos pelo ambiente, 

embalagem ou mesmo o produto em sua forma in natura, ao serem interpretados pelos canais 

olfativos, interpretam e transmite ao sistema nervoso central estímulos e sensações que podem 

influenciar no processo de tomada de decisão. 

Através do sistema sensorial gustativo o consumidor pode definir a escolha de 

consumo do produto. A sensação, que pode ser obtida através da degustação do produto, tem 

papel fundamental na escolha. As células gustativas transmitem ao cérebro diferentes sabores 
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de substâncias químicas presentes no produto, ajudando-o a selecionar aquele que é 

potencialmente benéfico ao consumidor, como o sabor doce do açúcar ou pode vir a trazer 

sensações de desconforto ou mal estar, como um alimento impróprio para o consumo com 

sabor rançoso. 

O sistema sensorial auditivo é responsável por interpretar informações e transmiti-las 

ao sistema nervoso central. Assim como a visão, as sensações e efeitos do ambiente que se 

encontra, podem causar ao sentido uma interpretação de estímulo prazeroso conduzindo o 

consumidor a sensações que podem incentivar o consumo, aumentar o seu tempo de 

permanência no ambiente de vendas ou mesmo a vontade de retornar com maior frequência 

ao local. 

 Diante do que foi exposto, percebe-se que o conhecimento mais profundo do sistema 

sensorial humano e da sua influência no comportamento humano, torna-se um recurso 

poderoso para estimular e incentivar determinado padrão de resposta. É exatamente em 

decorrência disso, que se percebe, no decorrer das últimas décadas, o crescimento dos estudos 

sobre o Neuromarketing. 
Este campo de estudo constitui uma ciência que estuda e desenvolve estratégias 

capazes de sensibilizar o cérebro do consumidor e permitir que as emoções despertadas por 

um ambiente, comercial, produto e embalagem estimulem o consumo de determinado 

produto. 

Nesse contexto, Georges, Bayle-Tourtoulou, & Badoc (2014), afirmam que o primeiro 

estágio para se despertar as emoções do consumidor é satisfazer os sentidos da visão, da 

audição, do tato, do paladar, do olfato e, se possivel, sensibilizar mais de um deles 

simultaneamente. 

No que diz respeito ao olfato, por exemplo, os autores afirmam que é cada vez maior o 

número de marcas que procuram desenvolver odores que possam ser automaticamente 

associados as suas lojas ou grifes. Isso porque estudos indicam que os consumidores tendem a 

permanecer por mais tempo e a comprar mais, quando o odor do local é agradavel. As 

padarias são intensas na exploração desse sentido. 

Já a audição, pode e deve ser estimulada pela presença de sons no ambiente ou nas 

propagandas. No entanto, os sons necessitam ser adequados e mantidos em níveis de decibéis 

compatíveis, caso contrário, podem ter efeito inverso e funcionar como elementos de stress ao 

consumidor. 

A visão, por sua vez, necessita ser estimulada por luzes adequadas (locais escuros ou 

mal iluminados geram sensações depressivas e desestimulam o consumo); pelo emprego de 
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cores branca, preta e vermelha que, segundo os autores, promovem visibilidade máxima e 

pela exploração do belo: para o cérebro, tudo aquilo que é proporcional e simétrico ganha 

destaque e visibilidade. 

Quanto ao tato, os autores ressaltam que quando avistamos um objeto, a regressão pré-

motora do nosso cérebro estima, instantaneamente, o peso de tal produto, antes mesmo que se 

possa tocá-lo. Nesse sentido, é preciso estar atento à essas “pré-ideias” despertados nos 

consumidores pelo produto, visto que objetos mais pesados ou mais leves do que parecem ser, 

têm o consumo desestimulado. 

Por fim, mas não menos importante, Georges, Bayle-Tourtoulou, & Badoc (2014), 

destacam a convergência que deve ser entendida como a possibilidade de fazer o cérebro 

receber informações acerca de um objeto ou produto por diferentes canais. Como exemplo, 

tem-se o processo de memorização de textos. Segundo os autores, o ato de falar em voz alta 

enquanto se lê, permite ao cérebro receber estímulos, simultaneamente, pela visão e audição e, 

como consequência reforçar a importâmcia do texto, facilitando a memorização. 

Para Manzano, Gavilán, Avello, Abril & Serra (2012), o neuromarketing trás novos 

entendimentos mentais em relação aos consumidores e suas percepções adquirem novos 

campos de conhecimento com elementos novos vindos para explicar fatores que afetam e 

influenciam pensamentos, sentimentos, motivações, necessidades e desejos que levam os 

consumidores a realizarem suas escolhas. Através dos sentidos, os autores buscam novos 

caminhos para estimularem o consumidor e compreender melhor o seu comportamento. 

A visão tem no ambiente a sua melhor forma de obtenção de resultados, através de 

modificações na luminosidade, arquitetura, cores, ambientes temporários ou a própria 

disposição do produto esperam causar ao consumidor aspectos que levem ao estimulo da 

compra.  

O tato tem importância especial no quesito embalagem. Através dele é que o 

consumidor conhece o produto; por isso o material utilizado e sua capacidade de fornecer ao 

cliente o máximo de informação relevante do produto contido se torna extremamente 

importante para o processo decisório de compra, a acessibilidade ou mesmo a temperatura ou 

umidade que a mesma se encontra pode transmitir ao consumidor aspectos que poderão 

influenciar na escolha de determinada marca. 

O som, nos dias atuais, é um recurso usado constantemente como forma de marketing 

principalmente em grandes lojas e magazines. As sensações que um ambiente proporciona são 

importantes para tornar a experiência do consumidor prazerosa e estimular para que o tempo 

de permanência no ambiente de consumo seja maior, assim como a sua vontade de retorno. 
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Os estímulos olfativos ampliam seus horizontes deixando de ser exclusividade do 

produto e passam a integrar os ambientes, embalagens. 

Uma tática de marketing utilizada principalmente nos pontos de vendas finais dos 

consumidores (magazines, lojas, padarias e supermercados) e que tem efeitos imediatos no 

consumidor, seja de caráter positivo ou negativo é a degustação. O sentido do paladar é 

facilmente utilizado para tornar a decisão do consumidor algo imediatista, e uma nova forma 

de explorar este sentido é o envio gratuito ao cliente de amostras para que ele mesmo 

consuma o produto no seu ambiente preferido e que isso torne sua experiência ainda mais 

agradável. 

Segundo os autores, um estudo realizado em 2012 comparou a importância de cada 

sentido durante o processo de decisão de compra conforme a figura 2. 

 

 
Figura 2: Importância dos sentidos durante o processo de decisão de compra. 

Fonte:  (Manzano, Gavilán, Avello, Abril, & Serra, 2012) adaptado pelo autor 

 

Com os resultados em mãos, os autores chegaram à conclusão que, para os 

consumidores, o sentido da visão é o mais importante, e o de menor importância seria o tato. 

Entretanto, os autores afirmam que o tato tem uma função inconciente como sentido e por isso 

serve como instrumento para facilitar o funcionamento dos demais sentidos em especial a 

vista. 
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Os autores afirmam também que cada sentido terá sua importância em acordo com a 

função do proprio produto que ele se trata, sua personalidade, características, necessidades 

sensoriais, assim como as funções e a fase do processo de compra e uso que ele se encontra. 

Para Camargo (2013) as Neurociências, mais especificamente a neouroeconomia e o 

neouromarketing, vêm colaborar com a pesquisa de comportamento do consumidor à medida 

que busca entender os processos automáticos, aqueles realizados pela mente, sem que 

tenhamos consciência deles. São mais rápidos do que as decisões criteriosas conscientes e 

ocorrem com pouca ou nenhuma percepção. Isso é tão verdadeiro para os atos de percepção 

simples como para as atividades mais complexas, tais como o comportamento social, as 

decisões de compra ou a linguagem. 

Ainda para Camargo (2013), quando se relaciona o consumidor à marca compara-se a 

um iceberg, pois somente uma pequena fração está na superfície, fácil de ser percebida. Toda 

a dimensão motivacional e seus mecanismos, por detrás do comportamento, estão escondidos 

no inconsciente do sujeito que não é facil de ser resgatado. 

Segundo ainda Camargo (2013), os métodos de estudo do comportamento do 

consumidor tradicionais têm uma tendência crescente de novos procedimentos como a 

etnografia, que consiste na observação do sujeito no próprio local de compra ou mesmo no 

habitat natural de consumo de produtos. Para que se possa ser realmente completo, é 

necessário ter uma visão interna dos processos de consumo, isto é, aquilo que acontece antes 

do consumo, no momento de escolha e no de decisão. O correto provavelmente não é fazer 

uma ou outra pesquisa, adotar um ou outro método, usar uma ou outra ferramenta, mas deve-

se usar pelo menos ou no mínimo mais um método para poder enxergar todos os vieses, tanto 

os externos e dentro destes os culturais, os sociais, os individuais, quanto os internos, os 

biológicos, que podem ser apurados com várias técnicas que buscam informações no sistema 

nervoso central e nos sentidos superiores (visão, audição, paladar e olfato), assim como 

informações do sistema nervoso periférico somático e autônomo, simpático e parasimpático.  

Diante de tudo o que foi exposto, constata-se que os estudos em neuromarketing 

contribuem de fato, para compreender as relações de consumo estabelecidas atualmente e 

como as embalagens de um produto (cores aplicadas, formato, peso, material empregado) 

podem despertar sensações no cérebro humano e favorecer o consumo. 
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2.1.3 Processo de decisão de compra  
 
Quando o consumidor se encontra com uma ou mais alternativas para uma 

determinada escolha inicia-se o processo de decisão, segundo Schiffan & Kanuk (2009). 

Basseada na escolha realizada pelo consumidor iniciam-se os estudos de um modelo que 

possa permitir um entendimento do comportamento de compra dos consumidores. Estes 

autores esclarecem que o processo de decisão ocorre pelas influências externas e pelo campo 

psicológico que é representado pelas influências internas, dentre elas motivação, percepção, 

aprendizagem, personalidade e atitudes. Machiline et al. (2012), complementam que pouco se 

sabe sobre a base emocional da motivação. A influência da personalidade e em especial, como 

o cliente tende a escolher certas lojas, marcas e fornecedores, em detrimento de outros, 

denominam o modelo como caixa preta.  Engel, Blackwell, & Miniard (2009), descrevem que 

a escolha do consumidor, para sanar um problema, envolve ponderação e avalição 

(racionalidade) dos atributos funcionais do produto ou serviço. Contudo, frequentemente os 

benefícios hedonistas dos objetos de consumo representam símbolos de prazeres sensoriais, 

dias de sonho ou considerações estéticas. Portanto, são escolhidos pela emoção. Neste 

sentido, o ato de comprar e consumir envolve uma combinação dos atributos funcionais e 

hedonistas. 

De acordo com Piccoli (2011), o marketing continuamente tem sido uma filosofia para 

orientar as decisões das organizações com foco no cliente. Dessa maneira, a gestão de 

marketing, no que diz respeito à valorização do ser humano, tem nos dias de hoje o objetivo 

de fazer com que os colaboradores transmitam seu contentamento pessoal ao produto e ao 

cliente, além de conquistar o cliente externo. 

 
2.1.3.1 Modelos Analíticos do comportamento do consumidor  

 

            O comportamento do consumidor tem sido explicado, em sua expressão 

sintética, na forma de modelo, pelos mais propícios estudiosos, desde a década de 1960. A 

construção de modelos indica a evolução deste campo do conhecimento, em predisposições 

nomológicas, como um avanço às contribuições conceituais e taxonômicas.  

             Nesse contexto, os modelos mais salientes na literatura, tem sido o de Nicosia, 

o de Schiffiman e Kanuk, o de Howard-Sheth e o de Engel, Blackwell e Minard, entre outros. 
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a) Modelo de Nicósia 
 
Nicósia realizou, em 1966, uma profunda revisão teórica acerca do consumidor e seus 

comportamentos. Sua visão apresentava foco no processo de decisão e não no ato de compra 

em si, tornando-se assim o diferencial em relação aos estudos anteriores. A figura 3 

demonstra o comportamento do consumidor, segundo seu autor, em relação a um produto 

novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo de Nicosia, 1966. 

Fonte:http://publicidade1a2013.blogspot.com.br/2015/04/modelo-de-nicosia-e-

modelo-de-howard-e.html 

 
Pelo modelo apresentado na figura 3, verifica-se uma tendência do autor em avaliar e 

compreender o comportamento pré compra do consumidor, destacando aí a análise de 

elementos funcionais do produto, as motivações e percepções do consumidor sobre o bem a 

ser adquirido, ou mesmo sobre a marca e as avaliações dessas informações que influenciam 

fortemente na decisão de compra. 

No campo 1, identifica-se o momento em que o consumidor é exposto à apresentação 

dos produtos pelas ações promocionais realizadas pelas organizações, com o intuito de 

evidenciar atributos funcionais que confiram um determinado desempenho e alguma 



32 
 

 

diferenciação em relação ao mercado (subcampo 1). À isso deve-se considerar as 

predisposições positivas e negativas do consumidor sobre o produto ou marca e seu real 

interesse pelo bem, o que determina a elaboração de uma atitude do consumidor (campo 2). 

Essa atitude aparece representada pelas ações de investigação e avaliação do produto a partir 

das informações anteriormente obtidas pelo consumidor. Caso a avaliação seja positiva, o 

consumidor chegará então ao campo 3, representado no modelo pelo ato de compra, que 

somente ocorrerá se o consumidor, após avaliar as informações obtidas, perceber alguma 

vantagem relativa no item a ser adquirido.  Por fim, chega-se ao campo 4 do modelo, no qual 

o consumidor, após adquirir o produto, poderá consumi-lo criando uma experiência pós 

compra que será evidenciada para a empresa em termos de feedback positivo ou negativo. No 

primeiro caso, entende-se que o consumidor ficou satisfeito com o desempenho obtido com o 

produto, o que poderá propiciar uma futura recompra. Na segunda situação, caso a percepção 

de desempenho tenha sido negativa, o consumidor emitirá um feedback que poderá ser 

representado pela mudança de fornecedor (marca). 

Comparando-se o modelo acima apresentado, como o modelo exposto por Schiffan & 

Kanuk (2000), constata-se que, na análise do comportamento de compra do consumidor, são 

considerados os cursos de ação após a compra. Entretanto, no modelo apresentado a seguir 

esse processo de avaliação do consumidor aparece muito mais evidenciado na análise do 

campo de output. Verifica-se aqui uma clara diferença entre ambos os modelos. O modelo de 

Nicósia (1966) apresenta como foco o processo de decisão anterior ao ato de compra, com 

forte ênfase aos elementos racionais da análise, com o foco no desempenho do bem que está 

sendo adquirido. Já no modelo de Schiffan & Kanuk (2009), constata-se uma abordagem mais 

emocional do comportamento de compra, evidenciando as influências sociais, psicológicas e 

de marketing sofridas pelo consumidor durante a tomada de decisão de compra. 

 

b) Modelo de Schiffiman e Kanuk 
 
O modelo de tomada de decisão de compra proposto por Schiffiman e Kanuk visualiza 

o consumidor como o fator emocional e tem em sua estrutura três componentes principais: 

input, processo e output Schiffiman & Kanuk (2009). Trata-se, portanto, de um processo. 

O input trata dos fatores externos que causam influência na opção de escolha do 

consumidor frente às opções disponíveis como valores, atitudes e comportamentos 

relacionados ao produto, sejam elas oriundas do marketing ou de influências socioculturais.  
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Ao adentrar no segundo componente processo, as características internas de caráter 

psicológico irão influenciar na conclusão da decisão de determinado produto frente aos 

demais concorrentes, iniciando este processo com a necessidade de reconhecimento que vem 

atrelada normalmente a um problema ou mesmo a um desejo. Após este estágio, o 

consumidor passa a buscar este produto. É quando o mesmo irá recorrer a experiências 

vividas, informações do produto, consulta a outros consumidores ou mesmo resultados 

obtidos com a compra do produto e produtos que apresentem características similares ao 

produto pretendido. 

Após a efetivação da compra, o consumidor passa ao elemento três do processo. O 

output, que se caracteriza como o momento de avaliação do preenchimento das expectativas 

criadas sobre o produto adquirido e quais influências o produto adquirido pode diretamente 

criar uma relação de fidelidade, não somente a aquele produto ou marca baseados nos 

resultados atingidos com essa experiência de compra. 

 Quando se compara o modelo apresentado por Schiffman, Kanuk, (2009) com os 

demais, é possível verificar que, pela sua representação gráfica (input, processo e output), 

considerando, além disso, fica claro que o consumo não é o ponto final do processo, mas sim 

o ponto inicial. O modelo é apresentado na figura 4.  

 

Figura 4: Modelo  Processo de Tomada de Decisão do Consumidor. 

Fonte Schiffman e Kanuk, 2009. 

 



34 
 

 

 c) Modelo de Howard-Sheth 
 
O modelo apresentado por Howard e Sheth em 1969 é aquele que apresenta maior 

índice de utilização e discussões. Segundo Souza (2011), este modelo tem por base três 

pressupostos: a racionalidade do comportamento, o caráter sistêmico do processo de avaliação 

e decisão e a ocorrência de qualquer fenômeno externo que venha a causar impacto ao 

indivíduo, provocando o comportamento de compra. O modelo é apresentado na figura 5. 

Figura 5: Modelo de Howard-Sheth (1969). 
Fonte:http://www.revistabrasileiramarketing.org/ojs/2.2.4/index.php/remark/article/vie

wFile/2273/pdf_51 

 

Pode-se verificar que o modelo apresenta três grandes etapas: na primeira, são 

considerados os inputs que abrangem estímulos de marketing e estímulos sociais, na segunda 

são os processos internos englobando variáveis hipotéticas e no terceiro, estão os outputs 

abrangendo compra, geração de satisfação ou mesmo insatisfação. Dentro desta etapa, tem-se 

sub processos que se ligam às variáveis exógenas (influências externas como família, classe 

social, cultura, etc.).  

Karsaklian (2011) aponta que o modelo de Howard-Sheth (1969) constitui uma 

estrutura de comportamento de compra bastante elaborada e complexa, em que as variáveis 
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são claramente definidas e as relações que as associam, sugerem e suscitam novas linhas de 

pesquisa. 

Pelo modelo exposto, nota-se que o comportamento de compra do consumidor sofreria 

influência de três grandes premissas. A primeira delas estaria vinculada aos elementos que 

compõem os chamados estímulos ou inputs. Aqui o consumidor consideraria estímulos 

funcionais (1) vinculados ao bem que está sendo analisado (qualidade percebida, preço, nível 

de diferenciação, disponibilidade do produto no PDV, e serviços de garantia e atendimento); 

variáveis de influência de compra (2) como a importância que o bem que está sendo adquirido 

representa para o consumidor, características e influências sociais sofridas, bem como a 

personalidade do indivíduo e os recursos do consumidor disponíveis (como tempo e situação 

financeira); e as respostas do consumidor ou outputs (3) representadas pelo interesse 

despertado pelo produto, o nível de informação obtido sobre o mesmo e a atitude de compra 

representada pelos critérios e motivações utilizados pelo consumidor no ato da compra.  

A análise deste modelo evidencia um processo de procedimentos bem detalhados que 

tenta conciliar atributos funcionais, com influências sociais e psicológicas e com recursos dos 

próprios consumidores. Em nenhum dos modelos aqui analisados, percebe-se uma análise que 

envolva tantos fatores que possam interferir no processo decisório de compra do consumidor.  

 
d) Modelo de Engel, Blackwell e Minard 

 
Para Engel, Blackwell, & Miniard (2009), o consumidor toma suas decisões com base 

nos processos de compra. Suas decisões se destacam pela relação entre elas: quando comprar, 

o que comprar, onde comprar e como pagar. Para esta etapa o consumidor necessita de 

informações relevantes para a tomada de decisão, e assim realizar o ato de compra e 

efetivamente realizar o consumo. O modelo que melhor explica as variáveis segundo (Engel, 

Blackwell, & Miniard, 2009) pode ser classificado em três variáveis que possuem em cada 

uma delas sub variáveis que podem ser descritas melhor na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Tabela 2 - Síntese das variáveis que moldam a tomada de decisão. 

Decisão do Consumidor 

Diferenças Individuais 

Recurso do consumidor 

Conhecimento 

Atitudes 

Motivação 

Personalidade, valores e 

estilo de vida 

Influencias Ambiental 

Cultura 

Classe social 

Influência pessoal 

Família 

Situação 

Processos Psicológicos 

Processamento de 

informação 

Aprendizagem 

Mudanças de atitude e 

comportamento 

         Fonte: Engel, Blackwell, Miniard, 2009. 

 

 
As diferenças individuais são subdivididas em cinco categorias que serão melhor 

explicas a seguir: Recurso do Consumidor, em que os indivíduos que estão no processo de 

tomada de decisão possuem três recursos. São eles: recursos econômicos, temporais e 

cognitivos. Os recursos econômicos são os de maior impacto no ato de compra. Os recursos 

de tempo estão normalmente associados a atividades de lazer. O recurso cognitivo, por sua 

vez, vincula a capacidade do consumidor em captar, armazenar e processar informações 

obtidas. 

O conhecimento que se apresenta como a capacidade de informação armazenada na 

memória do consumidor, tanto no que tange a capacidade de compra, uso ou características do 

produto e se torna primordial à compreensão do nível de conhecimento do cliente, para que o 

trabalho de marketing de venda seja direcionado para suprir a demanda esperada pelo cliente.  

A atitude permite ao consumidor verificar as alternativas de produtos, avaliar 

experiências positivas e negativas que direcionam sua tomada de decisão não necessariamente 

pensando somente no produto específico mas também na marca que direciona suas escolhas 

futuras. Com a motivação, o consumidor ao perceber a necessidade de consumo ou sofrer algo 

que o motive para o consumo ativa um impulso que cria uma nova demanda de compra 
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originando o processo decisório. No contexto da personalidade, os valores e estilo de vida de 

cada indivíduo possuem características que tornam o mercado segmentado de acordo com um 

determinado grupo de características comuns entre indivíduos. 

As influências ambientais são inerentes ao ambiente complexo em que os 

consumidores vivem que são mais bem detalhados a seguir: a cultura da necessidade do 

conhecimento do indivíduo potencial consumidor quanto aos seus valores, ideias, artefatos e 

outros símbolos por parte do marketing, torna-se primordial, pois fornecem um resumo 

completo das perspectivas e demandas daquele segmento da sociedade. A classe social indica 

que quando se visualiza a sociedade, o poder socioeconômico de determinados grupos de 

indivíduos que possuem valores, interesses e comportamentos semelhantes criam expectativas 

semelhantes e que tornam produtos ideais ou não para aquele segmento social. A influência 

pessoal permite que o poder das pessoas e locais que convivem de forma direta causem 

interferências em suas decisões reaja a pressão recebida e aceite normas e expectativas criadas 

por estes ambientes e valorize as pessoas ao nosso redor tornando aquele grupo uma 

referência, este grupo ou pessoa torna-se então líder de opinião ou influenciador. 

A família, ao ter papel no processo de decisão de compra de um indivíduo, vem sendo 

estudada desde seus primórdios, pois se sabe que ela mesma é vista como unidade primária de 

tomada de decisão, com aspectos complexos de papéis e funções. 

As situações de ocorrências vividas no dia a dia do indivíduo influenciam de forma 

direta no seu comportamento de consumo, sejam elas de caráter previsível ou imprevisível. 

As influencias dos processos psicológicos se dão pelo processamento de informação, 

aprendizagem e mudança de atitude e comportamento. As informações em processamento 

através da comunicação constituem a forma com que as pessoas recebem, processam e dão 

sentido à comunicação de marketing. Sendo a comunicação a atividade fundamental do 

marketing, os estudiosos da área tem grande interesse no entendimento das maneiras pelas 

quais as informações são transformadas, reduzidas, elaboradas, armazenadas, recuperadas e 

recebidas. 

A aprendizagem através da experiência vivida pelo indivíduo influência nas mudanças 

no conhecimento e comportamento. Nesse sentido, o comportamento do consumidor é 

modificado pelo processo de aprendizagem. 

As mudanças de atitude e comportamento são os maiores desafios de marketing e este 

processo reflete as influências básicas do campo psicológico. 

Conforme Engel, Blackwell, & Miniard (2009), a partir das fontes de influência e seus 

respectivos fatores, em conjunto, e depois de identificada uma necessidade ou problema, se dá 
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o processo do comportamento de processo decisório proposto pelos autores, sendo possível 

verificar na figura 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo de Engel, Blackwell e Miniard. 

Fonte : Engel, Blackwell e Miniard, 2009. 

 
Até este ponto do referencial teórico, buscou-se elucidar os principais modelos 

apresentados por autores do campo do comportamento do consumidor, visando uma análise 

dos fatores e variáveis mais significativos que emolduram o comportamento de compra. Tal 

análise e estudo tornam-se significativamente relevante para compreender-se como e porque 

os consumidores reagem a determinados estímulos, e da maneira que o fazem. A análise dos 

modelos de comportamento de consumo permite, portanto, uma melhor compreensão dos 

fatores que podem interferir fortemente no processo decisório de compra de café, tema central 

dessa dissertação.  

No próximo tópico, serão apresentados os principais fatores inerentes à relação do 

consumidor com o produto e a embalagem dos produtos, assim como as possíveis influências 

sofridas por estes. 

 

2.1.4 O consumidor e o consumo hedônico 
 

Quando o assunto é consumo pode-se dizer que existem diferenças entre as formas de 

consumo utilitário, tradicional e o hedônico, o que leva a estabelecer um contraponto entre as 
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duas proposições no sentido de colaborar para um maior conhecimento das características 

relativas a cada uma dessas situações de consumo. O consumo tradicional se caracteriza como 

aquele relacionado a produtos utilitários, mesa, cadeira, sofá ou mesmo um caderno. A 

objetividade das características de um produto está estritamente relacionada à sua 

funcionalidade, que se traduz no valor central desse tipo de consumo. Se o consumidor se 

chateia com alguma coisa ou fica nervoso ou ainda se sente infeliz, os seus sentimentos não 

têm impacto sobre o funcionamento de um produto adquirido. Como consequência, a 

funcionalidade de um produto regulariza as interações entre o produto e o consumidor, 

levando o evento do consumo a ser, na sua essência, constante e ter pouca variação (Addis e 

Hoolbrook, 2001). 

As pesquisas de Hirschman e Holbrook (1982) marcam o início do estudo do consumo 

hedônico, o consumo originário das imagens multissensoriais, fantasias e emoções e se 

diferencia da visão tradicional, baseada unicamente nas atitudes e julgamentos dos 

consumidores em relação à utilidade "econômica" dos produtos. Hirschman e Holbrook 

(1982) sugeriram que, assim como os produtos têm os seus valores hedônico e utilitário 

intrínsecos, teoricamente os consumidores também poderiam desenvolver diferentes níveis de 

valores de compra hedônico e utilitário a partir de uma experiência de compra. (Hernandez e 

Teixeira, 2012) 

O consumo hedônico, por seu turno, difere completamente, em sua essência, do 

consumo utilitário, pois designa as facetas do comportamento do consumidor relacionadas 

com os aspectos multissensoriais de uma experiência com um produto ou serviço, em que o 

multissensorial significa uma experiência que inclui modalidades sensoriais múltiplas, tais 

como paladares, sons, impressões táteis e imagens visuais (Hirschman e Holbrook, 1982). 

Essa experiência hedônica surge a partir de produtos que evocam altos níveis de fantasias, 

sentimentos e diversão, para os quais tais aspectos do consumo são buscados como 

intrinsecamente válidos enquanto fins em si mesmos. Exemplos de produtos relacionados com 

experiências podem incluir entretenimento ou artes em geral e em particular jogos, filmes, 

livros, programas de televisão ou frequentar um restaurante. Nesses tipos de experiência, as 

reações subjetivas do consumidor são cruciais para a determinação de valor, a qual depende 

da interação subjetivo-objetivo, em que o subjetivo responde pelos aspectos altamente 

intangíveis, simbólicos ou estéticos do produto ou serviço. Consequentemente, se o resultado 

do consumo se traduzir em aspectos que envolvam respostas subjetivas, eles serão 

considerados como variáveis. 
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Segundo Campbell (2001) o consumidor hedonista necessita potencializar o prazer em 

suas experiências; seu gozo pelo consumo não é meramente por produtos, mas por 

experiências prazerosas. Para esse consumidor o processo de compra deve ter um caráter de 

excelência. Assim descreve que “o prazer não é tanto um estado do ser quanto uma qualidade 

da experiência”. 
Uma das características do consumo hedônico, como já foi referida, é a capacidade de 

despertar emoções. Estas desempenham um papel fundamental, tanto no processo de decisão 

de consumo como na pesquisa sobre consumo hedonista. ―A busca do despertar emocional 

pode ser, inclusive, a motivação principal da busca por um produto hedônico, como no caso 

da montanha russa no parque de diversões. (Figueiredo, 2007). 

Atualmente, o indivíduo consome bens em busca de prazer e emoção, invocando 

estímulos, na esperança de obter resposta por parte dos bens de consumo a desejos 

interiorizados. Por meio do poder imaginário, o indivíduo cria e estimula emoções que 

potencializam fontes de prazer, possibilitando-lhe sentir como se fossem reais, experiências 

vivenciadas na imaginação. (Leal, 2011) 

Segundo Leal (2011), Em muitos desses casos, o produto é comprado essencialmente 

pelo seu valor simbólico; ou seja, é visto mais como símbolo subjetivo do que pelo seu valor 

utilitário. Desse modo, o indivíduo preocupa-se principalmente com o que o produto 

representa, em vez de se preocupar com o que ele realmente é. Para uma melhor compreensão 

das diferenças entre consumo tradicional/racional e consumo hedônico, segue-se a figura 7 

 
Figura 7- Consumo racional/utilitário vs consumo hedônico. 

Fonte: Addis e Holbrook, 2001. 
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2.1.5 O consumidor de café 

 
O café, a cada dia tem sido utilizado nas mais diversas formas e, com isso, surgem 

necessidades específicas para atender a cada dia os anseios dos consumidores. Com isso o 

café ganha ainda mais importância na mesa das pessoas e famílias, que com isso deixam de 

ser apenas simples consumidoras, passando a ter papel importante no processo de elaboração 

e apresentação do produto. 

Os “cafés da manhã” servidos em casas familiares os mesmo em padarias, hotéis ou 

cafeterias que se caracterizavam como bebida que acompanhava a degustação de pães, bolos, 

biscoitos, etc... . Ou mesmo acompanhava o leite para consumo, sempre foram ao longo da 

história, de fundamental importância e consumidos desde a mais alta nobreza, até os locais 

mais simples. Os encontros de família no Brasil são sempre rodeados de guloseimas, tendo o 

café um lugar cativo. Com o desenvolvimento e o gosto cada dia mais apurado pela bebida, o 

café ganha novos locais e funções. O que pensar de uma grande festa de casamento sem que 

no final seja servido aos convidados café com biscoitos ou mesmo o tradicional bem casado? 

Os coffee breaks das empresas jamais teriam sentido já que o café com seu poder de despertar 

e até estimular, sendo fundamental para melhor aproveitamento funcional dos participantes. 

Mas nem só em momentos de alegrias vemos a presença do café. Em dias tristes como 

velórios de entes queridos ou mesmo de celebridades, lá está o café para manter todos 

acordados ao longo deste adeus final. Os festivais de cafés tomam conta das cidades 

interioranas, principalmente nos locais onde encontramos as grandes fazendas cafeeiras. Nelas 

é possível consumir a bebida nas mais diversas apresentações, ou mesmo com sabores 

incomparáveis. 

Nos dias atuais, o café vê ganhando ares de ritual em sua preparação, com aparatos 

eletroeletrônicos todos os dias mais modernos que dão ao café características únicas e 

transformam os consumidores em baristas que a cada dia conseguem elaborar bebidas únicas 

e de características marcantes. Com isso, o consumidor ganha uma importância ainda maior, 

pois passa a entender o produto e também exigir ainda mais dele. 

O café deixou de ser consumido apenas como bebida para esquentar no frio e ganhou 

novas funções, sendo estimulante, inibidor de apetite, recomendado para idosos. No entanto, 

também se têm restrições já que não é recomendado para hipertensos, podendo atrapalhar o 

sono e apresentando característica de bebida viciante. 
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O modo de servir a bebida, também em características únicas, deixou de ser oferecido 

apenas na xícara de porcelana ou no famoso “copo de café lagoinha”, e passou a ser 

apreciados em copos americanos, copos de isopor, xícaras vaporizadas, copos com 

revestimento térmicos ou mesmo em copos plásticos descartáveis. 

Atualmente, o café hoje deixou de ser apenas uma bebida quente. Passou por certo 

“glamour” de gourmetização e ganharam acompanhamentos, ou mesmo novos formatos, 

como bebida fria, com doce de leite, leite vaporizado, chantilly, chocolate, caramelo, sorvete, 

entre outros requintes. 

Pode-se encontrar a bebida de acordo com a necessidade do consumidor e a disposição 

quanto ao preço, com um público que não para de crescer a cada dia, emergindo novos locais 

de consumo e formatos são apresentados aos consumidores, que se tornam clientes fiéis e que 

se dispõe a conhecer novos modos de apreciação, envolvendo-se em rituais e criando 

símbolos, marcas e significados, que se integram às mais diversas comunidades de 

apreciadores. 

 

2.2 Café: contexto histórico, propriedades e mercados. 
 

2.2.1 Sobre a origem  
 
Não são conhecidos arquivos precisos acerca da origem do café. Entretanto, um relato 

amplamente difundido, e, portanto mais aceito, segundo Neves (1974) e Martins  (2008), é 

que por volta do ano de 575, um pastor da província de Kaldi, região da Etiópia, que na época 

se chamava Absínia, ao observar suas cabras, percebeu que elas aparentavam um 

comportamento mais alegre e saltitante gerando um aparente ganho de energia extra que se 

tornava evidenciada quando elas ingeriam frutos de coloração amarelo-avermelhado de 

arbustos existentes em alguns campos de pastoreio. Com esse ganho extra de energia, o pastor 

notou que o seu rebanho conseguiu um maior êxito em deslocamento maiores e íngremes. 

Tais deslocamentos seriam inalcançáveis sem o incremento de energia extra.  

Um monge da região ficou curioso com os relatos feitos pelo pastor quanto ao efeito 

de tal fruto. O monge então resolveu recolher alguns poucos grãos e utilizá-los em forma de 

infusão, tornando possível perceber que conseguia, assim, estender o seu tempo de leitura e 

oração, sem que o sono o derrubasse. Esta notícia, claro, se espalhou entre os monges e os 

monastérios, gerando um aumento de demanda da fruta, tendo-se evidências que mostram que 

o café foi cultivado pela primeira vez em monastérios Islâmicos no Yemen. 
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Conforme documentos, a planta de café é originária da Etiópia, centro da África, onde 

ainda hoje faz parte da vegetação natural. Foi a Arábia, a responsável pela propagação da 

cultura do café por diversos países. O nome café não é originário da Kaffa, local de origem da 

planta, e sim da palavra árabe qahwa, que significa vinho. Por esse motivo, o café era 

conhecido como "vinho da Arábia", quando chegou à Europa no século XIV Abic (2016). 

Ainda segundo Martins (2008) e Neves (1974) o café cria um grau elevado de importância 

para os árabes que dominavam as técnicas de cultivo e preparação da bebida, e guardando 

com suas próprias vidas este segredo, os estrangeiros eram proibidos de chegarem próximos 

às plantações. 

Em meados de 1615 o café tem sua chegada ao continente Europeu, vindo por 

intermédio de viajantes que constantemente visitavam o oriente. Até o século XVIII somente 

os árabes produziam café, sendo que os Europeus buscavam forma de desenvolver o plantio 

em suas colônias. 

Os holandeses, por volta de 1616, conseguem os primeiros resultados satisfatórios 

com mudas criadas em estufas no jardim botânico de Amsterdã. O plantio experimental se deu 

em Java por volta de 1658, com resultados bastante lucrativos e satisfatórios, o que gerou nos 

demais países o interesse pela busca e plantio do café, que se espalhou assim, primeiramente, 

na França e se difundiu por toda a Europa. 

Seguindo sua marcha de expansão pelo mundo, o café chegou nas Américas e nos 

Estados Unidos, atualmente o maior consumidor e importador mundial de café. Foram os 

holandeses que disseminaram o café pelo mundo. Inicialmente transformaram suas colônias 

nas Índias Orientais em grandes plantações de café e junto com franceses e portugueses 

transportaram o café para a América. 

 

2.2.2 Café no Brasil 
 
No Brasil, o café teve como portal de entrada a Guiana Francesa em 1727, pelo então 

sargento-mor Francisco de Mello Palheta, segundo (Matiello, 1991), (Mello, 2001) e 

(Monteiro, 2002). A pedido do governador do Maranhão, em missão clandestina, ele tinha 

como alvo trazer mudas de café, já que as informações da época era de grande valor 

comercial. As plantas, ao chegarem ao Brasil, foram cultivadas em Belém do Pará, de onde o 

café se irradiou para o Maranhão e estados vizinhos, chegando na Bahia em 1770. 

No início do século XVIII, percorreu os Estados do Ceará e Rio de Janeiro (1779), 

propagando-se para o Estado de São Paulo (1800), na região do Vale do Paraíba, chegando a 
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Campinas, em 1809, estendendo para a região de Ribeirão Preto em 1875. Em 1830, o Brasil 

era o principal produtor mundial de café Texeira (1999). 

Na condição climática brasileira, o cultivo de café obteve sucesso e foi considerada a 

base da economia brasileira. Por quase um século, o café foi a maior riqueza brasileira, e as 

divisas geradas pela economia cafeeira aceleraram o desenvolvimento do Brasil e o inseriram 

em relações internacionais de comércio. Assim, o Brasil tornou-se uma grande potência 

exportadora de café, com 26 milhões de pés plantados. Ainda esse fato possibilitou o 

surgimento de cidades e centros urbanos por vários estados, gerando grande avanço na 

economia Taunay (1939) e Pascoal (2006). 

Em virtude de sua importância nas exportações brasileiras, foi criado, em 1933, o 

Departamento Nacional do Café, que controlou o setor até 1946, quando foi extinto (Ormond, 

Paula & Filho, 1999). 

O Instituto Brasileiro do Café (IBC) foi criado em 1952, com o objetivo de definir a 

política para o setor e controlar e coordenar a estratégia do sistema desde a produção até a 

comercialização interna e externa. O instituto atuava no âmbito do Ministério da Indústria e 

do Comércio, fornecia assistência técnica e econômica à cafeicultura e ao seu beneficiamento, 

controlava a comercialização tanto para consumo interno como para exportação. Elaborava 

estudos e pesquisas que favoreciam a cultura e a economia cafeeira e executava a política 

econômica traçada pelo Conselho Monetário Nacional. O órgão baseava suas decisões nos 

dados fornecidos pelo próprio IBC, principalmente quanto a custos de produção, expectativa 

de exportação, níveis de produção, abastecimento do consumo interno e industrialização do 

produto. Contudo, o IBC foi extinto em março de 1990 (Ormond, Paula, & Filho, 1999). 

A expansão cafeeira, com a substituição da mão-de-obra escrava pela de imigrantes 

estrangeiros, impulsionou a construção de ferrovias e a exportação do café para a Europa e os 

Estados Unidos. Na década de 1930, suplantadas as dificuldades, São Paulo tornou-se a 

vanguarda da industrialização e da modernização brasileira. Paralelamente à expansão 

agrícola, com o crescimento das lavouras de café, cana-de-açúcar, soja, milho, feijão, trigo, 

banana e laranja, o estado de São Paulo teve extraordinário desenvolvimento industrial.  

Segundo Vieira (1985), até 1945, eram relativamente poucos os produtos de primeira 

necessidade produzidos no Brasil e comercializados pré-condicionados. Entre eles estavam o 

café torrado e moído, o açúcar refinado, o óleo de semente de algodão, o extrato de tomate em 

latas pequenas, o vinagre, a cerveja e guaranás. Mesmo nos grandes centros, a maioria dos 

produtos de primeira necessidade, como o arroz e feijão, biscoitos e massas, eram vendidos a 

granel ou a peso no balcão e em geral embrulhado em folhas de papel tipos manilha ou parda. 



45 
 

 

Em alguns casos, o próprio cliente levava um saco ou sacola onde guardar as quantidades 

maiores.  

Entre 1945 e 1954 o café ganha melhores preços mediante ao término da guerra, e 

culmina no aumento do plantio. Em 1955 com o aumento do plantio o café tem sua primeira 

superprodução com 22 milhões de sacas produzidas. 

Entre 1962 e 1967 o país sofre uma erradicação de cerca de 2 bilhões de pés de café e 

neste período, em meados de 1964, os estoques retidos atingem 48 milhões de sacas na 

tentativa de elevação dos preços que estavam na época muito baixos. Em 1969 o estado do 

Paraná sofre com as geadas e cerca de 80 % da safra seguinte é totalmente destruída o que 

causa uma elevação considerável nos preços.  Em contra partida, o governo federal em 1970 

lança o plano de renovação dos cafezais. Oferece financiamento farto, estimulando 

principalmente os Estados do centro-sul (regiões Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba), a aumentarem o parque cafeeiro. Em 1975 o sul do País passa novamente por 

forte período de geadas e o café se extingue neste período com maiores efeitos no Paraná que 

ocasionaram novamente uma grande elevação no preço da saca atingindo valores de 400 

dólares, já que foi neste período que a doença da ferrugem alaranjada do cafeeiro que veio se 

agravando desde a sua introdução no Brasil em 1970. 

Em 1986 o centro-sul do país sofre um longo período de seca e esgotamento dos 

cafeeiros gerando novamente aumento de preço e as cláusulas do Acordo Internacional do 

Café deixaram de funcionar. Começa a operar o mercado livre no exterior, resultando em 

queda do preço. Após curto período de elevação, em 1987, este acordo é renovado mesmo 

com tendência de baixa no preço para em 1989 ter, por fim, o término do acordo internacional 

do café. 

Entre 1991 e 1993 o café sofre com a baixa de preços com sacas chegando a 40 

dólares, gerando abandono por grande parte dos produtores principalmente do centro-sul do 

Brasil. Em 1994, novamente sofre-se com geadas que atingem fortemente o estado do Paraná 

e boa parte do estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais e, ao término das geadas, enfrentam 

também um período de seca que faz o café novamente ganhar forte alta, chegando a 

ultrapassar 200 dólares/saca, culminando em 1995 com uma queda na produção brasileira de 

cerca de 12 milhões de sacas, sendo que o preço cai para valores entre 150 a 180 dólares/saca. 

O governo, em contrapartida, em 1996, cria o Conselho Deliberativo de Política Cafeeira 

[CDPC], constituída por doze membros, dos quais seis representam o governo e seis o setor 

privado: CNC (02), CNA (01), FEBEC (01), ABIC (01) e ABICS (01). 
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Em 2001 o café atinge valores abaixo de 35 dólares, a saca sendo um dos preços mais 

baixos da história. Entre 2010 e 2011 o preço do café mais que dobra e atinge valores 

próximos a 350 dólares a saca, um recorde de mais de 30 anos, devido principalmente à forte 

redução de estoques dos países consumidores e problemas de safras de países produtores 

como a Colômbia (Ufla, 2010). 

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de café com 30% do mercado 

internacional, sendo também o segundo maior consumidor da bebida, atrás somente de 

Estados Unidos. Merecem destaques as áreas cafeeiras no centro-sul do país, onde se 

destacam quatro estados produtores: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. A 

região Nordeste também tem plantações na Bahia, e na região Norte, pode-se destacar 

Rondônia. 

 
2.2.3 Classificação 

 
A planta de café produz frutos com polpa doce e fina, em cujo interior se encontram 

duas sementes, que são os grãos de café, base para utilização na indústria cafeeira. O Café é a 

semente sadia e limpa nas diversas espécies do gênero botânico coffea. 

O café pertencente à família das Rubiaceae, do gênero Coffea, possuindo porte de 

arbustos que medem de 2 a 2,5 metros de altura, podendo atingir até 10 metros. Apresenta 

cerca de 500 gêneros e mais de seis mil espécies; porém apenas duas são responsáveis pelo 

imenso prestígio de 2ª commodity mais comercializada no mundo: a Café arábica, 

responsável por 75% da produção mundial exportável e produzido pelo Brasil, Colômbia, 

México e Quênia, e o Café canephora (comumente chamada de café robusta), responsável 

pelos 25% restante e são produzido pelo Brasil, Vietnã, Indonésia e Costa do Marfim. 

Os procedimentos para a avaliação da qualidade do café comercial fundamentam-se 

em uma série de análises físicas, como forma, tamanho, uniformidade dos grãos, além das 

bioquímicas e sensoriais (Saath, 2012). 

O Café inicia sua classificação ainda verde, pois necessita desta avaliação para fins 

comerciais. No Brasil, o decreto n. 27.173 de 14/09/1949 denomina que o café tipo 2, ou seja 

que apresenta no mínimo 4 defeitos, é considerado o de melhor qualidade. O café tipo 8, com 

até 360 defeitos, é considerado o de pior qualidade. Levamos em conta nesta classificação, 

além de subtipos de café, o tamanho do grão ou fava, o aspecto e a cor, segundo (Brasil, 

2003). 
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 Texeira (1999), lista fatores internos e externos que prejudicam o café. São eles, os 

fatores internos originários da colheita fora do previsto podem resultar em alguns defeitos no 

café como grãos verdes, pretos, ardidos, além disso, pode-se encontrar defeitos decorrentes da 

má formação da planta gerando grãos mal formados, ou ainda a lavoura pode sofrer 

infestações de insetos ou fungos gerando grãos brocados, chochos ou manchados. Os fatores 

externos são de cunho acidental devido à má preparação vindo cascas, paus e pedras. 

As tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, a classificação oficial brasileira e a 

equivalência grãos imperfeitas, segundo a Cetcaf (2014).

 

Tabela 3 - Classificação oficial 

brasileira de café, quanto ao tipo. (Amostra 

com 300 gramas do café). 

 

Fonte: Cetcaf (2014) 

 

                                                         
Tabela 4 - Equivalência de grãos 

imperfeitos. (Amostra com 300 gramas do 

café). 

Fonte: Cetcaf (2014) 

                    

Tipo Defeitos 

2 4 

2/3 8 

3 12 

3/4 19 

4 26 

4/5 36 

5 46 

5/6 66 

6 86 

6/7 123 

7 160 

7/8 260 

8 360 

Pior que 8 +360 

Característica Número 

de Defeitos 

1 Grão preto 1 

2 Ardidos 1 

5 Verdes 1 

1 Pedra, Pau ou 

Torrão Grande 

5 

1 Pedra, Pau ou 

Torrão Regular 

2 

1 Pedra, Pau ou 

Torrão Pequeno 

1 

1 Coco 1 

1 Casca Grande 1 

2 Marinheiros 1 

2/3 Cascas 

Pequenas 

1 

2/5 Brocados 1 

3 Conchas 1 

5 Chochos ou 

Mal Granados 

1 

5 Quebrados 1 
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O grão de café verde deve ser classificado pelo número de defeitos apresentando e 

obedecendo a quantidade de amostra para que os valores sejam ajustados, sendo que esses 

resultados fornecem o tipo de café verde que a amostra representa. As imperfeições e defeitos 

apresentados segue padrão estabelecido pela normativa n° 8 do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento [MAPA]  (Brasil, 2003), em que o grão preto é o grão ou pedaço de 

grão de coloração preta opaca; o grão ardido é o  grão ou pedaço de grão que apresenta a 

coloração marrom, em diversos tons, o marinheiro é o  grão que não foram beneficiados, o 

concha grão em forma de concha, resultante da separação de grãos imbricados oriundos da 

fecundação de dois óvulos em uma única loja do ovário, o coco grão que não teve a casca 

retirada no beneficiamento, grão mal granado é o grão com formação incompleta 

apresentando-se com pouca massa e, às vezes, com a superfície enrugada, o grão brocado é o 

grão danificado pela broca do café, apresentando um ou mais orifícios limpos ou sujos. 

 

2.2.4 Composição 
 
O café em seu formato de bebida, tem como fato interessante não possuir valor 

nutricional relevante, sendo consumida basicamente devido aos efeitos fisiológicos e 

psicológicos relacionados à presença da cafeína e, principalmente, pelo prazer e satisfação 

que seu aroma e sabor são capazes de proporcionar (Sivetz & Foote, 1997). 

A composição básica de café cru pode variar de acordo com a espécie.  (Illy & Viani, 

2005) apresentam a composição média do café cru arábica e robusta, em porcentagem de 

matéria seca, conforme Tabela 5. 

Tabela 5. Composição média do café cru arábica e robusta. 
                     Composição           Arábica Robusta 

Cafeína e Traços de Purina 1,2 2,2 

Trigonelina 1,0 0,7 

Aminoácidos Totais 10,3 10,3 

Carboidratos 58,9 60,8 

Ácido Alifático 1,7 1,6 

Ácido Clorogênico 6,5 10,0 

Lipídeos 16,0 10,0 

Minerais 4,2 4,4 

Potássio (Maior Concentração) 1,7 1,8 

FONTE: http://uenfciencia.blogspot.com.br/2015_12_01_archive.html, 2015. 
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Como é possível verificar, os parâmetros de classificação do café estão bem definidos 

conforme tabelas 3 e 4, o que é um avanço no processo de padronização e certificação da 

qualidade do produto para o seu consumidor. Pode-se ver que os cafés de maior consumo têm 

suas composições semelhantes, conforme tabela 5. 

Alguns aspectos do café devem ser levados em consideração. Quando se necessita de 

observações dos aspectos aromáticos das bebidas, a temperatura durante a torra é o parâmetro 

mais conhecido, mas a composição do café utilizado deve ser levada em consideração, tendo 

em vista que o café do tipo arábica tem composição diferente do tipo robusta, conforme tabela 

3. As características únicas das bebidas bem como as diferentes características dos compostos 

interagem e dão origem a aromas característicos em função da espécie botânica, origem, 

processo de secagem e processo de torra. 
Conforme Silva et al. (2004), as características relacionadas ao sabor do café enquanto 

bebida tem proveniência nos grãos. A relação dos seus sabores recebe influências do trato 

agrícola recebido pelos grãos, à variedade da planta, dos processos de secagem, fermentação, 

moagem ou do envase. 

Os componentes químicos do café em seu estado cru tem variação de acordo com a 

espécie, forma de cultivo, práticas agrícolas, grau de maturação do fruto do café, 

processamentos primários e condições de estocagem. A torrefação ganha uma atenção 

especial, já que nela são consideradas as principais mudanças químicas que caracterizam os 

aromas e sabores finais da bebida. Com isso tem-se o café como uma das bebidas com mais 

modificações ao longo de seu processamento.  

Uma escala de grau de coloração obtida na torra é importante, de acordo com o 

mercado consumidor, pois diferentes países exigem da mesma bebida características 

específicas, como o Americano, que aprecia uma bebida mais clara. Já os países da Europa 

preferem bebidas com cores intensas. No Brasil as torras médias e moderadamente escuras 

são mais usuais (Toci, Farah, & Trugo, 2006). 

 
2.2.5 Mercado 

 

O mercado mundial de café encontra-se em pleno crescimento. A safra de 2014/15 foi 

estimada, segundo dados da OIC (2016,) em 141,9 milhões de sacas de 60 kg beneficiadas. A 

safra 2015/16 tem em sua primeira estimativa mundial valores próximos a 143,4 milhões de 

sacas de 60 kg. Se comparado a safra anterior, este número inicial corresponde a 1,4 % de 
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aumento de volume produzido, segundo Abic (2016). O consumo estimado pelo consumidor 

na safra 2014/15 foi de 149,3 milhões de sacas, o que demonstra níveis elevados de consumo 

de café pelo mundo. Este dado sugere que nos quatro últimos anos obteve-se, em média, um 

crescimento de 2,3 % no volume de consumo do café. Dos países exportadores, o maior 

consumidor de café neste período foi o Brasil, com 20,8 milhões de sacas consumidas, 

seguidos por Indonésia com 4,2 milhões, Etiópia 3,7 milhões e México com 2,4 milhões de 

sacas consumidas. 

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do café. A safra 2014/15 alcançou o 

volume de 45,6 milhões de sacas, a primeira estimativa de 2015/16 estima o valor em 43,2 

milhões de sacas apresentando um número menor que a última safra. A variedade mais 

produzida no Brasil é o café tipo arábica com valores de produção de 32,05 milhões de sacas, 

seguidos pelo café tipo conilon com 11,19 milhões de sacas considerando dados da safra 

2014/15. 

Considerando-se o período de janeiro a dezembro de 2015, o café foi responsável por 

7 % das exportações do agronegócio brasileiro com receitas próximas a 6,16 bilhões de 

dólares. 

O café no Brasil é responsável por gerar 8 milhões de empregos segundo, dados da 

COI (2016). 

A bebida hoje se encontra em 98 % dos lares brasileiros, segundo a Abic (2016). O 

consumo per cápita da bebida em 2014 foi de 6,4 quilos de café. Comparando os dados de 

2012 onde se verificou 4,98 quilos per cápita, o volume de consumo aumentou 

substancialmente. 

De acordo com a ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), e baseados nos 

resultados de 2015 as 10 maiores indústrias do segmento de café podem ser verificadas 

conforme tabela 6: 
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Tabela 6 – 10 maiores indústrias do segmento de café. 

 
      Classificação Atual    UF Empresa 

1 

G 

Café Três Corações S/A 

2 

P 

D.E. Cafés Do Brasil Ltda 

3 

E 

Inds. Alimentos Marata Ltda 

4 

P 

Melitta Do Brasil. Ind. E Com. Ltda 

5 

P 

Mitsui Alimentos Ltda 

6 

P 

Cia. Cacique De Café Solúvel 

7 

G 

Café Bom Dia Ltda 

8 

B 

São Braz S/A Ind. E Com. De Alimentos S.A 

9 

P 

Café Pacaembu Ltda 

10 

G 

Foods Ind. E Com. Ltda 

Fonte: ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), 2016. 

 
Dentre as empresas que foram responsáveis pela produção do produto, tem-se como as dez 

maiores, pela ordem decrescente: Café Três Corações (MG); D.E. Cafés do Brasil (SP); Indústrias 

Alimentícias Maratá (SE); Melitta (SP); Cia. Cacique (SP); Mitsui (SP); São Braz (PB); Café Bom 

dia (MG); Café Pacaembu (SP) e Foods Indústria e Comércio (MG). 

Na figura 8 a seguir, é possível verificar as principais marcas de cafés comercializadas 

no Brasil, segundo os respectivos volumes de vendas e presença nos estabelecimentos 

comerciais, conforme informação da ABIC. 
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Figura 8 – Principais marcas de café comercializadas no Brasil 

Fonte: ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), 2016. 

 
2.2.6 Subprodutos do café. 

 
O uso do café, fruto obtido do cafeeiro está além da bebida mundialmente conhecidas, 

ganhando destaque dois segmentos importantes, nos quais o uso do fruto vai além de uma 

simples bebida e passa a ter efeitos medicinais e estéticos. 

 
2.2.6.1 Área Medicinal. 

 
A cafeína, um alcalóide de xantina, que foi identificada pela primeira vez no café é 

considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma droga estimulante do sistema 
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nervoso central, juntamente com as anfetaminas, a nicotina e a cocaína. São denominadas 

drogas uma série de substâncias psicoativas que podem ser objeto de abuso. Todas são 

capazes de modificar uma ou várias funções do nosso organismo (Guerra et al., 2010). 

A cafeína está presente em muitos remédios à venda com ou sem receitas, inclusive 

em alguns que se tomam para dor-de-cabeça, como analgésico, moderador de apetite, ficar 

acordado, resfriados, asma e retenção de fluidos. O teor de cafeína nos remédios varia de 7mg 

a 200mg por comprimido. 

 

2.2.6.2 Área Estética. 
 
A indústria da beleza busca constantemente aumentar sua gama de produtos. Para que 

isso ocorra, são necessárias constantes pesquisas para a descoberta de novos insumos para a 

aplicação nas mais diversas possibilidades. O café não poderia ficar de fora deste universo e, 

através do óleo de café, vem incrementando a sua participação no mundo da beleza. Segundo 

Wagemaker (2013), o óleo de café é uma mistura de compostos lipofílicos, ricos em 

triglicerídeos de ácidos graxos essenciais, com referência especial ao ácido linoleico. O óleo 

de café cru é obtido da extração dos grãos por processo de prensagem ou extração a quente e 

com auxílio de solventes orgânicos como o éter ou hexano, possui propriedades hidratantes, 

de proteção aos raios do sol e emolientes. Já o óleo de café torrado é utilizado principalmente 

como flavorizante. 

Segundo a autora acima, os principais ácidos graxos encontrados no óleo de café são o 

ácido linoléico (46,3 g/100g) e o ácido palmítico (30,2 g/100g). O ácido linoléico é capaz de 

promover alívio de eczemas e possui propriedades terapêuticas inclusive de cura de 

dermatites. O óleo de café possui ainda a capacidade de absorver a radiação solar ultravioleta 

entre os comprimentos de onda de 280 e 320 nm e sendo assim, poderia aumentar o potencial 

de fotoproteção de formulações cosméticas com esta finalidade. Além disso, apresenta a 

vantagem de ser um produto natural que poderia reduzir o número e/ou quantidade de filtros 

artificiais na formulação. 

O aroma de café ganha atenção especial na indústria da beleza. Seu emprego é de 

gama muito ampla, com destaque especial nos perfumes, cremes e hidratantes, mas vem 

surpreendendo ao seu uso até mesmo em esmaltes e shampoo.  (Martins, 2008) 
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2.3 Embalagem: um componente físico que influencia o comportamento do consumidor 

 
 No contexto histórico, a embalagem contribui como estrutura importante no 

desenvolvimento do comércio e crescimento das grandes metrópoles. Sem a sua utilização 

não seria possível o abastecimento e o consumo. Naturalmente, com a evolução da 

humanidade e da economia, as embalagens além de conter, proteger e viabilizar o transporte 

de produtos passou a assumir as funções, tais como a de conservação, exposição, venda dos 

produtos e também conquistar a preferência do consumidor através do seu visual 

comunicativo e atraente (Gurgel, 2014). 

 
2.3.1 Introdução Embalagem 

 

O conceito de embalagem é bastante complexo e variável, de acordo com sua 

finalidade Moura & Banzato (2016). O consumidor a percebe e verifica como um meio de 

satisfazer seu desejo de consumir um produto e de ter suas expectativas atendidas. O 

profissional de marketing a enxerga como um recurso para despertar a atenção do consumidor 

e vender o produto; para o projetista de embalagem, trata-se de uma alternativa para proteger 

o produto até ser consumido, assegurando sua apresentação e, em alguns casos, a conservação 

de suas propriedades; para a logística, a embalagem consiste em um meio de proteger os 

produtos durante sua movimentação, transporte e armazenagem. Considerando-a de forma 

mais abrangente, a embalagem é um sistema que resulta da integração da arte, da ciência e das 

técnicas de produção, a fim de proporcionar condições ótimas de transporte, armazenagem, 

distribuição, venda e consumo. 
Para a Anvisa, (2010) a embalagem é o recipiente destinado a garantir a conservação, 

transporte e manuseio dos alimentos. Conforme Decreto-Lei 986/1969, a embalagem é 

qualquer forma pela qual o alimento tenha sido acondicionado, guardado ou envasado. É um 

meio de garantir a entrega de um determinado produto até o usuário final, em boas condições 

a baixo custo (Anjos, 2014). 

A embalagem constitui a representação da marca no ponto de venda. Assim, uma 

embalagem “passiva” apenas absorve a atuação de outros elementos de marketing ou da 

atividade promocional, nada fazendo para criar interesse ou persuadir o consumidor. Uma 

embalagem “ativa” deverá estar em sinergia com o restante do composto mercadológico 

(Furquim, 2013). 
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É de bom alvitre destacar a embalagem como sendo um componente único na forma 

tangível de expressão da marca, uma conexão material com a empresa que fabrica o produto. 

Esta natureza tátil e metafórica da embalagem transforma-a em um elemento potencialmente 

forte na comunicação da marca. Em mercados em que a importância da embalagem é notória, 

como perfumes, cosméticos e bebidas, em função do alto nível de interação entre consumidor 

e a embalagem, e ela apresenta diferenciais competitivos, face à a dificuldade em se perceber 

as diferenças entre os produtos. 

 
2.3.2 Funções da Embalagem 

 
Ao se verificar a maioria dos autores como Karaski et al. (,2016) e Brum (2010), 

pode-se distinguir a embalagem em duas funções básicas. Primeiro a função de proteção, que 

envolve aspectos técnicos relacionados desde o acondicionamento na embalagem até o 

recebimento do produto por parte do consumidor. O segundo esta ‘entrelaçado’ às raízes do 

marketing, já que a embalagem tem efeito também de promoção, com características 

mercadológicas que, segundo Brum (2010), podem ser identificadas em cinco funções, sendo 

elas (posicionamento do duplo produto - embalagem, mensagem transmitida no âmbito de 

serviço, alerta, informação ao consumidor e atribuição dentro de um universo de produtos). O 

posicionamento se constitui como o correto estado mental do produto, em termos de 

percepção de qualidade, desempenho, preço, etc., contribuindo à imagem do produto. O 

serviço relaciona-se com outros aspectos práticos (facilidade de transporte e uso, etc.) e com a 

valorização social e psicológica do consumidor. Exprime-se através da adequação às 

necessidades diferenciadas do consumidor (porções individuais, por exemplo). O diferencial 

da embalagem é uma das formas mais importantes e repousa sobre alguns elementos 

principais, como: cor, forma (que influencia na percepção do volume), grafismos, composição 

da embalagem e novidade real ou aparente. A atribuição consiste em inserir o produto dentro 

da categoria a que pertence, pois o consumidor interpreta e classifica símbolos pertencentes 

ao universo de referência de cada categoria de produtos. 

A embalagem tem funções técnicas de conservação e distribuição e funções de 

marketing com papel de alerta, informação, serviço ou atribuição (Popadiuk & Strehlau, 

2003). 

Como se pode observar, a embalagem tem a missão de tangibilizar conceitos da 

identidade da marca, transmitindo ao consumidor a essência do produto e da marca que está 

consumindo. Poeticamente, para concluir, pode-se dizer que, se a marca é a alma de um 
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produto, a embalagem (ou o design do produto) é seu corpo; dois elementos indissociáveis na 

vida de um produto. 

 
2.3.3 A embalagem no mundo e no Brasil 

 
Ao se verificar a real necessidade de transporte de forma segura dos alimentos 

iniciam-se as considerações sobre o processo de acondicionamento ou armazenamento que 

podem ser estratégicas nas definições de embalagem. Já nos tempos primitivos, o homem 

usava folhas, conchas e chifres de animais para transporte de agua e comida em suas jornadas, 

técnica que foi utilizada até que o homem evoluísse e iniciasse o processo de fabricação de 

cestos vegetais, samburás, balaios e, posteriormente, de vasos e ânforas e potes de argila. 

Estes últimos recipientes começaram a ser empregados em maior escala quando o homem 

aprendeu a cultivar o solo e então se fez necessário o armazenamento (Cavalcanti & Chagas, 

2006). Segundo Moura & Banzato (2016) e Endler (2016), existe um paralelo entre a 

evolução da humanidade e a embalagem. 

A seguir é possível verificarmos algumas imagens das primeiras embalagens utilizadas 

pela humanidade. 

Os primeiros relatos de embalagens utilizadas no Brasil, segundo Cavalcanti & Chagas 

(2006), que ocorreram com os índios, na confecção de cestos e samburás, de acordo com 

Negrão & Camargo (2012). Os índios, através do uso de matérias-primas como casco de 

arvores, cabaças cerâmica e palha, que se encontrava em abundância na natureza, eram 

utilizados no intuito de facilitar o transporte dos alimentos principalmente nos dias de longas 

jornadas de caça. O desenvolvimento da embalagem começa em meados de 1637, quando se 

encontram indícios de uma associação de artesãos que se uniram para fabricar em 

Pernambuco produtos derivados do vidro, como copos, vidros para janelas e frascos.  

Com a chegada da família real portuguesa em meados de 1808 em terras brasileiras, a 

corte abriu os portos para nações amigas, Don João VI também permitiu o funcionamento de 

fábricas e manufaturas no Brasil, que foram fatores essenciais para o desenvolvimento da 

indústria, e consequentemente das embalagens. 

A II Guerra não só contribuiu para conscientizar a indústria do valor da embalagem no 

tocante a um melhor aproveitamento das safras e à necessidade de prolongar a vida de 

prateleira de alimentos industrializados, devidamente acondicionados, como também 

estimulou o desenvolvimento de embalagens para uma multiplicidade de novos produtos que 

passaram a ser fabricados no Brasil, desde o simples sabão em pó até aparelhos eletrônicos. O 
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Brasil dos anos 1950, notadamente na sua segunda metade, guarda um sabor de transição do 

antigo para o novo. Para a história da embalagem, deve-se ressaltar, sobretudo, a 

industrialização crescente dos alimentos e a nova maneira de acondicioná-los. Do arroz ao 

queijo, da farinha ao chocolate, dos xampus aos sorvetes, novas linhas de montagem se 

disseminavam e os produtos embalados nas fábricas tornavam-se uma realidade, dessa 

maneira chegavam à grande novidade comercial da época: os supermercados (Cavalcanti & 

Chagas, 2006). 

 

2.3.4 Tipos de Embalagens e Design 
 
Nos dias atuais, o conceito de embalagem com meio de transporte e armazenagem se 

divide com ferramentas de marketing e comunicação ao seu consumidor. A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária [ANVISA], lista características e componentes comuns às 

embalagens. Embalagem invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, 

removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter especificamente 

ou não, os produtos. A embalagem externa destina-se a conter o produto. A embalagem 

interna é a embalagem que está em contato direto com o produto. A embalagem primária 

acondiciona o que está em contato direto com o produto e que pode se constituir em 

recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, removível ou não, destinado a 

envasar ou manter, cobrir ou empacotar matérias-primas, produtos semielaborados ou 

produtos acabados. A embalagem secundária consiste na que protege a embalagem primária 

para o transporte, armazenamento e distribuição. O rótulo representa a identificação impressa, 

litografada, pintada, gravada a fogo, a pressão ou autoadesiva, aplicada diretamente sobre 

recipientes, embalagens, invólucros ou qualquer protetor de embalagem externo ou interno, 

não podendo ser removida ou alterada durante o uso do produto e durante o seu transporte ou 

armazenamento (Anvisa, 2010). 

No apêndice 1 pode-se verificar os diversos tipos de matérias possíveis para a 

constituição das embalagens primárias e secundárias de um ou mais produtos. 

A palavra Design é um termo inglês que, de forma oficial, também é utilizada na 

língua portuguesa. Segundo Nobre Filho (2013), o termo deriva-se da palavra latina designare 

e tem sido utilizado de duas formas. Como substantivo, é usado em produtos, serviços e 

símbolos gráficos. Como verbo, faz uma referência ao processo todo de obtenção de objetos 

com todas as etapas do processo incluídas desde a demanda do projeto até a entrega da 
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solução final para a produção. Pode-se, inclusive, de uma simples, forma confundir o termo 

“projeto” com a palavra design. 
Para Popadiuk & Strehlau (2003), o termo design tem um foco muito restrito, sendo 

utilizado simplesmente em elaborações de produtos, com foco apenas na forma física do 

produto, estética varejista, comunicador de informações ou materiais promocionais. Além 

disto, segundo os autores outra forma de utilização comum do termo Design está relacionada 

à moda e estilo e, como Nobre Filho (2013), nos informa, o Design vai muito além desta 

simples utilização. 

O termo design também pode ser entendido como um processo criativo, inovador e 

provedor de soluções a problemas sendo de importância fundamental, não somente na esfera 

produtiva, tecnológica ou econômica, mas também para as dimensões cultural, ambiental e 

social, conforme a Confederação Nacional da Indústria [CNI] (1996). 

De acordo com Cherain & Panel (1972), pode-se verificar que há três áreas principais 

a serem consideradas no design de embalagem: Visual em que os elementos visuais (formato, 

cor e tipografia) são escolhidos e combinados, resultando na criação de um “estilo” na 

embalagem, um design unificado. O formato está diretamente associado ao aspecto funcional 

da embalagem. Uma embalagem muito grande ou de formato desconfortável pode, além de 

ser um transtorno ao consumidor, gerar, inclusive, preferência por uma marca concorrente. No 

que se refere à sua utilidade funcional, diz respeito à manuseabilidade, adequação e conforto 

na utilização do produto, principalmente para aqueles que são utilizados nas próprias 

embalagens. A composição do recipiente refere-se ao material de que é feita a embalagem, 

classificando-se os materiais em duas categorias principais: materiais tradicionais – vidro, 

papel, papelão, metal, madeira, fibras vegetais, etc., e matérias plásticas. Em geral, o público 

cria associações entre o material e produto em si. 

Quando se pensa no processo de elaboração de um projeto de embalagem, é primordial 

considerar-se toda a cadeia produtiva relacionada ao ciclo de vida do produto, desde o envase 

até o seu pós-consumo pelo cliente, revelando um caráter ambiental dos resíduos sólidos 

gerados. 

Segundo Seragini (2005), existe no mundo corporativo um entendimento comum de 

que a área relacionada à embalagem tem características complexas e dinâmicas, justamente 

por criar uma necessidade de envolvimento de quase todos os departamentos de uma empresa 

e necessitar de conhecimentos de diversas áreas da ciência, como química, física, engenharia 

mecânica, administração, marketing, meio ambiente e legislação. Quando se considera na 

embalagem nos diferentes estágios do seu ciclo de vida, verifica-se que suas necessidades 
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mudam em decorrência de cada etapa, ora necessitando proteger o conteúdo, ora auxiliando 

na comunicação para facilitar a venda ou mesmo o consumo.  

De todas estas características que envolvem a embalagem de fato, a mais importante é 

atrair a atenção do consumidor no ponto de venda. Os profissionais ao elaborarem o produto 

devem focar acima de tudo em atender as necessidades destes consumidores e depois 

seguirem aspectos que envolvam logísticas e produção. 

 Mestriner (2012) e Hines (2005) proporcionam algumas considerações para propiciar 

uma melhor comunicação entre a embalagem e o consumidor: primeiramente a embalagem 

deve comunicar com clareza e rapidez os principais benefícios do produto; em seguida o 

designer deve se preocupar em transmitir informações secundárias (ingredientes, modo de 

usar etc.), mas sempre de maneira amigável, recurso que no mercado se convencionou chamar 

de user-friendly.  

Segundo Mattar (2014), hoje é desejada diferenciação valorativa do produto no 

mercado pode ser obtida por meio da embalagem em razão de sua atratividade, por sua vez 

conseguida pelo uso do design, praticidade, matéria-prima empregada, cores, entre outros 

elementos. 

 Gomes Filho (2000) argumenta que muitos dos conceitos aplicados na execução do 

design de embalagens, como configuração de formas, clareza e harmonia visual coincidem 

com os conceitos e fatores de organização formal estudados pelos psicólogos da Gestalt, um 

conceito introduzido pela escola alemã de psicologia que está presente na maior parte dos 

trabalhos contemporâneos acerca da percepção. 

 

2.3.5 Importância do design em todo o ciclo da embalagem 
  
Quando se associa a importância do design de embalagem para os fabricantes, alguns 

fatores são de suma importância para o sucesso do produto. Por exemplo, as ações sobre 

atributos que determinam a forma de conter o produto passam a ser importantes, pois se 

devem relevar elementos de toda a cadeia produtiva, incorporando nestas etapas, o envase, o 

transporte e o armazenamento, de forma a facilitar o fluxo do processo. Moura & Banzato 

(2016), afirmam que a embalagem deveria ter todo o seu planejamento pensado na influência 

direta que exercia em toda a cadeia logística do processo. Outra consideração no processo de 

planejamento da embalagem é com a melhor forma de apresentar a marca. Para que os 

fabricantes tenham sucesso na elaboração de seus produtos, o planejamento ou projeto de 

embalagem é uma etapa de primordial relevo. Segundo Negrão & Camargo (2012) esta etapa 
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proporciona o levantamento de possibilidades, promovendo a antevisão do projeto final, com 

o prévio conhecimento das estratégias e instrumentos adequados à sua elaboração. Devem-se 

considerar requerimentos iniciais de identificação do tipo de desenvolvimento ou 

estabelecimento do conceito da embalagem, proteger, transportar e armazenar para que os 

resultados obtidos sejam satisfatórios. 

Mestriner (2005) apresenta, como imprescindíveis para os fabricantes, o planejamento 

e o desenvolvimento de embalagens de forma integrada aos diversos setores da empresa, 

relevando elementos como os custos de produção, de materiais, equipamentos, energia e mão-

de-obra entre outros. Seu planejamento deve ocorrer desde a fase zero do projeto até a 

concepção final do produto. A embalagem é a melhor e mais visível forma de apresentar a 

marca ao consumidor final do produto. Por isso, aspectos relacionados à forma correta de 

utilização e os diferenciais do produto devem estar contidos na embalagem. 

Os varejistas são responsáveis pela venda do produto ao consumidor final. Suas ações 

sempre estão associadas ao maior volume de vendas possível e à otimização do 

armazenamento, exposição e praticidade do produto aos seus clientes. Um fator que tem sido 

muito abordado pelo segmento varejista é o da “marca própria”. Segundo publicação feita 

pela Abras (2009), existem fatores como o aumento da rentabilidade da empresa, a fidelização 

de clientes, o aumento do poder de negociação com as indústrias e a ampliação do leque de 

alternativas de marcas aos consumidores.  Oliveira (2009) enumera quatro fases distintas que 

mostram a evolução da marca própria no segmento varejista. A primeira delas é a marca 

genérica, em que o produto não carrega nenhuma identidade visual, sequer traz o logotipo da 

loja, utilizando o mínimo de cores e empregando materiais baratos na embalagem, oferecendo 

uma qualidade de produto abaixo das marcas tradicionais. A segunda, que pode ser chamada 

marca carimbada, caracteriza-se por uma estratégia de produto mais eficiente em custos, 

padronização do nome de marca, símbolos, estilos de design gráfico. Já a terceira, intitulada 

marca endossada, distingue-se pela clara aplicação do nome e da identidade do varejista, um 

avanço no design gráfico da embalagem com cores e ícones variados. Na fase mais 

sofisticada, a quarta, que se adapta ao cenário do varejo, marca exclusiva ou proprietária, em 

que os produtos possuem sua própria identidade, com pouca ou nenhuma alusão ao varejista. 

São, muitas vezes, marcas transversais que podem ser comercializadas em múltiplos canais 

como é a realidade de corporações do varejo (Borghi, 2010). 
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2.3.6 Classificação de embalagem 
 
As embalagens se dividem em três tipos conforme, Santos & Yoshida (2011) 

Primárias: que ficam em contato direto com o alimento; Secundárias: embalagens de 

distribuição, ou seja, protegem as embalagens primárias; e, Terciárias: embalagens de 

transporte, empregadas para acondicionar e proteger as embalagens primárias e secundárias 

durante o transporte, estocagem e distribuição. Elas são classificadas segundo a sua 

consistência e a matéria-prima utilizada: embalagens rígidas, caracterizando-se por sua 

dureza, sendo exemplos os vidros, os metais, os plásticos rígidos e outros. Embalagens 

semirrígidas, apresentando menor dureza que as rígidas, como por exemplo, as garrafas e 

recipientes plásticos e os laminados mistos. Embalagens flexíveis, que se caracterizam pela 

baixa dureza, como os plásticos, o celofane, o papel e o alumínio. 

 
2.3.7 Embalagem: Aspectos sensoriais 

 
Em um mercado cada vez mais competitivo, a busca por diferenciais em seus produtos 

e formas de atrair os clientes estão avançando em áreas cada vez menos esperadas, e com a 

embalagem, não tem sido diferente. As funções iniciais de conter, armazenar e proteger 

somente o produto conforme Brum (2010) passou a ter um leque de diferenciais para atrair o 

consumidor e tornar-se, cada dia mais, uma estratégia de marketing, do que meramente um 

simples recipiente de armazenamento ou proteção do produto. Exemplo clássico para tal são 

as embalagens de biscoito. Algumas décadas atrás se buscavam a função exclusiva de 

proteção e acondicionamento do produto; hoje além destas funções, passa a ser reutilizados 

por seus clientes como potes decorativos, objetos de coleção, presente ou mesmo como vasos 

para plantas ou vasilhas de acondicionamento de outros produtos. Com isso, os fabricantes 

passam a investir cada vez mais em suas embalagens para fortalecimento da marca, agregação 

de valor ao seu produto e diferenciação das demais empresas concorrentes. Atualmente, em 

grande parcela de empresas, o departamento de desenvolvimento de novos produtos tem 

setores específicos de pesquisa e criação, para que os produtos atendam às satisfações dos 

seus consumidores. As cores, texturas, formatos, materiais e até mesmo os sons tem sido 

explorados pelos designers para atingirem a cada dia mais novas fatias de mercado e 

consumidores dispostos a, muitas vezes, a pagar um pouco a mais ou mesmo se arriscar nas 

novidades para conhecer os diferenciais apresentados pela marca, ou são seduzidos 

simplesmente por embalagens cada vez mais atrativas, decorativas e chamativas.  
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Scatolim (2008) constata que os designers têm utilizado vários recursos e estratégias 

projetuais com apelo emocional e o uso das cores despertam influências fisiológicas e 

psicológicas, aspectos culturais, místicos e sensações, promovendo o valor simbólico da 

embalagem. Sofisticados conceitos associados aos produtos e suas embalagens buscam 

diferenciações e avanços na conquista de consumidores, levando-os a possíveis compras 

condicionadas pela emoção ou necessidade. É objetivo do design, ao projetar uma 

embalagem, despertar no homem-usuário o desejo, através de sentimentos incorporados. 

 Solomon (2016) acrescenta que a sensação está relacionada a reações que os 

indivíduos, através de seus receptores sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos), 

oferecem diante de estímulos básicos como cores, texturas, luzes e sons. A percepção seria, 

portanto, o processo de absorção, seleção, organização e interpretação de sensações pelos 

indivíduos, que as utilizam para interpretar o mundo ao redor. 

Durante o ato de compra, a visão é o primeiro sentido humano responsável pelo 

processo de escolha, pois o estímulo que o provoca faz o cérebro reagir na direção do produto. 

O design de embalagens, através de suas formas e cores, trabalha essa importante impressão 

inicial, uma vez que é nesse momento que o consumidor decide pela compra do produto de 

uma empresa ou daquele oferecido pelo concorrente (Blessa, 2008). 

Por meio da embalagem, a cor permite identificar, portanto, rapidamente o produto, 

refletir sua essência e sua finalidade. A cor de uma embalagem de produto alimentício deve 

estimular o paladar, fazendo com que o consumidor faça uma associação psicológica no 

momento exato da compra. Ela pode ser sugestiva até mesmo com respeito à fragrância, como 

é possível constatar de forma marcante, com as embalagens de café. As crianças apresentam 

uma tendência a identificar melhor cores mais puras, que podem ser facilmente notadas. 

Complementando a análise sobre o significado psicológico das cores, a fim de fixar e 

estabelecer o gosto do consumidor e suas tendências às cores aplicadas nas embalagens 

seguem algumas associações: café: marrom-escuro com toque de vermelho ou laranja; 

iogurte: branco e azul; perfumes: roxo, amarelo-ouro e prateado; remédios em geral: azul-

claro, marrom, branco e vermelho, dependendo do tipo medicinal, estimulante ou repousante. 

Mas o fator ainda mais importante de uma embalagem é que ela deve conter um apelo 

emocional, pois não se vende uma mercadoria, vende-se um sonho de satisfazer um desejo, de 

preencher uma necessidade. 
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2.3.8 Embalagem de Café 
 
O café, ao passar por processamento de torra e moagem, requer um armazenamento, a 

fim de evitar perdas relacionadas a frescor e aroma característicos da bebida. O aroma é 

formado por componentes voláteis que são dispersos no processo de moagem e em caso de 

acondicionamento inadequado, o produto passa a perder todas as suas características 

organolépticas desejadas. Com isso seu valor se deprecia. Os materiais mais utilizados para as 

embalagens são: vidro, alumínio poliacoplado, cartão combinado com alumínio, 

multicamadas flexíveis de polímeros, etc.  

Quando se consideram os métodos para a conservação de café, pode-se verificar no 

quadro 1, proposta por Martines (2006), os seguintes: 

Quadro 1: Métodos para conservação de café 
Sistema de 

embalagem/conservação 

Características 

Atmosfera normal 

 

 

 

Embalagem almofada: - comum no Brasil; - a barreira da 

embalagem não é crítica frente à perfuração; - contato contínuo do produto 

com o ar (oxigênio); - permite a saída livre do aroma; - o produto fica mais 

exposto à oxidação, à umidade do ambiente e a agentes externos 

indesejáveis; - a vida útil do produto torna-se mais curta; - o processo de 

embalagem é bastante facilitado. * Utilização de estruturas típicas para a 

embalagem: - PET impressão / metalização / PE - PET impressão / PE 

Vácuo 

 

 

Embalagem a vácuo: - diminui o ar da embalagem: < 4% oxigênio; 

- promove um diferencial de pressão entre interior e exterior da embalagem; 

- a embalagem é comprimida contra o produto e toma o formato rígido; - 

tecnologia de inertização associada; - vida útil do produto é prolongada. 

Requisitos da embalagem a vácuo de alto desempenho: - alta barreira a 

aromas (minimiza a perda de aroma e sabor); - alta barreira ao oxigênio 

(minimiza a oxidação que promove a alteração do aroma e sabor); - barreira 

ao vapor d’água (evita a aceleração da oxidação, a ação hidrolítica e a 

aglomeração do pó); - fechamento hermético; - material mais resistente à 

perfuração; - material resistente ao flex cracking (minimiza a perda de 

barreira); - superfície interna resistente à penetração de gorduras; - excelente 

maquinabilidade e produtividade. Utilização de estruturas típicas para a 

embalagem: - PET / AL / PE - PET impressão / PET metalizado - alta 

barreira / PE 
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Atmosfera inertizada – vácuo 

compensado 

 

 

Embalagem a vácuo compensado: - reduz o oxigênio do interior da 

embalagem via diluição com fluxo de nitrogênio; - compensa a diferença das 

pressões externa e interna; - o equipamento utilizado deve ser eficiente para 

minimizar o oxigênio residual; - vida útil intermediária entre vácuo e 

atmosfera normal. Requisitos da embalagem: - baixa permeabilidade 

(passagem) de aromas, oxigênio e vapor d’água pela estrutura da 

embalagem; - fechamento hermético e resistente à pressão interna; - material 

resistente à perfuração e ao flex cracking; - superfície interna resistente à 

penetração de gordura; - excelente maquinabilidade e produtividade: - apelo 

visual. Estruturas típicas: - PET metalizado impressão / PE - BOPP 

impressão / BOPP metalizado / PE 

Válvula desgaseificadora 

 

 

Características principais: - saída unidirecional; - alivia a pressão 

interna pela eliminação de CO2 do interior da embalagem; - previne a 

entrada de ar na embalagem (retenção do aroma); - recomendada com o uso 

de outra tecnologia associada (inertização); - aplicação em embalagens 

flexíveis ou em selos de embalagens rígidas. 

Absorvedores de oxigênio (O2) ou 

gás carbônico (CO2) 

 

Em forma de saches: - agentes redutores à base de pós de ferro; - 

utilizados dentro de embalagens com ótima selagem, boa barreira e 

geometria que permita a circulação do gás (exemplo: latas); - possibilidade 

de associar absorção de O2 e CO2; - trata-se de um corpo estranho dentro da 

embalagem. 

 

FONTE: http://sbrt.ibict.br/dossie-tecnico/downloadsDT/MTk=, 2006. 
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A embalagem tipo “almofada” é atualmente a mais utilizada no Brasil para o 

empacotamento do café torrado e moído. 

As estruturas laminam mais comuns podem ser verificadas no quadro a seguir. 

 
Estrutura de                             

Laminação 

 

 

Combinação 

 

Pacotes Tipo Almofada 

 

Pacotes Tipo Sanfonados 

(fundo Chato) 

 

Pacotes para café em 

grãos 

 Poliéster metalizado + 

Polietileno 

Poliéster metalizado + 

Polietileno 

Poliéster metalizado + 

Polietileno 

Polietileno tereftalato + 

Metalizado + Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Metalizado + Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Metalizado + Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Poliéster metalizado + 

Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Poliéster metalizado + 

Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Poliéster metalizado + 

Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Alumínio + Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Alumínio + Poliéster 

Polietileno tereftalato + 

Alumínio + Poliéster 

 
Quadro 2. Estruturas laminam mais comuns de embalagem de café. 

FONTE: Martines, 2006 (adaptado pelo autor) 
 
Alguns produtores adotam estruturas mais simples, sem a barreira de metalização tais 

como PET / PE. Nesse caso, deve-se levar em conta a exclusão da barreira em relação ao 

custo-benefício que se espera obter. O Polietileno Tereftalato (PET) também pode ser 

substituído pelo BOPP (Polipropileno Bi-Orientado). Outra opção que está sendo utilizada 

como fator para agregação de valor ao produto, é o BOPP Matte. Trata-se de um substrato 

fosco, que oferece um aspecto diferenciado, expressa a qualidade do café através da 

sofisticação gerada em conjunto com um design apropriado. 
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2.3.9 Legislação e Rotulagem 

 
As principais legislações que incidem sobre as rotulagens de café podem ser 

observadas no Anexo 1. 

De modo geral, a rotulagem de alimentos, incluindo-se aí o café, é normatizada por 

quatro principais resoluções da ANVISA. A primeira delas, de 29 de setembro de 2002, 

estabelece parâmetros para a rotulagem geral do café, principalmente no que diz respeito às 

linguagens técnicas a serem adotadas pelos fabricantes. Por esta resolução 259/02, são 

definidas as informações obrigatórias a serem veiculadas nas embalagens, tais como: nome da 

empresa, ingredientes, informações nutricionais e modo de uso.  

Posteriormente, em 23 de dezembro de 2003, são estabelecidas duas novas resoluções 

359/03 e 360/03, com objetivo principal de padronizar as informações nutricionais veiculadas 

nas embalagens. Por elas, ficam definidos não somente a correta abordagem dos termos e 

volumes a serem apresentados nas embalagens de café como, também, que elementos devem 

estar descritos na tabela nutricional. 

Por fim, mas não menos importante, tem-se a resolução de número 24, de 08 de junho 

de 2015, que passa a regulamentar os estabelecimentos de café que realizem produção, 

industrialização, armazenamento, fracionamento, transporte, distribuição, importação e/ou 

comercialização do produto, quanto à necessidade de informar sobre os responsáveis técnicos, 

o plano de recolhimento e rastreabilidade, os responsáveis pelas execuções e pelos registros 

periódicos nos órgãos específicos. 

 
2.4 O Modelo analítico da pesquisa. 

 
A evolução do conhecimento cientifica requer que seus cânoves sejam fundamentados, 

partindo dos contextos analíticos em consolidação para a formulação da síntese que, em 

eidética, justifica a explicabilidade de fenômeno. Neste sentido, o conhecimento parte de uma 

conjectura contextual, fluí para uma observação inicial e culmina na experimentação e seus 

resultados (eidética), conforme os cânoves da logica hipotético-dedutiva. 

Esta dissertação se fundamenta em conformidade com este percurso da construção do 

conhecimento. Adicionalmente, explora, nos ditames epistemológicos, a extensão das 

possibilidades de constructos já consolidadas na literatura em diversos cantos do 

conhecimento, como serão apresentadas a seguir. 
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As perspectivas teóricas se justificam e fundamentam explorações e constatações 

logicas do contexto de seus quadros de referencias, em dimensões positivistas, na logica 

hipotético-dedutiva; compreensiva, no proposito de explorar as fronteiras explicativas do 

fenômeno do consumo do café e de seu atributo acessório, a embalagem, do funcionalismo 

fisiológico da relação entre as duas entidades, o consumidor e o café, e do estruturalismo das 

relações entre estas entidades. 

Morfologicamente, este estudo não emerge de um modelo estrutural previamente 

definido. Não se suporta em tipologias definas ou em tipos ideais de construção do 

conhecimento neste objeto de estudos. Igualmente, não parte de um sistema previamente 

concebido. Assim, todas as perspectivas e possibilidades morfológicas do estudo foram 

concebidas e estabelecidas no contexto do “ad hoc“ do conhecimento. Defende-se, portanto, 

que este estudo, nestas condições, assume, considera-se e explora constructos e variáveis 

inéditas na exploração acadêmica. 

No que tange à dimensão tecnológica, este estudo se fundamenta na estrutura clássica 

da construção do conhecimento, fluindo para o estabelecimento de constructos e variáveis que 

emergem de inquietações e observações do autor, são descritos em critérios estatísticos 

clássicos e contrastados por outros critérios de usabilidade mais recente, embora já largamente 

utilizada na literatura em métodos quantitativos, no contexto da analise bivariada e na 

logística ordinal. 

Neste contexto, os constructos estabelecidos para os estudos descritivos, relacionais e 

causais desta dissertação, foram: as sensações do consumidor em relação ao café, as 

percepções sobre os atributos do marketing deste produto, as informações sobre o preparo do 

café, a sensibilidade do consumidor em relação ao preço, as informações sobre os atributos do 

produto, o envolvimento com o ritual de consumo, o conhecimento prévio sobre o produto, a 

experiência com a embalagem, a orientação do consumidor para a sustentabilidade de 

atributos do produto e a predisposição do consumidor em relação ao café premium. 

Não foi estabelecido, a priori, um modelo orgânico sintético de estudo, em razão da 

natureza exploratória dos constructos e variáveis. Assim, assume-se que, na evolução natural 

do conhecimento destes constructos e, especialmente de suas relações, o modelo sintético 

inicial seja possível, ou seja, estenda-se além da conjectura inicial sistêmica. Neste segundo 

estagio será possível o estabelecimento e seus respectivos contrastes, de hipóteses 

confirmatórias, que vão além das hipóteses “ad hoc” ou “hipóteses de trabalho”. 
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Caracteriza-se, assim, este estudo, no contexto exploratório dos constructos e variáveis 

próprias de consumo do café, portanto, sem as possíveis evidencias de contribuições da 

literatura progressa. 

Neste estudo, as dimensões caracterizadas como hedônicas, foram contextualizadas 

nas variáveis de marketing e no envolvimento do consumidor de café: O ritual do café. Todas 

as demais dimensões foram caracterizadas como utilitárias, ou seja, as sensações sobre o café, 

as informações sobre o preço, as informações sobre a apresentação do produto, o 

conhecimento prévio sobre o produto, a praticidade da embalagem, e a orientação para a 

sustentabilidade. 
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3. Metodologia: construindo a trajetória da pesquisa 
 

Suportado neste referencial da literatura sobre o café e seu consumidor, buscou-se, 

neste trabalho, a descrição das variáveis: “sensações proporcionadas pelo café”; os “fatores de 

Marketing” utilizados pela indústria e percebido pelo consumidor; as “informações de preparo 

do café”; as “percepções sobre o preço do café”; as “informações sobre a apresentação do 

café”; os “rituais de consumo”; o “conhecimento e envolvimento com o café”; a “praticidade 

da embalagem”; a “sustentabilidade” proporcionada pela indústria; e o “café premium”, como 

variáveis explicativas de dois construtos dependentes: a “renda do consumidor” e os atributos 

do “consumo”. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa, assim como a estrutura dos dados e 

análises apresentadas atendem ao propósito do estudo sobre as relações associativas e causais 

dos construtos acima apresentados. 

Neste sentido, este capítulo apresenta a metodologia empregada na elaboração desta 

pesquisa. Através das construções do percurso metodológico, as escolhas permitem, 

objetivamente, buscar os procedimentos necessários à execução dos propósitos pretendidos na 

dissertação: analisar dados e informações sobre o café, o consumidor e suas relações. 

 

3.1 Caracterização as pesquisa 
 

De acordo com Praça (2015), deve-se considerar inicialmente as característiscas da 

aborgagem da pesquisa, podendo ser de caráter qualitativo ou quantitativo. 

Os métodos qualitativos descreve uma relação entre o objetivo e os resultados que não 

podem ser interpretadas através de números, nomeando-se como uma pesquisa descritiva. 

Todas as interpretações dos fenômenos são analisadas indutivamente Este tipo de metodologia 

é empregada com mais frequência em pesquisas de natureza social e cultural, com análise de 

fenômenos complexos e específicos. 

Por outro lado, estão os métodos quantitativos que acreditam que tudo deve ser 

quantificado para promover resultados confiáveis. Trabalham com dados numéricos e técnicas 

estatísticas tanto para classificar como para analisar os resultados. Desta forma são mais 

empregados em pesquisas nas áreas biomédicas, exatas e algumas do campo das ciências 

sociais aplicadas, como o Marketing, nomeando-se como uma pesquisa tanto descritiva como 

analítica. 
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Outra caracterização importante da pesquisa é quanto aos objetivos. Segundo os 

autores Fontelles et al.(2009), a pesquisa pode ter objetivo exploratório ou explicativo. A 

pesquisa exploratória visa a uma primeira aproximação do pesquisador com o tema, para 

torná-lo mais familiarizado com os fatos e fenômenos relacionados ao problema a ser 

estudado. No estudo, o investigador irá buscar subsídios, não apenas para identidicar a relação 

existente, mas, sobretudo, para conhecer o tipo de relação entre elementos do complexo 

consumidor e café. 

Já a pesquisa explicativa tem por objetivo central explicar os fatores determinantes da 

ocorrência de um fenômeno, processo ou fato, ou seja, visa explicar o “porquê” das coisas. É 

uma consequência lógica da pesquisa exploratória 

Para Perovano (2014), as pesquisas descritivas visam à identificação, registro e análise 

das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse 

tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é 

realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior identificação de 

efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto. Já a pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: 

(a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Outro fator importante para caracterização da pesquisa é quanto ao seu 

desenvolvimento no tempo, tendo características longitudinal, onde a coleta de informação se 

dá ao longo do tempo, ou transversal, uma modalidade de pesquisa que é realizada em um 

curto período de tempo, em um determinado momento, ou seja, em um ponto no tempo, tal 

como agora, hoje Fontelles et al. (2009). 

A metodologia empregada nesta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa 

quantitativa descritiva transversal, realizada através de um questionário estruturado, de modo 

a permitir a percepção da realidade do consumidor, a partir dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. 

 

3.2 População e amostra do estudo 
 

De acordo com Gil  (2008), entende-se como universo ou população um grupo ou 

conjunto de elementos definidos que possuem determinadas características, normalmente 

interpretando como população o total de habitantes de um determinado lugar. Porém, a 
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população não se limita apenas aos habitantes de um determinado local; pode-se entender 

como tal os operários de uma determinada companhia, o rebanho de uma fazenda, os pés de 

café de uma lavoura, ou seja tudo aquilo que engloba a quantidade total delimitada é 

considerado população. Matematicamente seria como cem ovelhas de um total de cem 

existentes. Já a amostra se conjuga como os subconjuntos das populações, por meio dos quais 

se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população. Quando se 

seleciona ou se agrupam determinadas características ou quantidades de uma população, por 

exemplo, tem-se amostras.  

A população desta pesquisa foi constituída por consumidores de café da cidade de 

Belo Horizonte, Minas Gerais, que realizam suas compras em supermercados da cidade. 

Para Gil (2010), quando a amostra tem critérios de seleção rigorosos, os resultados 

obtidos terão comportamento semelhantes, se comparados aos da população em sua 

totalidade. Mesclando essas informações obtidas a métodos estatísticos, é possível até mesmo 

mensurar esta curva de variação. 

Para esta pesquisa torna-se necessário classificar a amostra entre duas categorias, 

probabilística e não probabilística. Para Malhota(2012), as amostras probabilísticas tem cada 

em cada um de seus elementos da população uma chance diferente de zero de ser selecionada 

para compor a amostra. Já a amostra não probabilística, é aquela em que a seleção dos 

elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte do julgamento do 

pesquisador ou do entrevistador no campo, sendo as principais amostragem por conveniência, 

amostragem por julgamento e amostragem por quota. 

A presente pesquisa tem caráter não probabilístico, por conveniência, já que para 

constituir a amostra o consumidor deverá ser comprador de café. Em caso negativo a amostra 

ou consumidor será descartada.  

 

3.3 Tratamento e análise estatística dos dados 
 

Em um primeiro momento, para construir o conjunto de dados final a serem aplicadas 

as técnicas estatísticas, se fizeram necessárias etapas de limpeza, transformação e formatação 

dos dados por meio da análise de dados faltantes, missings e análise de pontos extremos 

(Little e Rubin, 1987). 

Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística univariada e bivariada 

(Reis, 1997). Na univariada foi utilizada a distribuição de frequência para evidenciar os dados 

do perfil dos pesquisados e apuração de medidas de posição (média e mediana) e de dispersão 



72 
 

 

(desvio padrão e intervalo interquartil) para apresentar as questões relativas aos tipos de 

constructos sobre o aspecto, o atributo e a embalagem do café. 

A análise fatorial tem o objetivo de identificar e separar os quesitos sobre o aspecto, o 

atributo e a embalagem do café, nomeando as sub-escalas existentes no questionário. Esse 

procedimento permite, no processo de validação, conhecer as questões que melhor 

representam os fatores, sub-escalas, facilitando a interpretação dos dados. O método de 

extração dos fatores se deu pela análise de componentes principais e o de rotação, pelo 

método varimax com normalização Kaiser (Johonson e Wichern, 1992).  

O exame de fidedignidade foi abordado por meio da avaliação de sua consistência 

interna. Seguindo a recomendação de diversos autores (Churchill,1979; Spector, 1992 e 

Urdan,1995), neste trabalho optou-se pelo exame de consistência interna nos constructos 

sobre o aspecto, o atributo e a embalagem do café, através do cálculo do coeficiente de Alfa 

de Cronbach das sub-escalas, que determina o quanto os itens da escala estão inter-

relacionados.  

Nunnally, citado por Spector (1992), estipulou uma regra de que uma escala seria 

considerada consistente se possuísse um valor de alfa superior a 0,70. Malhotra (2001) aceita 

valores maiores de 0,60. 

Quanto à avaliação de diferença entre os escores referentes aos constructos sobre o 

aspecto, o atributo e a embalagem do café, foi utilizado o teste não-paramétrico de Friedman. 

Este teste, indicado quanto mais de duas situações em um mesmo individuo são comparadas, 

teve por objetivo verificar se algum dos escores medidos exercia maior impacto sobre os 

entrevistados, Siegel (1956). 

Na análise bivariada, foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA), para 

associar o consumo de café com os fatores encontrados na análise fatorial.  

Na análise multivariada empregando-se a técnica de regressão logística ordinal 

múltipla, foi considerada como variável dependente (variável resposta) o consumo e como 

variáveis independentes (preditoras) os diferentes fatores (dimensões) agrupados pela analise 

fatorial. Foram estimadas duas versões do modelo, a primeira reporta ao consumo referente a 

todos indivíduos da amostra. A segunda apresenta o comportamento do consumo segundo 

diferentes níveis de renda dos indivíduos: renda baixa (0 a 5 salários); renda média (5 a 10 

salários); renda alta (acima de 10 salários).  A seleção do modelo final foi feita segundo os 

testes estatísticos de ajuste do modelo, sendo selecionados os fatores(dimensões) cujos 

coeficientes apresentaram nível aceitável de significância estatística (p- valor até 5%). 



73 
 

 

Os dados da pesquisa serão tratados no programa estatístico Predictive Analytics 

Software (PASW 18). Em todos os testes estatísticos utilizados, foi considerado um nível de 

significância de 5%. Dessa forma, são consideradas associações estatisticamente significativas 

aquelas cujo valor p foi inferior a 0,05 (Fisher,1954). 
 

 

 

 

 

 



74 
 

 

4.  Descrição e Análise dos Resultados da Pesquisa. 
 

E Esta seção compõe-se de duas etapas: na primeira, os resultados foram descritos a 

partir da distribuição de frequências, medidas descritivas e a analise fatorial exploratória para 

validação da escala. Na segunda etapa, foram apresentados e discutidos mediante a utilização 

de procedimentos estatísticos bivariado e de estimativas da regressão logística ordinal, 

utilizada para associar as diferentes variáveis de constructos (dimensões), que versam sobre o 

aspecto, os atributos e a embalagem do café, com a variável consumo. 

 

4.1 Perfil da Amostra. 

 
 

O questionário foi aplicado através da ferramenta Google docs em pessoas residentes, 

em Belo Horizonte, com 392 respondentes. As características da amostra são apresentas a 

seguir. 

O gráfico 1 apresenta o perfil de idade dos respondentes. 

 
Gráfico 1. Distribuição dos respondentes por idade. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Observa-se que a pesquisa apresenta elevado número de respondentes de 31 a 50 anos 

(57,3 %) e baixo índice de respondentes com idade igual ou menor que 20 anos (3,1 %). 

O gráfico 2 apresenta os respondentes conforme o estado civil. 
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Gráfico 2. Distribuição dos respondentes por estado civil. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Observa-se que os respondentes se dividem, em sua maioria, entre casados (as) e 

solteiros (as), o que para a caracterização da pesquisa é ideal, pois os resultados irão condizer 

com os públicos variados de consumidores do produto. 

O gráfico 3 apresenta as características dos respondentes de acordo com sua renda 

familiar. 

 
Gráfico 3. Distribuição dos respondentes por renda familiar. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O perfil dos respondentes foi capaz de diversificar o público consumidor das mais 

diversas classes sociais, e assim permitindo um melhor entendimento das características 

relevantes para a satisfação do consumidor. 
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O gráfico 4 apresenta, dentro do universo respondente os consumidores de café 

(frequentemente ou ocasionalmente) e aqueles que não consomem o produto. 

 
Gráfico 4. Distribuição dos respondentes conforme consumo de café. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Observa-se, no gráfico 4, o baixo índice de respondentes que não consomem café 17 

(4,36%) o que mostra que dos respondentes 373 são respondentes consumidores do produto. 

O gráfico 5 apresenta a quantidade de bebida ingerida pelos respondentes. 

 
Gráfico 5. Distribuição dos respondentes conforme quantidade de café consumido. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Observa-se que 329 (84,35%) respondentes consumem 1 ou mais xicaras de café por 

dia, um grande índice de consumo dentro do universo da pesquisa. 
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O gráfico 6 apresenta o grau de conhecimento quanto aos aspectos de características e 

procedência do café e os conhecimentos dos respondentes. 

 
Gráfico 6. Distribuição dos respondentes conforme conhecimento das 

Características/Procedências do café. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Observa-se que a maioria 264, (67,69%) dos respondentes tem conhecimento quanto 

às características/procedência do café. 

O gráfico 7 caracteriza a principal fonte de conhecimento dos respondentes quanto ao 

café. 

 
Gráfico 7. Distribuição dos respondentes conforme origem conhecimento do café. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Constata-se que 238 (44,99%) dos respondentes ainda tem seu conhecimento oriundo 

do marketing feito pela própria marca do produto, e que 100 (25,14%) utilizam outras fontes 

como origem de seus conhecimentos sobre o café. 

O gráfico 8 apresenta o consumo dos respondentes quanto a produtos derivados do 

café. 

 
Gráfico 8. Distribuição dos respondentes conforme consumo de derivados do café. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Apura-se que os respondentes tem uma maior preferência por consumo de derivados 

tradicionais como a bala de café e o chocolate com café que juntos somam 51,31% de 

consumo de derivados do café, enquanto isso apenas 15,98% dos respondentes consomem 

produtos derivados do café menos conhecidos. 

O gráfico 9 explora um pouco mais da relação dos respondentes com o consumo do 

café 
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Gráfico 9. Distribuição dos respondentes conforme busca de conhecimento sobre o consumo 

de café. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Verifica-se que as conversas familiares e os modos de preparação da bebida segundo 

os respondentes são as maiores origens de conhecimento do produto. 

 

4.2 Análise estatística multivariada 

 

A análise estatística multivariada consistiu em dois procedimentos metodológicos: 

análise fatorial e regressão logística ordinal. 

 

4.2.1 Análise Fatorial Exploratória 

 

O objetivo deste procedimento foi a extração das diversas dimensões (fatores) e seus 

respectivos indicadores. Neste último caso, utilizou-se o critério de aglutinar indicadores com 

cargas fatoriais superiores a 0,60 em sua grande maioria. A literatura sobre estatística aponta 

que cargas fatoriais no valor de 0.50 ou acima são consideradas praticamente significantes 

(Hair, 1998).  

 

Quanto à adequação do tamanho da amostra para a realização da AFEX, a medida 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) evidenciou um valor de 0,894, indicando que a amostra era 

adequada para a análise fatorial sobre o aspecto, o atributo e a embalagem do café. O teste de 
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esfericidade de Bartlett rejeitou a existência de correlações iguais a zero entre os indicadores 

em um nível de significância p < .01 (Tabela 7), comprovando associações significativas 

entre algumas variáveis. 

 

 

Tabela 7 - Adequação da amostra e esfericidade para os indicadores sobre o aspecto, o 

atributo e a embalagem do café. 

Medidas 
Estatísticas 

Medida de adequação da amostra (KMO)                                                               .894 
Teste de esfericidade de Bartlett Chi-quadrado aproximado                             15839,8 
 Significância  (p-valor)                                      .000** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota: p < .01** rejeita-se a hipótese nula do teste de esfericidade; ou seja, a existência de correlações 

iguais a zero entre os indicadores. 

 

Adotou-se o critério da raiz latente para escolher os fatores sobre os aspectos do 

consumidor, o atributo e a embalagem do café a serem analisados. Esse critério estabelece que 

um fator com autovalor superior a 1 deve ser retido para a análise. A Tabela 8 mostra que 10 

fatores tiveram autovalores acima desse limite, totalizando um percentual acumulado de 

variância de 57,54%. Este valor encontrado é próximo ao limite aceitável de 60% sugerido 

pela literatura (HAIR, 2005), decidiu-se levar os resultados da análise fatorial com dez fatores 

adiante porque os fatores escolhidos compunham-se de indicadores que exibiam cargas 

fatoriais acima de .40 na sua grande maioria. De qualquer modo, ressalta-se que essa decisão 

implica uma limitação da pesquisa. 
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Tabela 8 - Distribuição da variância entre os fatores sobre os aspectos do consumidor, 

o atributo e a embalagem do café pela análise fatorial. 

Fator Autovalores iniciais 

Autovalores Variância (%) Variância acumulada (%) 

1 16,812 24,724 24,724 

2 4,397 6,466 31,189 

3 4,057 5,966 37,156 

4 3,075 4,523 41,678 

5 2,651 3,898 45,577 

6 1,957 2,878 48,455 

7 1,933 2,842 51,297 

8 1,501 2,208 53,505 

9 1,396 2,052 55,557 

10 1,353 1,989 57,547 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Da análise desses resultados supracitados, pôde-se elaborar a Tabela 9 e Tabela 10. É 

importante ressaltar que foram ocultadas as correlações fatoriais menores dos itens, com o 

objetivo de facilitar a visualização dos fatores. Cada fator engloba uma série de atributos, 

presumivelmente correlacionadas entre si, dividindo a escala em sub-escalas. 
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Tabela 9a - Rotação da Matriz de fatores com 10 grupos  

Indicadores com escala de 1 a 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.  Gosto sempre de variar as marcas de café que compro.   ,333        
8.  Regularmente peço indicação de amigos para decidir qual marca de 
café comprar.   ,381        
8.  O modo de preparo é algo que sempre leio na hora da compra.   ,659        
8.  Sempre leio as informações nutricionais da embalagem.   ,717        
8.  As informações da embalagem exercem significativa influência na 
minha decisão de compra.   ,770        
8.  Sempre leio as informações contidas nas embalagens de café.   ,775        
8.  Considero as propagandas de café na hora de decidir qual marca 
comprar.  ,325         
12. A textura da embalagem é importante.  ,515         
11. Design da embalagem (saco, caixa, pote, lata).  ,626         
8.  A foto que aparece na frente da embalagem é algo importante para 
mim.  ,685         
11. Possuir embalagem bonita  ,718         
8.  As cores da embalagem são importantes na minha decisão de 
compra.  ,741         
12. As imagens, figuras ou ilustrações são características importantes.  ,753         
8.  O design da embalagem é sempre um fator decisivo para escolher a 
marca.  ,769         
12.As cores presentes na embalagem são importantes.  ,819         
12.A visão do produto contido na embalagem é importante. ,446          
11. Endereço de contato e SAC. ,856          
11. Informações sobre modo de conservação. ,833          
11. Origem / procedência do produto. ,814          
12.Selos de qualidade são importantes na embalagem. ,804          
12. Local de origem do café e processamento são importantes. ,772          
11. Informações como validade, fabricação e lote devem ser 
evidenciadas na embalagem. ,764          
11. Informações sobre o fabricante. ,757          
11. Ter selo de qualidade / pureza (Selo ABIC) ,725          
12.Informações nutricionais são importantes na embalagem. ,708          
12.Proteção permitida pela embalagem é importante. ,695          
12. Modo de preparo são importantes na embalagem. ,652          
11. Devem sempre existir tamanhos diferentes (quantidade) de 
embalagem para a mesma marca de café. ,634          
12. Informações em Braile são importantes. ,618          
11. As informações sobre o modo de preparo devem ser destacadas. ,601          
12. A marca do fabricante é importante. ,581          
11. Possuir embalagem reciclável. ,562          
11. A embalagem não deve ser transparente, para não expor o produto à 
luz. ,557          
11. A embalagem do café deve conter algum indicativo de violação ,541          
11. Sugestões de receita. ,528          
11. A embalagem deve conter sistema abre fácil ,513          
12. Permitir sentir o aroma contido na embalagem é importante. ,457          
5.   Prazo de Validade. ,396                   

Nota: Método de Extração: Análise de Componentes Principais, Rotação Varimax 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Tabela 9b - Rotação da Matriz de fatores com 10 grupos  

Indicadores com escala de 1 a 7 4 5 6 7 8 9 10 
9. Somente consumo café como uma bebida quente       ,232 
9. Sempre compro cafés importados ou gourmet.       ,485 
9. Só consumo cafés orgânicos.       ,751 
11. A embalagem deve ser passível de reutilização.      ,407  
11. A embalagem deve evidenciar causas sociais apoiadas / 
praticadas pela empresa fabricante.      ,514  
5.   Praticidade de consumo (Capsula, solúvel, Sache).     ,715   
8.  Prefiro comprar cafés com mais praticidade de uso, tais 
como cafés em cápsulas, solúveis ou em sachês.     ,739   
9.Só compro cafés quando consigo sentir o aroma, mesmo 
com a embalagem fechada.    ,383    
8.  Somente considero marcas tradicionais de café para 
comprar.    ,446    
9. Só compro cafés embalados à vácuo, pois este tipo de 
embalagem garante uma melhor conservação do produto.    ,500    
9.Nunca compro um café que não tenha tido a oportunidade 
de experimentar antes.    ,712    
8.  Só compro marcas de café que já foram experimentadas 
por alguém da minha família.    ,735    
9. . A cor do café, depois de pronto é um atributo relevante 
para mim.   ,536     
9. . Me sinto estimulado a trocar de marca quando posso 
experimentar o café no ponto de venda.   ,558     
9. . Ao fazer o café, o aroma é algo muito importante na 
minha opinião.   ,569     
9. . Na minha opinião tomar café faz parte de um ritual 
social.   ,659     
8.  Consumir café para mim é mais do que uma simples 
bebida; é uma forma de me sentir disposto.   ,696     
5.   Local de Compra.  ,371      
5.   Ponto de Torra (Tradicional, Suave, Extra Forte).  ,497      
5.   Marca.  ,536      
5.   Tipo de café (orgânico, gourmet, cappuccino).  ,582      
5.   Tamanho da Embalagem.  ,603      
5.   Tipo de Embalagem (Vácuo, almofada, lata).  ,623      
5.   Origem do café/ Procedência.  ,652      
8.  O tamanho da embalagem exerce forte influência na 
minha decisão de compra de café. ,389       
8.  O rendimento do pó á algo decisivo na hora da compra. ,511       
5.   Preço. ,648       
8.  Só compro café que esteja em oferta. ,699       
5.   Estar em Promoção. ,718       8.  O preço é sempre o principal fator decisório de compra 
para mim. ,742       

Nota: Método de Extração: Análise de Componentes Principais, Rotação Varimax 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Para o primeiro fator, nota-se que as correlações mais altas correspondem às questões 

Q 12.8, Q 11.14, Q 11.15, Q 11.16, Q 12.6, Q 12.5, Q 11.6, Q 11.13, Q11.11, Q12.3, Q12.4, 

Q11.10, Q11.5, Q11.3, Q11.4, Q11.1, Q11.2, Q11.17, Q12.11, Q12.7, Q12.12 e Q5.10. A este 

foi dada a categoria de “Sensações do café”, uma vez que há predominância de questões 

relativas a essa dimensão. 

O segundo fator engloba os itens Q 8.3, Q 8.16, Q 8.13, Q 8.8, Q 11.8, Q 11.12, 

Q12.10, Q12.2 e Q12.1, apresentando elevados índices de correlações entre eles. Como as 

questões sobre marketing constituem a maioria das questões agrupadas, optou-se por 

denominar esse fator como “Marketing”. 

As questões Q 8.2, Q 8.7, Q 8.15, Q 8.14, Q 8.12, e Q 8.11 ficaram alocadas no 

mesmo grupo: o fator 3. A maioria das questões refere-se a informações de preparo. Logo, 

nada mais justo que adotar o fator “Informações de preparo”. 

As questões Q 8.9, Q 8.6, Q 8.17, Q8.18, Q5.2 e Q5.9 ficaram alocadas no mesmo 

grupo: o fator 4. A maioria das questões refere-se ao Preço. Este construto recebeu a 

nomenclatura “Preço”. 

O quinto fator engloba os itens Q 5.1, Q 5.11, Q5.8, Q5.5, Q5.4, Q5.3 e Q 5.6 

apresentando elevados índices de correlações entre eles. Como as questões sobre informações 

de apresentação constituem a maioria das questões agrupadas, optou-se por denominar esse 

fator como “Informações de apresentação”. 

No sexto fator, as correlações mais altas correspondem às questões Q 8.4, Q9.6, Q9.2, 

Q9.5, e Q 9.9. Uma vez que há predominância de questões relativas ao ritual com o café, esse 

fator foi dado a categoria de “Ritual com o café”. 

Para o sétimo fator, nota-se que as correlações mais altas correspondem às questões Q 

9.1, Q9.3, Q9.4, Q8.5, e Q 8.1 que são para “Conhecimento prévio”. 

Para o oitavo fator, nota-se que as correlações mais altas correspondem às questões Q 

5.7 e Q 8.10 que são para “Praticidade da Embalagem”.  

As questões Q 11.7 e Q 11.9 ficaram alocadas no mesmo grupo: o fator 9. A maioria 

das questões refere-se a Sustentabilidade, como o fator recebendo, por isto, esta denominação. 

As questões Q 9.7, Q 9.8 e Q 9.10 ficaram alocadas no mesmo grupo: o fator 10. 

Assim este grupo passou a denominar-se “Café Premium”. 

O exame de fidedignidade foi feito por meio do coeficiente de consistência interna 

conhecido como Alfa de Cronbach. Foi calculado para cada uma das sub-escalas com 10 

fatores, estas identificadas anteriormente na análise fatorial, tabela 10. 
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Para o fator 10, verificou-se que se a questão Q 9.7 (“Somente consumo café como 

uma bebida quente.”)  Fosse excluída, o alfa de Cronbach seria elevado. Optou-se então a 

exclusão desse quesito nesta sub-escala, Tabela 10. 
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Tabela 10a - Dimensões Iniciais da Pesquisa  

Fator NOME Questões ALFA 
Alfa de 

Cronbach, se 
Item Deletado 

1 Sensações sobre o 
café 

12.  A visão do produto contido na embalagem é importante. 

,947 

,947 
11.  Endereço de contato e SAC. ,943 
11.  Informações sobre modo de conservação. ,943 
11.  Origem / procedência do produto. ,943 
12.  Selos de qualidade são importantes na embalagem. ,943 
12.  Local de origem do café e processamento são importantes. ,943 
11.  Informações como validade, fabricação e lote devem ser 
evidenciadas na embalagem. 

,944 

11.  Informações sobre o fabricante. ,944 
11.  Ter selo de qualidade / pureza (Selo ABIC) ,944 
12. Informações nutricionais são importantes na embalagem. ,944 
12. . Proteção permitida pela embalagem é importante. ,945 
12.  Modo de preparo são importantes na embalagem. ,944 
11.  Devem sempre existir tamanhos diferentes (quantidade) de 
embalagem para a mesma marca de café. 

,945 

12.  Informações em Braile são importantes. ,945 
11.  As informações sobre o modo de preparo devem ser 
destacadas. 

,944 

12.  A marca do fabricante é importante. ,946 
11. Possuir embalagem reciclável. ,945 
11.  A embalagem não deve ser transparente, para não expor o 
produto à luz. 

,946 

11.  A embalagem do café deve conter algum indicativo de 
violação 

,947 

11.  Sugestões de receita. ,945 
11.  A embalagem deve conter sistema abre fácil ,946 
12. Permitir sentir o aroma contido na embalagem é importante. ,946 
5. Prazo de Validade. ,948 

2 Marketing 

8. Considero as propagandas de café na hora de decidir qual 
marca comprar. 

0,894 

,899 

12.  A textura da embalagem é importante. ,888 
11.  Design da embalagem (saco, caixa, pote, lata). ,881 
8.  A foto que aparece na frente da embalagem é algo importante 
para mim. 

,884 

11.  Possuir embalagem bonita ,876 
8. As cores da embalagem são importantes na minha decisão de 
compra. 

,883 

12.  As imagens, figuras ou ilustrações são características 
importantes. 

,874 

8. O design da embalagem é sempre um fator decisivo para 
escolher a marca. 

,879 

12.  As cores presentes na embalagem são importantes. ,868 

3 Informações de 
preparo 

8. Gosto sempre de variar as marcas de café que compro. 

,808 

,826 
8. Regularmente peço indicação de amigos para decidir qual 
marca de café comprar. 

,820 

8.  O modo de preparo é algo que sempre leio na hora da compra. ,772 
8. Sempre leio as informações nutricionais da embalagem. ,752 
8.  As informações da embalagem exercem significativa 
influência na minha decisão de compra. 

,737 

8. Sempre leio as informações contidas nas embalagens de café. ,738 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Tabela 10b - Dimensões Iniciais da Pesquisa 

Fator NOME Questões ALFA 

Alfa de 
Cronbach se 

Item 
Deletado 

4 Preço 

8.  O tamanho da embalagem exerce forte influência 
na minha decisão de compra de café. 

,733 

,747 

8. O rendimento do pó á algo decisivo na hora da 
compra. ,713 

5.   Preço. ,694 
8.  Só compro café que esteja em oferta. ,683 
5.  Estar em Promoção. ,660 
8. O preço é sempre o principal fator decisório de 
compra para mim. ,667 

5 Informações de 
apresentação 

5. Local de Compra. 

,757 

,760 
5.   Ponto de Torra (Tradicional, Suave, Extra Forte). ,726 
5.   Marca. ,741 
5.   Tipo de café (orgânico, gourmet, cappuccino). ,720 
5.   Tamanho da Embalagem. ,720 
5.   Tipo de Embalagem (Vácuo, almofada, lata). ,717 
5.  Origem do café/ Procedência. ,705 

6 Ritual com o café 

9.  A cor do café, depois de pronto é um atributo 
relevante para mim. 

,746 

,688 

9.  Me sinto estimulado a trocar de marca quando 
posso experimentar o café no ponto de venda. ,738 

9.  Ao fazer o café, o aroma é algo muito importante 
na minha opinião. ,676 

9.  Na minha opinião tomar café faz parte de um ritual 
social. ,698 

8. Consumir café para mim é mais do que uma 
simples bebida; é uma forma de me sentir disposto. ,709 

7 Conhecimento 
prévio 

9. Só compro cafés quando consigo sentir o aroma, 
mesmo com a embalagem fechada. 

,628 

,609 

8.Somente considero marcas tradicionais de café para 
comprar. ,597 

9.Só compro cafés embalados à vácuo, pois este tipo 
de embalagem garante uma melhor conservação do 
produto. 

,617 

9. Nunca compro um café que não tenha tido a 
oportunidade de experimentar antes. ,510 

8.  Só compro marcas de café que já foram 
experimentadas por alguém da minha família. ,520 

8 Praticidade da 
embalagem 

5.   Praticidade de consumo (Capsula, solúvel, Sache). 
,692 

...... 

8. Prefiro comprar cafés com mais praticidade de uso, 
tais como cafés em cápsulas, solúveis ou em sachês. ...... 

9 Sustentabilidade 
11.  A embalagem deve ser passível de reutilização. 

,656 
...... 

11.  A embalagem deve evidenciar causas sociais 
apoiadas / praticadas pela empresa fabricante. ...... 

10 Café Premium 
9.  Somente consumo café como uma bebida quente. 

,239 
,540** 

9. Sempre compro cafés importados ou gourmet. ,103 

9.  Só consumo cafés orgânicos. ,088 
Nota :** Optou-se por retirar o item. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Pela Tabela 11, tomando-se por base uma consistência interna satisfatória aquela cujo 

valor de alfa de Cronbach fosse maior que 0,6, pode-se afirmar que os fatores de 1 a 9 

apresentaram índices de consistência interna satisfatórios, pois ficaram acima de 0,6.  
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Tabela 11a - Construtos sobre o aspecto consumidor, o produto e a embalagem do café. 

Fator NOME Questões ALFA 

1 Sensações 
sobre o café 

12.  A visão do produto contido na embalagem é importante. 

0,947 

11.  Endereço de contato e SAC. 

11.  Informações sobre modo de conservação. 

11.  Origem / procedência do produto. 

12.  Selos de qualidade são importantes na embalagem. 

12.  Local de origem do café e processamento são importantes. 

11.  Informações como validade, fabricação e lote devem ser evidenciadas na 
embalagem. 
11.  Informações sobre o fabricante. 

11.  Ter selo de qualidade / pureza (Selo ABIC) 

12. Informações nutricionais são importantes na embalagem. 

12. . Proteção permitida pela embalagem é importante. 

12.  Modo de preparo são importantes na embalagem. 

11.  Devem sempre existir tamanhos diferentes (quantidade) de embalagem para 
a mesma marca de café. 

12.  Informações em Braile são importantes. 

11.  As informações sobre o modo de preparo devem ser destacadas. 

12.  A marca do fabricante é importante. 

11. Possuir embalagem reciclável. 

11.  A embalagem não deve ser transparente, para não expor o produto à luz. 

11.  A embalagem do café deve conter algum indicativo de violação 

11.  Sugestões de receita. 

11.  A embalagem deve conter sistema abre fácil 

12. Permitir sentir o aroma contido na embalagem é importante. 

5. Prazo de Validade. 

2 Marketing 

8. Considero as propagandas de café na hora de decidir qual marca comprar. 

0,894 

12.  A textura da embalagem é importante. 

11.  Design da embalagem (saco, caixa, pote, lata). 

8.  A foto que aparece na frente da embalagem é algo importante para mim. 

11.  Possuir embalagem bonita 

8. As cores da embalagem são importantes na minha decisão de compra. 

12.  As imagens, figuras ou ilustrações são características importantes. 

8. O design da embalagem é sempre um fator decisivo para escolher a marca. 

12.  As cores presentes na embalagem são importantes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Tabela 11b - Construtos sobre o aspecto consumidor, o produto e a embalagem do café. 
Fator NOME Questões ALFA 

3 Informações de preparo 

8. Gosto sempre de variar as marcas de café que compro. 

,808 

8. Regularmente peço indicação de amigos para decidir qual marca de 
café comprar. 
8.  O modo de preparo é algo que sempre leio na hora da compra. 

8. Sempre leio as informações nutricionais da embalagem. 

8.  As informações da embalagem exercem significativa influência na 
minha decisão de compra. 

8. Sempre leio as informações contidas nas embalagens de café. 

4 Preço 

8.  O tamanho da embalagem exerce forte influência na minha decisão 
de compra de café. 

,733 

8. O rendimento do pó á algo decisivo na hora da compra. 
5.   Preço. 
8.  Só compro café que esteja em oferta. 
5.  Estar em Promoção. 
8. O preço é sempre o principal fator decisório de compra para mim. 

5 Informações de 
apresentação 

5. Local de Compra. 

,757 

5.   Ponto de Torra (Tradicional, Suave, Extra Forte). 
5.   Marca. 
5.   Tipo de café (orgânico, gourmet, cappuccino). 
5.   Tamanho da Embalagem. 
5.   Tipo de Embalagem (Vácuo, almofada, lata). 
5.  Origem do café/ Procedência. 

6 Ritual com o café 

9.  A cor do café, depois de pronto é um atributo relevante para mim. 

,746 

9.  Me sinto estimulado a trocar de marca quando posso experimentar o 
café no ponto de venda. 

9.  Ao fazer o café, o aroma é algo muito importante na minha opinião. 

9.  Na minha opinião tomar café faz parte de um ritual social. 

8. Consumir café para mim é mais do que uma simples bebida; é uma 
forma de me sentir disposto. 

7 Conhecimento prévio 

9. Só compro cafés quando consigo sentir o aroma, mesmo com a 
embalagem fechada. 

,628 

8.Somente considero marcas tradicionais de café para comprar. 

9.Só compro cafés embalados à vácuo, pois este tipo de embalagem 
garante uma melhor conservação do produto. 
9. Nunca compro um café que não tenha tido a oportunidade de 
experimentar antes. 
8.  Só compro marcas de café que já foram experimentadas por alguém 
da minha família. 

8 Praticidade da 
embalagem 

5.   Praticidade de consumo (Capsula, solúvel, Sache). 
,692 8. Prefiro comprar cafés com mais praticidade de uso, tais como cafés 

em cápsulas, solúveis ou em sachês. 

9 Sustentabilidade 
11.  A embalagem deve ser passível de reutilização. 

,656 11.  A embalagem deve evidenciar causas sociais apoiadas / praticadas 
pela empresa fabricante. 

Fonte: Dados da pesquisa,2017. 
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A seguir são analisadas e comparadas as variáveis relacionadas aos fatores sobre o 

consumidor, o produto e a embalagem do café, correspondentes à seção 5, 8, 9, 11 e 12 do 

questionário, respectivamente, através da qual foram colhidos os dados indicadores para a 

amostra total. Para efeito de apresentação, procurou-se agrupar estas variáveis em nove 

fatores. 

Quanto às variáveis pertencentes aos fatores e seus respectivos significados, destacam-

se as seguintes: 

• Sensações do café – resultante do cálculo da média das questões Q 12.8, Q 11.14, Q 

11.15, Q 11.16, Q 12.6, Q 12.5, Q 11.6, Q 11.13, Q11.11, Q12.3, Q12.4, Q11.10, Q11.5, 

Q11.3, Q11.4, Q11.1, Q11.2, Q11.17, Q12.11, Q12.7, Q12.12 e Q5.10 do questionário para 

cada respondente individualmente; 

• Marketing - resultante do cálculo da média das questões Q 8.3, Q 8.16, Q 8.13, Q 

8.8, Q 11.8, Q 11.12, Q12.10, Q12.2 e Q12.1 do questionário para cada respondente 

individualmente; 

• Informações de preparo - resultante do cálculo da média das questões Q 8.2, Q 8.7, Q 

8.15, Q 8.14, Q 8.12, e Q 8.11 do questionário para cada respondente individualmente; 

• Preço - resultante do cálculo da média das questões Q 8.9, Q 8.6, Q 8.17, Q8.18, 

Q5.2 e Q5.9 do questionário para cada respondente individualmente; 

• Informações de apresentação - resultante do cálculo da média das questões Q 5.1, Q 

5.11, Q5.8, Q5.5, Q5.4, Q5.3 e Q 5.6 do questionário para cada respondente individualmente; 

• Ritual com o café - resultante do cálculo da média das questões Q 8.4, Q9.6, Q9.2, 

Q9.5, e Q 9.9 do questionário para cada respondente individualmente; 

• Conhecimento prévio - resultante do cálculo da média das questões Q 9.1, Q9.3, 

Q9.4, Q8.5, e Q 8.1    do questionário para cada respondente individualmente; 

• Praticidade da Embalagem - resultante do cálculo da média das questões Q 5.7 e Q 

8.10     do questionário para cada respondente individualmente; 

• Sustentabilidade - resultante do cálculo da média das questões Q 11.7 e Q 11.9    do 

questionário para cada respondente individualmente. 

As respostas do questionário para estas perguntas da seção 5, 8, 9, 11 e 12 do 

questionário foram do tipo LIKERT de sete pontos. Uma vez que o grau de importância nesta 

escala gradua-se de “sem importância” para “importantíssimo”, significa dizer que as 

variáveis que apresentaram escores acima de 4,50 indicam uma situação de importância, entre 

3,50 a 4,49 (inclusivos) uma situação intermediária entre sem importância e importância, e 

abaixo de 3,49 sem importância na resposta. Para sintetizar as informações de cada pergunta, 
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utilizou-se a média e a mediana como medida de tendência central e para a medida de 

dispersão utilizou-se o desvio-padrão e o intervalo interquartil (  e ). A Tabela 12 mostra 

os resultados da percepção dos entrevistados em relação à embalagem, aspecto e atributo do 

café. 

No que diz respeito às variáveis de fatores do café, constatou-se uma situação 

importantíssima nos fatores sensação do café e ritual do café, pois o escore obtido nestas 

dimensões apresentou uma média maior do que 5,00 para os fatores preço, marketing, 

informações de preparo, praticidade da embalagem e conhecimento prévio ocorreu uma 

situação de sem importância, Tabela 12. 

Entre os entrevistados, em uma análise comparativa aos fatores do café, verificou-se a 

existência de diferenças significativas quanto aos fatores, pois o teste apresentou um valor-p 

de 0,000**, as variáveis Sensação do café e Ritual com o café foram as mais expressivas, por 

meio de comparação dois a dois no teste de Wilcoxon (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Caracterização da amostra total, segundo os fatores do café 
 

Fatores do café 

Medidas descritivas 

P-valor Conclusão Média D.P P25 Mediana P75 
1 Sensações do café 5,18 1,30 4,50 5,50 6,09 

p<0,001** 1 = 2 > 3 > 4 > 5 
= 6 > 7 > 8 > 9 

2 Ritual com o café. 5,15 1,36 4,20 5,40 6,20 

3 Informações de apresentação. 4,83 1,19 4,14 5,00 5,71 

4 Sustentabilidade 3,80 1,85 2,00 4,00 5,00 

5 Preço 3,48 1,18 2,67 3,50 4,33 

6 Marketing 3,40 1,39 2,33 3,44 4,44 

7 Informações de preparo 3,36 1,46 2,00 3,33 4,50 

8 Praticidade da Embalagem 3,29 1,77 1,50 3,00 4,50 

9 Conhecimento prévio 3,15 1,26 2,20 3,00 4,00 

Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman 

 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 

 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de significância, a 

saber: p-valor < 0.01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0.05 * (nível de confiança de 95,0%). 

- Para a conclusão foram feitos testes de Wilcoxon dois a dois 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Em uma avaliação global, verificou-se que todas as questões relacionadas ao fator 

sensação do café dos pesquisados exibem grande importância, haja vista os escores obtidos. É 

exceção o indicador visão do produto contido na embalagem cujo escore mediano foi de 

apenas 4,00 (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Sensação do Café” 

Fator Sensação do café 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Informações como validade, fabricação e lote devem ser evidenciadas 
na embalagem.] 6,03 1,60 6,00 7,00 7,00 

[Ter selo de qualidade / pureza (Selo ABIC)] 5,83 1,77 5,00 7,00 7,00 
[Origem / procedência do produto.] 5,79 1,64 5,00 6,00 7,00 
[Prazo de Validade.] 5,77 1,79 5,00 7,00 7,00 
[Selos de qualidade são importantes na embalagem.] 5,77 1,73 5,00 7,00 7,00 
[Endereço de contato e SAC.] 5,65 1,76 5,00 6,00 7,00 
[Informações sobre modo de conservação.] 5,60 1,80 5,00 6,00 7,00 
[A marca do fabricante é importante.] 5,56 1,67 5,00 6,00 7,00 
[Local de origem do café e processamento são importantes.] 5,55 1,73 5,00 6,00 7,00 
[A embalagem não deve ser transparente, para não expor o produto à 
luz.] 5,54 1,97 4,00 7,00 7,00 

[Devem sempre existir tamanhos diferentes (quantidade) de 
embalagem para a mesma marca de café.] 5,48 1,89 5,00 6,00 7,00 

[Informações sobre o fabricante.] 5,41 1,75 4,25 6,00 7,00 
[Informações em Braile são importantes.] 5,08 2,08 4,00 6,00 7,00 

[A embalagem do café deve conter algum indicativo de violação] 5,03 2,18 3,00 6,00 7,00 

Informações nutricionais são importantes na embalagem.] 4,98 2,02 4,00 5,00 7,00 
[Possuir embalagem reciclável.] 4,85 2,09 3,00 5,00 7,00 
[Modo de preparo são importantes na embalagem.] 4,68 2,06 3,00 5,00 7,00 
[A embalagem deve conter sistema abre fácil] 4,67 2,14 3,00 5,00 7,00 

[Permitir sentir o aroma contido na embalagem é importante.] 4,41 2,05 3,00 5,00 6,00 

[As informações sobre o modo de preparo devem ser destacadas.] 4,35 2,10 2,00 5,00 6,00 

[Sugestões de receita.] 4,17 2,11 2,00 4,50 6,00 
[A visão do produto contido na embalagem é importante.] 3,67 2,09 2,00 4,00 5,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme mostra a Tabela 14, a totalidade das questões relacionadas a resistência 

ativa dos pesquisados foi apontada como indicativa de discordância, pois os escores medianos 

ficaram abaixo de 2,00. 
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Tabela 14 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Marketing” 

Fator Marketing 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Design da embalagem (saco, caixa, pote, lata).] 4,37 2,10 2,25 5,00 6,00 
[Possuir embalagem bonita] 4,21 1,93 3,00 4,00 6,00 
[As cores presentes na embalagem são importantes.] 3,83 2,00 2,00 4,00 5,00 
[A textura da embalagem é importante.] 3,83 2,05 2,00 4,00 5,00 

[As imagens, figuras ou ilustrações são características importantes.] 3,72 1,99 2,00 4,00 5,00 

[O design da embalagem é sempre um fator decisivo para escolher a 
marca.] 2,93 1,81 1,00 3,00 4,00 

[A foto que aparece na frente da embalagem é algo importante para 
mim.] 2,64 1,78 1,00 2,00 4,00 

[As cores da embalagem são importantes na minha decisão de 
compra.] 2,53 1,71 1,00 2,00 4,00 

[Considero as propagandas de café na hora de decidir qual marca 
comprar.] 2,51 1,59 1,00 2,00 4,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A Tabela 15 evidenciou que os indicadores mais importantes quanto a Informações de 

Preparo, entre os entrevistados, se relaciona as informações contidas na embalagem que 

influenciam a decisão de compra do produto. 

 

Tabela 15 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Informações de preparo” 

Fator Informação de preparo 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 

[Sempre leio as informações contidas nas embalagens de café.] 3,73 2,17 2,00 4,00 6,00 

[As informações da embalagem exercem significativa influência na 
minha decisão de compra.] 3,68 2,08 2,00 4,00 6,00 

[Gosto sempre de variar as marcas de café que compro.] 3,44 1,90 2,00 3,00 5,00 
[Sempre leio as informações nutricionais da embalagem.] 3,14 2,07 1,00 3,00 5,00 

[O modo de preparo é algo que sempre leio na hora da compra.] 3,10 2,13 1,00 3,00 5,00 

[Regularmente peço indicação de amigos para decidir qual marca de 
café comprar.] 3,02 1,92 1,00 3,00 4,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A Tabela 16 retrata o preço do café na percepção dos entrevistados. Constatou-se que 

o conjunto dos entrevistados atribui pouca importância a esta dimensão, o que contraria os 

princípios econômicos estabelecidos. Este tema será revistado no procedimento econométrico. 
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Tabela 16 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Preço” 

Fator Preço 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Preço.] 4,88 1,70 4,00 5,00 6,00 
[Estar em Promoção.] 4,22 2,02 3,00 4,00 6,00 
[O rendimento do pó á algo decisivo na hora da compra.] 3,40 1,98 1,00 3,00 5,00 
[O tamanho da embalagem exerce forte influência na minha decisão de 
compra de café.] 3,28 1,86 1,00 3,00 5,00 

[O preço é sempre o principal fator decisório de compra para mim.] 3,15 1,81 1,00 3,00 4,00 

[Só compro café que esteja em oferta.] 1,95 1,39 1,00 1,00 2,00 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Os indicadores relacionados à informação da Apresentação do Café exibiram 

majoritariamente mediana superior a 5,00, com destaques para a Marca, o Ponto de 

Torra e a Origem do Café.  

Tabela 17 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Informação de 

apresentação” 

Fator Informação de apresentação 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Marca.] 5,39 1,68 5,00 6,00 7,00 
[Ponto de Torra (Tradicional, Suave, Extra Forte).] 5,30 1,82 4,00 6,00 7,00 
[Origem do café/ Procedência.] 5,24 1,88 4,00 6,00 7,00 
[Tipo de café (orgânico, gourmet, cappuccino).] 5,12 1,84 4,00 5,00 7,00 
[Tipo de Embalagem (Vácuo, almofada, lata).] 4,59 1,86 3,00 5,00 6,00 
[Local de Compra.] 4,13 2,05 2,00 4,00 6,00 
[Tamanho da Embalagem.] 4,05 1,89 3,00 4,00 5,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A dimensão Ritual do Café despontou-se como muito relevante para os respondentes, 

destacando-se atributos sensoriais de: aroma e visualização. 

Tabela 18 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Ritual com o café” 

Fator Ritual com o café 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 

 [Ao fazer o café, o aroma é algo muito importante na minha opinião.] 5,75 1,64 5,00 6,00 7,00 

[A cor do café, depois de pronto é um atributo relevante para mim.] 5,45 1,81 5,00 6,00 7,00 

[Consumir café para mim é mais do que uma simples bebida; é uma 
forma de me sentir disposto.] 5,18 2,01 4,00 6,00 7,00 

[Na minha opinião tomar café faz parte de um ritual social.] 5,11 2,13 3,00 6,00 7,00 
 [Me sinto estimulado a trocar de marca quando posso experimentar o 
café no ponto de venda.] 4,25 2,04 2,00 5,00 6,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A Tabela 19 revela que para os respondentes o Conhecimento Prévio não se apresenta 

relevante para a decisão de compra. 

 

Tabela 19 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Conhecimento prévio” 

Fator Conhecimento prévio 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Somente considero marcas tradicionais de café para comprar.] 3,70 2,029 2,00 4,00 6,00 
[Só compro cafés embalados à vácuo, pois este tipo de embalagem 
garante uma melhor conservação do produto.] 3,52 1,967 2,00 4,00 5,00 

[Só compro marcas de café que já foram experimentadas por alguém 
da minha família.] 3,04 2,151 1,00 2,00 5,00 

[Nunca compro um café que não tenha tido a oportunidade de 
experimentar antes.] 2,82 1,962 1,00 2,00 4,00 

[Só compro cafés quando consigo sentir o aroma, mesmo com a 
embalagem fechada.] 2,66 1,836 1,00 2,00 4,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Analogamente, não se constatou relevância no quesito da praticidade representado 

pelas formas de embalagem. 

 

Tabela 20 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Praticidade da 

embalagem” 

Fator Praticidade da embalagem 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
[Praticidade de consumo (Cápsula, solúvel, Sache).] 3,99 2,14 2,00 4,00 6,00 
[Prefiro comprar cafés com mais praticidade de uso, tais como cafés 
em cápsulas, solúveis ou em sachês.] 2,56 1,90 1,00 2,00 4,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

E, finalmente, valores baixos para os indicadores que constituem a dimensão 

Sustentabilidade sugerem a pouca importância que a sociedade atribui ao tema.   

 

Tabela 21 - Distribuição dos indicadores pertinentes a fator “Sustentabilidade” 

Fator Sustentabilidade 

Medidas descritivas 

Média D.P P25 Mediana P75 
 [A embalagem deve evidenciar causas sociais apoiadas / praticadas 
pela empresa fabricante.] 3,90 2,09 2,00 4,00 6,00 

[A embalagem deve ser passível de reutilização.] 3,70 2,18 2,00 4,00 6,00 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4.2.2 Análise Bivariada e Regressão Logística Ordinal 

 

Um dos objetivos desta dissertação é o de verificar os fatores que podem exercer 

influência no consumo de café. Inicialmente, procedeu-se uma análise de correlação entre o 

consumo e as nove dimensões do Café. Identificou-se uma associação estatisticamente 

significativa para as dimensões Preço, Informações de Apresentação e Ritual com Café. Além 

dessas dimensões foi também, levada em consideração nas estimativas do modelo regressão 

logística ordinal, a dimensão informações de preparo, cujo o P-valor ficou abaixo de 0,2 

(Tabela 22). 
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Tabela 22 – Teste ANOVA para a associação entre o consumo e os fatores de café. 

Fatores do café Consumo Medidas descritivas P-valor 
n Média D.P 

Sensações do café Baixo 61 4,96 1,61 ,353 
  Médio 101 5,17 1,21 

 
  Alto 230 5,24 1,26 

 
          

 Marketing Baixo 61 3,60 1,56 ,478 
  Médio 101 3,35 1,37 

 
  Alto 230 3,36 1,36 

 
          

 Informações de preparo Baixo 61 3,14 1,55 ,178 
  Médio 101 3,23 1,44 

 
  Alto 230 3,47 1,44 

 
          

 Preço Baixo 61 3,59 1,42 ,042* 
  Médio 101 3,70 1,11 

 
  Alto 230 3,36 1,13 

 
          

 Informações de apresentação. Baixo 61 4,48 1,32 ,027* 
  Médio 101 4,81 1,12 

 
  Alto 230 4,94 1,17 

 
          

 Ritual com o café. Baixo 61 4,03 1,52 ,000** 
  Médio 101 4,95 1,32 

 
  Alto 230 5,54 1,14 

 
          

 Conhecimento prévio Baixo 61 3,06 1,47 ,408 
  Médio 101 3,04 1,20 

 
  Alto 230 3,22 1,23 

 
          

 Praticidade da Embalagem Baixo 61 3,59 1,97 ,223 
  Médio 101 3,37 1,79 

 
  Alto 230 3,17 1,70 

 
          

 Sustentabilidade Baixo 61 3,96 1,94 ,722 
  Médio 101 3,72 1,73 

 
  Alto 230 3,80 1,87 

 
          

 Café Premium Baixo 61 2,44 1,51 ,270 
  Médio 101 2,25 1,29 

 
  Alto 230 2,52 1,45   

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Inicialmente, examinou-se a qualidade do ajuste do modelo a partir das freqüências 

observadas e esperadas por meio da estatística Pearson de ajuste (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Teste da qualidade do ajuste para o modelo de regressão logística ordinal 

entre o consumo e os fatores de café. 

Qualidade de Ajuste Estatística Qui-Quadrado 
Graus de 

Liberdade P-valor 
Pearson 539,03 560 ,731 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Em seguida, por meio do teste estatistico de linhas paralelas, testou-se, a hipótese que 

os coeficientes das covariaveis para as duas logisticas são os mesmos (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Teste de linhas paralelas para o modelo de regressão logística ordinal 

entre o consumo e os fatores de café. 

Modelo -2 Log Likelihood 
Estatística Qui-

Quadrado 
Graus de 
liberdade P-valor 

Hipótese Nula 591,31    
General 588,77 2,54 2 ,281 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A tabela 23 e 24 mostra os resultados da qualidade do modelo e a suposição 

de linhas paralelas dos coeficientes. Pode-se afirmar que o modelo de regressão 

logística ordinal se ajusta aos dados do café e que os coeficientes das covariáveis 

dos fatores do café são os mesmos nas duas equações de regressão logística, pois 

p-valor foi maior que 5%. 

Antes de proceder a análise individual dos coeficientes das covariáveis dos 

fatores do café, procedeu-se uma análise para verificar a existência de relação entre 

as variáveis selecionadas e o consumo de café. A hipótese nula que todos os 

coeficientes assumem o valor zero foi rejeitada (Tabela 26), de tal forma, que há 

indicação de influência exercida no consumo por algumas das dimensões 

selecionadas. 
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Tabela 25 - Informação do Modelo de Regressão Logística ordinal Múltiplo para a 

variável resposta (Consumo) 

Modelo -2 Log Likelihood Estatística Qui-Quadrado Graus de liberdade P-valor 
Intercepto Apenas 663,67    
Modelo com as covariáveis 591,31 72361 2 ,000** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Estimativas utilizando diversas versões do modelo revelaram que a de melhor ajuste foi 

alcançado com o uso de apenas duas variáveis explicativas: preço e ritual com café. Os coeficientes 

estimados apresentaram os resultados esperados, sendo que a variável preço relaciona-se 

inversamente com o consumo de café, ou seja, o consumo diminui com o aumento do preço (Tabela 

26). No que diz respeito ao ritual do café, a relação é direta, uma vez que os diversos atributos 

sensoriais impactam positivamente o consumo deste produto. Os coeficientes correspondentes se 

mostraram estatisticamente significativos (P-valor inferior a 1%). 

 

Tabela 26- Resultado do Modelo de Regressão Logística ordinal Múltiplo para a 

variável resposta (Consumo), considerando a amostra total. 

Regressão logística ordinal no consumo 
Estimativa D.P 

Estatística 
Wald P-valor 

95% CI 
LI LS 

Intercepto [Baixo Consumo] 0,21 0,46 0,22 ,641 -0,69 1,11 
[Médio Consumo] 1,78 0,47 14,33 ,000** 0,86 2,70 

Coeficientes Preço -0,32 0,09 12,91 ,000** -0,50 -0,15 
  Ritual com o café 0,64 0,08 61,03 ,000** 0,48 0,80 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Selecionado o melhor modelo de ajuste, pode-se realizar previsões de indicação do 

consumo do café (baixo, médio e alto) para os 392 indivíduos da amostra. A Tabela 27 mostra 

a classificação de cada entrevistado com base nas probabilidades calculada pelo modelo de 

regressão logística ordinal.   
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Tabela 27 - Classificação dos entrevistados com base no modelo de regressão 

logística ordinal encontrado pelo consumo do café 

Consumo Estimativa do Consumo 

Total Baixo Médio Alto 
Baixo 17 9 35 61 
Médio 11 8 82 101 
Alto 7 11 212 230 
Total 35 28 329 392 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme a tabela 27 mostra o modelo ajustou bem aos dados, pois os indivíduos 

classificados corretamente pelo modelo totalizaram 237 (17 + 8 + 212) em um total de 392 

contidos na amostra, o que corresponde a uma taxa de 60,4% de acerto.  

 

Procurou-se, também, estratificar a amostra para identificar se o nível de renda exerce 

efeitos significativos no consumo de café. Similarmente, nas regressões estimadas foram 

utilizadas as duas variáveis explicativas (preço e ritual com o café) selecionadas 

anteriormente. Foram estimadas regressões considerando as sub-amostras referentes aos 

indivíduos que recebem até 5 salários mensais (baixa renda); entre 5 a 10 salários (renda 

média); e mais do que 10 salários (alta renda). 

 

Observam-se comportamentos distintos em relação às estimativas obtidas para o total 

da amostra (Tabela 26). Nas estimativas por extratos de renda, o preço, embora tenha exibido 

o sinal negativo esperado (relação inversa com o consumo) só demostrou exercer influência 

estatística (P-valor ≤ 5%) para o consumo das pessoas de mais baixa renda (Tabela 27). Nas 

demais, como se afirmou, a relação se mostrou negativa (o que indicaria que quanto maior o 

preço menor o consumo de café), mas os coeficientes não foram estatisticamente 

significativos (P-valor > 5%). Ou seja, a variável preço não é muito relevante para determinar 

o consumo de café das classes de renda média e alta, e isto deve (ou deveria) ter muita 

relevância nas estratégias das empresas produtoras de café,  
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Tabela 28 – Informação do Modelo de Regressão Logística ordinal Múltiplo para a 

variável resposta (Consumo do Café) estratificado pelos três tipos de renda (De 0 a 5 salários, 

De 6 a 10 salários e Acima de 10 salários). 

Regressão logística ordinal no consumo Estimativa D.P 
Estatística 

Wald P-valor 
95% CI 

LI LS 
De 0 a 5 salários 

       Intercepto [Baixo Consumo] -0,13 0,68 0,04 ,848 -1,47 1,20 
[Médio Consumo] 1,52 0,69 4,82 ,028 0,16 2,88 

Coeficientes Preço -0,51 0,14 13,42 ,000** -0,78 -0,24 
  Ritual com o café 0,71 0,12 37,76 ,000** 0,48 0,94 

        De 6 a 10 salários 
       Intercepto [Baixo Consumo] 1,43 0,89 2,57 ,109 -0,32 3,18 
[Médio Consumo] 3,09 0,94 10,84 ,001 1,25 4,92 

Coeficientes Preço -0,08 0,16 0,24 ,626 -0,39 0,23 
  Ritual com o café 0,73 0,17 18,65 ,000** 0,40 1,06 

        Acima 10 salários 
 

 
     Intercepto [Baixo Consumo] -0,80 0,94 0,72 ,395 -2,65 1,05 

[Médio Consumo] 0,61 0,94 0,43 ,513 -1,23 2,45 
Coeficientes Preço -0,27 0,19 1,92 ,166 -0,65 0,11 
  Ritual com o café 0,39 0,17 5,57 ,018* 0,07 0,71 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Quanto ao ritual do café, as estimativas para os diferentes extratos de renda 

confirmaram a relação direta observada para o conjunto da amostra. Os coeficientes da 

variável se mostraram positivos e estatisticamente significativos para as três classes de renda 

(P-valor < 5%). Assim, pode-se concluir que a dimensão atributos sensoriais exerce 

significativa influência no consumo, independente do perfil de renda do consumidor, e esta 

evidência propicia um amplo espaço para o desenho das políticas de marketing pelas 

empresas do setor. 
 

 
4.3 Discussão dos Resultados 

 

Os resultados obtidos levaram em consideração apenas as sessões 5,8,9,11 e 12 do 

questionário, dentro destas foram selecionados indicadores que tiveram em seu resultado de 

análise cargas fatoriais superiores a 0,6 em sua grande maioria, como é de conhecimento a 

estatística nos indica que fatores com cargas superiores a 0,5 já podem ser consideradas como 

significantes. 

Ainda dentro das análises preliminares de validação da amostra ao considerar o 

tamanho da mesma (392 participantes) e utilizando a medida de KMO o valor obtido foi de 
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0,894 o valor da faixa excelente é de 0,9 a 1,0 bem próximo aos resultados obtidos dando 

assim a amostra uma excelente adequação para continuidade de análises. 

Os resultados obtidos se deram através de critério de raiz latente totalizando 10 fatores 

que se enquadravam dentro dos padrões exigidos pelo critério adotado e dentro do sugerido 

pela literatura. 

Assim os 10 fatores analisados foram nomeados de acordo com as características que 

o fator apresentava e as correlações entre eles, sendo assim os fatores obtidos são: Sensação 

do Café; Marketing; Informações de preparo; Preço; Informações de apresentação; Ritual com 

o café; Conhecimento prévio; Praticidade da embalagem; Sustentabilidade e Café Premium. 

Para a validação destes fatores ainda foi-se empregado a análise de Alfa de Cronbach, 

os resultados obtidos foram satisfatório em 9 dos 10 fatores sendo que apenas o fator Café 

Premium apresentou resultado abaixo de 0,6 sendo assim foi suprimido para que os resultados 

pudessem apresentar resultados consistentes. 

Para continuidade das análises foram utilizadas as respostas dos questionários que 

apresentavam a escala Likert de sete pontos, são elas: 5,8,9,11 e 12 e dentro destas questões 

as escalas apresentavam variação de “Sem Importância” a “Importantíssimo” e dentro desta 

classificação foram feitas análises através de métodos estatísticos de Média e Mediana, 

Medida de dispersão, Desvio padrão e intervalo de Interquartil. 

Assim pode-se listar dentre os 9 fatores analisados os que, segundo os respondentes 

possuía maior e menor importância e por este caminho poderia obter-se resultados que 

causassem impacto ao consumidor, sendo que os fatores sensações do café e ritual com o café 

foram os que apresentaram maiores scores de pontuação ou seja classificados como 

características mais importantes para o consumidor e os fatores praticidade da embalagem e 

conhecimento prévio de menor importância ao consumidor quando considerado a média 

desses fatores adotou-se que resultados acima de 4,5 apontavam-se como de classificação 

importantíssima ao consumidor, enquanto resultados entre 4,49 e 3,50 tinham classificação 

intermediaria e resultados abaixo de 3,49 seriam sem importância. 

Dentro dos 9 fatores selecionados foram avaliadas todas as questões relacionadas de 

maneira individual para obtenção de resultados ainda mais fidedignos que pudessem 

esclarecer ainda mais quais fatores são ainda mais importantes para os consumidores, os 

resultados obtidos dentro de cada um destes 9 fatores serão apresentados a seguir. 

O fator “Sensação do café” é o que apresenta maior média quando leva-se em conta a 

visão do consumidor e o que ele espera de um produto, no caso café. Com a maioria das 

questões com média acima de 4,5 considerada importantíssima. Dentre as questões referentes 
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a “Sensação do café”, aquela que destacou-se com maior média foi a de informações 

relacionadas a validade, fabricação e lote do produto e a forma que a mesma se apresenta ao 

consumidor. É importante destacar a preocupação do consumidor com este resultado, pois 

existem aspectos que garantem a ele a segurança de estar consumindo um produto dentro das 

conformidades estabelecidas por lei, reforçasse ainda este resultado o segundo colocado sendo 

o selo de qualidade, pureza que indica a preocupação com a segurança alimentar. 

O fator “Marketing” não apresentou segundo seus resultados nenhuma questão 

considerada importantíssima segundo os respondentes do questionário sendo como destaque o 

fator Design de embalagem que apresentou resultado considerado importante pelo 

consumidor, assim como, a beleza da embalagem, cores, textura e imagens da embalagem, 

vale destacar características consideradas pelos respondentes com sem importância como 

propagandas e fotos. 

O fator “Informações de preparo” tiveram apenas destaques como importantes os 

aspectos de leitura das informações contidas na embalagem e a influência que a mesma traz 

ao consumidor. Questões relacionadas há modo de preparo e indicação de amigos mostram-se 

sem importância aos respondentes. 

O fator “Preço” apresentou destaque como importantíssimo somente a questão preço e 

o critério promoção como importante, sendo que demais itens relacionados ao fator preço não 

tiveram importância. 

O fator “Informação de apresentação” merece destaque pois em sua maioria as 

questões tiveram classificação como importantíssimas sendo que as únicas que não receberam 

pontuação acima de 4,5 foram local de compra e tamanho de embalagem que mesmo assim 

foram consideradas questões importantes e não obtivemos resultados sem importância. 

O fator “Ritual com o café” é outro que se destaca positivamente com médias 

consideradas importantíssimas com apenas a troca de marca em ponto de vendas sendo 

considerada importante com média de 4,25 e as demais com médias acima de 5,0. 

O Fator “Conhecimento Prévio” teve destaque negativo sendo que apenas o critério de 

marcas tradicionais com 3,70 e cafés embalados a vácuo com 3,52 obtiveram classificação 

como importantes porem próximas ao índice de sem importância. 

O fator “Praticidade da embalagem” tem por alguns respondentes caraterísticas 

importante quanto a forma pratica de consumo como cápsulas, saches ou solúvel porém o 

mesmo não apresenta como importante quando se fala em compra. 

O fator “Sustentabilidade” é visto como importante para os respondentes porém sem 

destaques positivos ou mesmo negativos sendo as questões apenas consideradas importantes. 
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De posse destes resultados é possível afirmar que fatores relacionados a “Sensação do 

café”, “Informação de apresentação” e “Ritual com o café” destacam-se pelos respondentes 

com maiores médias e portanto como importantíssimos para os consumidores. Já o fator 

“Conhecimento prévio” apresentou em sua média quase sem importância. 

Ainda através dos dados da pesquisa quando se pensa em consumo do café e se 

correlaciona os dados os fatores “ritual com o café” e “preço” apresentam melhor relação para 

explicar esta relação com valores estatísticos de 17% de variação do consumo de café e 

mostra que o modelo está ajustado com 60,4% dos entrevistados classificados corretamente. 
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5 Considerações Finais 

 

5.1 Resumo e conclusões 

 

O objetivo desta dissertação foi investigar como os consumidores de café percebem os 

atributos da bebida e o universo em seu entorno, assimilando quais fatores podem influenciar 

sua perspectiva de consumo. 

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura pertinente ao tema, resgatando 

aspectos chaves como o comportamento do consumidor (seja ele hedônico ou utilitário); o 

contexto histórico, as propriedades e o mercado atual do café; e as características da 

embalagem de café e a sua influência no comportamento do consumidor dessa bebida. Todas 

essas informações serviram como embasamento para a elaboração e a aplicação de um 

questionário estruturado, com o intuito de se conhecer o perfil do consumidor de café: quais 

tipos de café são os mais consumidos; a existência ou não de rituais para o consumo da 

bebida; a importância da embalagem (e das informações nela veiculadas) para o processo 

decisório de compra do produto; o conhecimento prévio acerca do produto; as sensações 

despertadas pelo consumo da bebida e a influência do preço no processo de compra do 

produto. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística univariada e bivariada e, de 

uma forma geral, os construtos do modelo analítico da pesquisa foram classificados de acordo 

com os seguintes critérios: valores superiores à 4,50 foram considerados de alta importância, 

valores entre 3,50 e 4,49 teriam importância mediana e valores abaixo de 3,49 foram 

considerados sem importância. 

Nesse sentido, sobre o café em essência, foram destacados os aspectos relacionados à 

validade, a fabricação do produto, o selo de qualidade e pureza, SAC, o modo de conservação, 

a marca, a origem, o tamanho, a segurança da embalagem, o preço, o ponto de torra, o tipo de 

café, o aroma, e a cor. Todos estes fatores foram vistos pelo consumidor como caráter 

importantíssimo para a sua decisão de compra. 

As “sensações do café” apresentaram-se como o fator de maior importância, segundo 

os resultados estatísticos obtidos da amostra, com média de 5,18. Em seguida, o construto 

“Ritual do café” apresentou média de 5,15; o construto “Informações de apresentação” 

apresentou média de 4,83 sendo, portanto, considerados, como de alta importância, segundo a 

amostra de pesquisados. 
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O construto “Sustentabilidade” com média de 3,80, sendo considerado de média 

importância pela amostra. 

Já os construtos “Preço”, com média de 3,48, “Marketing” com média de 3,40, 

“Informações de preparo” com média de 3,36 e “Praticidade da embalagem” com média de 

3,29 embora sejam considerados segundo os critérios estabelecidos como sem importância 

dentro de seus elementos em análise individual, apresentam atributos considerados de média 

importância. 

O construto “Conhecimento prévio”, com média de 3,15, embora apresente menor 

média dentro dos construtos definidos, ainda possui a atributos considerados de média 

importância pela amostra. 

Avaliou-se ainda com os dados da pesquisa a correlação dos fatores com as variáveis 

“Consumo de café” e as covariáveis “Ritual de Café” e “Preço”, sendo que elas apresentaram 

resultados significativos quando aplicado o modelo de regressão logística ordinal e o princípio 

de parcimônia investigativa. 

O objetivo geral deste estudo foi analisar as percepções de amostra de consumidores 

sobre as relações de consumo de café, nas dimensões hedônica e utilitárias e, após aplicação 

do questionário e definição dos construtos foi possível constatar que os resultados obtidos 

através da análise estatística das respostas da amostra estavam ajustados a parâmetros 

hedônicos como os constructos “Ritual de café” e “Sensações do café” e utilitários como os 

construtos “Praticidade da embalagem” e “ Informações de apresentação” referentes ao café. 

Os objetivos específicos “elaborar e caracterizar os construtos explicativo da relação 

do consumidor do café” e “elaborar e caracterizar as variáveis explicativas de cada construto 

referente à relação do consumidor com o café”, foram estudados e verificados por métodos 

estatísticos de análise de regressão logística ordinal e confirmação através do Alfa de 

Cronbach. 

Atendendo ao o objetivo especifico “estudar as relações entre os construtos 

estabelecidos e a variável resposta”, submeteram-se os indicadores de consumo do café a 

tratamento e análise estatística através de análise bivariada e regressão logística ordinal, e os 

construtos que apresentaram melhor relação foram o “Ritual de Café” e o “Preço”. 

Os resultados da regressão revelaram a importância destes dois construtos. Em relação 

ao preço, foi obtido, como esperado, uma relação inversa, ou seja, quanto maior o preço, 

menor o consumo. Quanto ao ritual de consumo, a relação foi direta. 

Para verificar a influência destes construtos no consumo do café das famílias com 

distintos níveis de renda, foram estimadas três novas regressões: renda baixa, média e alta. 
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Observou-se que a relação referente ao ritual de consumo foi mantida. Entretanto houve 

importante mudança quando se considerou o contexto preço, que foi estatisticamente 

significativo apenas para a classe de renda baixa. 

Em síntese, a análise identificou que a variável preço não é de grande importância na 

determinação dos níveis de consumo das classes de renda média e alta. 

O estudo mostra uma evolução do consumidor no que tanque aos aspectos 

relacionados à segurança alimentar e um maior cuidado quanto à qualidade do que se 

consome, visto que os construtos que apresentaram maior importância para a amostra e as 

questões individualmente analisadas que apresentaram maiores importâncias estão todas 

relacionadas à qualidade e segurança alimentar. Além disto, foi possível evidenciar aspectos 

relacionados aos rituais de consumo e ambientes que podem causar influência de consumo, 

bem como um melhor entendimento de fatores que podem levar o consumidor a optar por 

determinado produto frente aos demais concorrentes. 

Destacam-se como construtos de maior importância as “Sensações de café”, o “Ritual 

de café” e as “Informações de preparo”, sendo considerados como de alta importância e com 

atributos bem explorados. 

O construto “Sustentabilidade”, embora apresente relativa relevância merece um maior 

aprofundamento para a obtenção de resultados mais expressivos. 

Os construtos “Preço”, “Marketing”, “Informações de Preparo”, “Praticidade da 

embalagem” e “Conhecimento prévio” apresentaram em suas médias finais, resultados de 

pouca ou nenhuma importância, embora ao se avaliar as questões decorrentes de cada 

construto tenham resultados importantes. Tem-se, portanto a necessidade de uma 

reformulação e adequação das questões, a fim de se obter resultados mais consistentes, 

merecendo serem estudados em novas pesquisas para um maior aprofundamento do 

conhecimento sobre o tema. 

Este estudo tem importância por resgatar a literatura pertinente ao tema e explorar 

questões de pouca informação na literatura organizada e sistematiza até o momento, com seus 

resultados de pesquisa servindo de parâmetros para orientar setores relacionados a marketing 

e desenvolvimento das empresas do segmento podendo melhor se orientar e apresentar ao 

consumidor, quanto a aspectos importantes para sua decisão de compra. 
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5.2 Recomendações para Pesquisa 

 

Face ao estudo apresentado, recomendam-se no contexto da pesquisa empírica, que se 

investiguem, com a consistência devida, elementos, tais como: 

1) Identificação e análise das relações entre as propriedades organolépticas do 

café e as percepções do consumidor; 

2) Percepções das propriedades organolépticas do café, no contexto da 

convergência sensorial de seus atributos; 

3) Avaliação dos elementos ritualísticos do café, em função de seus significados 

nas lógicas sociológica e psicanalítica; 

4) Influência direta da embalagem na decisão de compra pelo shopper; 

5) Pesquisa qualitativa, identificando e analisando elementos semióticos 

apresentados pelo consumidor, no consumo de café; 

6) Características epigenéticas determinantes do consumo do café, e seus 

resultados comportamentais; 

 

5.3 Limitações do Trabalho 

 

Os construtos e variáveis surgiram de conhecimentos da literatura intuitiva e de 

evidências contextuais do mercado, referentes ao consumidor e suas relações com o café 

O pesquisador, em razão de sua formação na área de Engenharia de Alimentos, bem 

como de suas experiências com o mercado do café, formou e consolidou percepções, que se 

transformaram em inquietações passíveis de serem submetidas a contrastes colocados na 

lógica da construção do conhecimento construídos sob os cânones teóricos e metodológicos. 

Outro aspecto se refere à indisponibilidade de literatura acadêmica, portanto contemplada por 

estudos sistematizados e organizados, que suportem, com consistência, os construtos e 

variáveis assumidas nesta pesquisa. 
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Apêndice 1 – Questionário 
  
Endereço de e-mail  
 
 
 
Nome Completo 
 
 

1. Você é apreciador de café? 
* Marcar apenas uma oval. 

  
Sim - Frequentemente   
Sim - Ocasionalmente   
Não  

 
 

2. Aponte a frequência mais aproximada que você consome 
café? * Marcar apenas uma oval. 

 
1. Uma vez na semana;   
2. De 2 a 4 vezes na semana;   
3. Diariamente;   
4. De 2 a 3 cafés por dia;   
5. Mais de 3 cafés por dia;  

 
 

3. Considerando os locais de consumo do café, avalie cada uma das opções abaixo 
em uma escala de 1 a 4 onde 1 indica Nunca e 4 Frequentemente. *  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 Nunca 4  

Frequentemente 

 
2  

Raramente  

 
3  

Eventualmente 

 
4  

Frequentemente 
 

Em Casa.  
No Trabalho.  
Na Universidade.  
Em Cafeterias  
Em Cyber Cafés  
Em Confrarias de   
baristas  
Em Delicatessen  
Em Padarias  
Outros 
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4. Sobre o consumo do café, você. * 
Marque todas que se aplicam. 

 
Aprecia rituais de preparação e de consumo.   
Já participou de eventos de degustação.   
Conversa com amigos e familiares sobre o consumo do café.   
Estuda ou lê sobre eventos de consumo do café.   
Frequenta festas em que o café é oferecido.  

 
 

5. Avalie o nível de importância dos aspectos abaixo, relativos ao café, em uma escala de 1 a 
7, onde 1 indica Sem importância e 7 Importantíssimo. * 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 2 3 4 5 6 7   

Marca.  
Preço.  
Tipo de Embalagem (Vácuo,   
almofada, lata).  
Tamanho da Embalagem.  
Tipo de café (orgânico, gourmet,   
cappuccino).  
Origem do café/ Procedência.  
Praticidade de consumo (Capsula,   
solúvel, Sache).  
Ponto de Torra (Tradicional,  
Suave, Extra Forte).  
Estar em Promoção.  
Prazo de Validade.  
Local de Compra. 

 
6. Você conhece as características/procedências (cerrado, montanhas, exportação, etc..) do 

cafe? *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Sim   
Não  

 
 

7. Quando você pensa de onde vem seu conhecimento sobre café, marque a opção que 
melhor descreve sua fonte de conhecimento. *  
Marque todas que se aplicam. 

 
Conhece/mora em fazendas de café.   
Conhece/trabalha em industria de café.   
Confia nos distribuidores do produto.   
Mantém contato frequente com distribuidores/demonstradores/expositores.   
Propagandas, comerciais, mídias impressas e eletrônicas.   
Outros  
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8. Avalie as afirmações abaixo em uma escala de 1 a 7 onde 1 Indica Discordo 
Totalmente e 7 Concordo Totalmente. *  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 2 3 4 5 6 7  

Só compro marcas de café que já  
foram experimentadas por alguém 
da minha família.  
Gosto sempre de variar as  
marcas de café que compro.  
Considero as propagandas de  
café na hora de decidir qual marca  
comprar.  
Consumir café para mim é mais  
do que uma simples bebida; é  
uma forma de me sentir disposto.  
Somente considero marcas  
tradicionais de café para comprar.  
O preço é sempre o principal fator  
decisório de compra para mim.  
Regularmente peço indicação de  
amigos para decidir qual marca de  
café comprar.  
O design da embalagem é sempre  
um fator decisivo para escolher a  
marca.  
O tamanho da embalagem exerce  
forte influência na minha decisão  
de compra de café.  
Prefiro comprar cafés com mais 
praticidade de uso, tais como  
cafés em cápsulas, solúveis ou  
em sachês.  
Sempre leio as informações  
contidas nas embalagens de café.  
As informações da embalagem  
exercem significativa influência na  
minha decisão de compra.  
As cores da embalagem são  
importantes na minha decisão de  
compra.  
Sempre leio as informações  
nutricionais da embalagem.  
O modo de preparo é algo que  
sempre leio na hora da compra.  
A foto que aparece na frente da  
embalagem é algo importante para  
mim.  
O rendimento do pó á algo  
decisivo na hora da compra.  
Só compro café que esteja em  
oferta.  
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9. Considerando os diferentes atributos do produto café, avalie cada uma das opções abaixo 
em uma escala de 1 a 7, onde 1 indica Discordo Totalmente e 7 Concordo Totalmente. * 

Marcar apenas uma oval por linha. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Só compro cafés quando consigo  
sentir o aroma, mesmo com a 
embalagem fechada.  
Me sinto estimulado a trocar de  
marca quando posso experimentar  
o café no ponto de venda.  
Só compro cafés embalados à 
vácuo, pois este tipo de  
embalagem garante uma melhor  
conservação do produto.  
Nunca compro um café que não  
tenha tido a oportunidade de  
experimentar antes.  
Ao fazer o café, o aroma é algo  
muito importante na minha  
opinião.  
A cor do café, depois de pronto é  
um atributo relevante para mim.  
Somente consumo café como  
uma bebida quente.  
Sempre compro cafés importados  
ou gourmet.  
Na minha opinião tomar café faz  
parte de um ritual social.  
Só consumo cafés orgânicos. 

 
 
10. Em relação as modalidades de café consumidas e preferidas por você, avalie cada modalidade 
em uma escala de 1 a 5 onde 1 indica Não consumo/ Não gosto e 5 Consumo muito/ Gosto muito.  
 
 

a) Mais Consumido.  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
Não Raramente 

Consumo 
Consumo Consumo 

Consumo Consumo Pouco Muito    
Café Mineiro  
Café Expresso  
Mocca  
Capuccino  
Outros 

 
b) Preferidos.  
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
Não Gosto Raramente Gosto Gosto Gosto Pouco Gosto Muito   

Café Mineiro  
Café Expresso  
Mocca  
Capuccino  
Outros 
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11. Considerando as características da embalagem de café, aponte o grau de 
importância no processo decisório de compra, de cada um dos atributos abaixo, sendo 
1 indica nada importante e 7 importantíssimo. * 
Marcar apenas uma oval por linha. 

 
1 2 3 4 5 6 7  

A embalagem do café deve conter   
algum indicativo de violação  
A embalagem deve conter  
sistema abre fácil  
Possuir embalagem reciclável.  
A embalagem não deve ser  
transparente, para não expor o 
produto à luz.  
As informações sobre o modo de  
preparo devem ser destacadas.  
Informações como validade,  
fabricação e lote devem ser  
evidenciadas na embalagem.  
A embalagem deve ser passível  
de reutilização.  
Design da embalagem (saco,  
caixa, pote, lata).  
A embalagem deve evidenciar 
causas sociais apoiadas /  
praticadas pela empresa  
fabricante.  
Devem sempre existir tamanhos 
diferentes (quantidade) de  
embalagem para a mesma marca  
de café.  
Ter selo de qualidade / pureza  
(Selo ABIC)  
Possuir embalagem bonita  
Informações sobre o fabricante.  
Endereço de contato e SAC.  
Informações sobre modo de   
conservação.  
Origem / procedência do produto.  
Sugestões de receita. 
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12. Considerando os aspectos visuais, táteis e olfativos da embalagem, avalie as 
questões abaixo em uma escala de 1 a 7, onde 1 indica Discordo Totalmente e 7 
Concordo Totalmente.  

 
1 2 3 4 5 6 7  

As imagens, figuras ou  
ilustrações são características 
importantes.  
As cores presentes na  
embalagem são importantes.  
Informações nutricionais são  
importantes na embalagem.  
Modo de preparo são importantes  
na embalagem.  
Local de origem do café e  
processamento são importantes.  
Selos de qualidade são  
importantes na embalagem.  
A marca do fabricante é  
importante.  
A visão do produto contido na  
embalagem é importante.  
Proteção permitida pela  
embalagem é importante.  
A textura da embalagem é  
importante.  
Informações em Braile são  
importantes.  
Permitir sentir o aroma contido na  
embalagem é importante.  

 
13. Sobre o consumo de derivados do café, você consome: 
* Marque todas que se aplicam. 

 
Balas de café.   
Sorvete de café.   
Chocolates com café   
Doce de café.   
Torta de café.   
Outros.  

 
 

14. Idade *  
Marcar apenas uma oval. 

 
Até 20 anos   
21 a 30 anos   
31 a 50 anos   
Acima de 51 anos  
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15. Estado Civil * 

Marcar apenas uma 

oval. 
 

Solteiro(a).   
Casado(a).   
Viúvo(a).   
Desquitado(a)/Divorciado(a)/Separado(a).                                

16. Renda Familiar * 

Marcar apenas uma 

oval. 
 

Até 1 Salário mínimo   
De 1 a 2 Salários mínimos   
De 3 a 5 Salários mínimos   
De 6 a 10 Salários mínimos   
De 11 a 20 Salários mínimos   
Acima de 20 Salários mínimos  
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Apêndice 2 - Materiais constituintes de uma embalagem. 
 

MATERIAL DESCRIÇÃO 

Rótulo 
 

É toda e qualquer informação relativa ao produto, 
transcrita em sua embalagem. Por ser uma forma 
de comunicação visual, pode conter a marca do 

produto e informações sobre ele. 

Shape 
 

É a forma estrutural da embalagem, como a 
silhueta de um frasco. 

Sleeve Também conhecido como “manga” é um rótulo 
encolhível que adere à superfície da embalagem, 

contornando-a como uma pele. 

Splash 
 

É um desenho gráfico utilizado para destacar 
informações importantes na embalagem. 

Blister 
 

Blister é uma embalagem composta de uma 
cartela-suporte – cartão ou filme plástico – sobre o 
qual o produto é fixado por um filme em forma de 
bolha. Por exemplo, comprimidos, pilhas. 

Caixa de transporte 
 

Caixa de transporte é uma embalagem própria 
para transportar vários produtos ou produtos de 
porte maior. Pode ser feita de plástico rígido, 
papelão ondulado ou madeira. Ela garante 
segurança e proteção ao produto até seu destino 
final. 

Caixas K 
 

As Caixas K são herança das caixas de madeira 
utilizadas na importação de latas de querosene de 
20 litros. 

Cartucho 
 

Cartucho é uma embalagem estruturada em 
papelcartão. Exemplo: caixas de cereais matinais e 
caixas de sabão em pó. 

Contêiners 
 

Contêiner é uma grande caixa, de dimensões e 
outras características padronizadas, para 
acondicionar e transportar produtos, facilitando 
seu embarque, desembarque e transbordo em 
diferentes meios de transporte.Pode ser de metal 
ou madeira e também é conhecido como cofre de 
carga quando é dotado de dispositivos de 
segurança previstos por legislações nacionais e 
convenções internacionais. 

Embalagem cartonada 
 

Ela é composta por várias camadas de materiais 
que criam barreiras à luz, gases, água e 
microorganismos, conservando as propriedades 
dos alimentos. A embalagem cartonada asséptica é 
composta por 75% de papelcartão, 20% de filmes 
de polietileno de baixa densidade e 5% de 
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alumínio. 

Embalagens mistas 
 

Combinam dois ou mais materiais e materiais 
reciclados. Exemplos: plástico com metal; metal 
com madeira; plástico com vidro; vidro com 
metal; madeira com papel. A vantagem é a união 
das propriedades dos materiais para proteger e 
transportar os produtos, e atrair os consumidores. 

Embalagens multicamadas 
 

Combinam diferentes materiais, como por 
exemplo: 
Alumínio + papel 
Papel + papelão 

Embalagens laminadas 
 

São embalagens formadas pela sobreposição de 
materiais como filme plástico metalizado + 
adesivo + filme plástico. As metalizadas, como as 
dos salgadinhos (snacks), biscoitos, cafés, etc, são 
um bom exemplo. 

Embalagens plásticas flexíveis 
 

São aquelas cujo formato depende da forma física 
do produto acondicionado e cuja espessura é 
inferior a 250 micra. Nessa classificação, 
enquadram-se sacos ou sacarias, pouches, 
envoltórios fechados por torção e/ou grampos, 
tripas, pouches que ficam em pé (stand-up-
pouches), bandejas flexíveis que se conformam ao 
produto, filmes encolhíveis (shrink) para 
envoltórios ou para unitização, filmes esticáveis 
(stretch) para envoltório ou para amarração de 
carga na paletização, sacos de ráfia etc.Os 
materiais flexíveis incluem, ainda, selos de 
fechamento, rótulos e etiquetas plásticas.Elas se 
destacam pela relação otimizada entre a massa da 
embalagem e a quantidade de produto 
acondicionado, além da flexibilidade no 
dimensionamento de suas propriedades. É possível 
combinar diferentes polímeros para obter as 
propriedades necessárias e que atendam a 
requisitos econômicos, ambientais e de 
conservação e comercialização de produtos. 

Embalagem reutilizável 
 

Embalagem reutilizada em sua forma original para 
o mesmo fim para a qual foi concebida e 
projetada. Ela deve desempenhar um número 
mínimo de viagens ou rotações dentro de seu ciclo 
de vida. 

 

Latas de alumínio 
 

As latas de alumínio são um exemplo de 
embalagem de metal não-ferroso. São 
predominantemente utilizados para embalar 
bebidas como cervejas, sucos, chás e 
refrigerantes.A primeira lata de bebidas de 
alumínio foi manufaturada pela Reynolds Metals 
Company, nos EUA em 1963 e usada para 
embalar um refrigerante de cola diet chamado 
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“Slenderella.” A Royal Crown adotou a lata de 
alumínio em 1964, sendo seguida em 1967 pela 
Pepsi e Coca-Cola. 

Latas de aço 
 

As folhas de aço (folha de flandres) são 
largamente utilizadas em embalagens de 
alimentos, bebidas, tintas e produtos químicos. 
Atendem às necessidades específicas de 
resistência, conformação, revestimento e 
acabamento.O uso de uma película elástica 
protetora proporciona ainda maior proteção aos 
alimentos ou quaisquer outros produtos enlatados. 
Essa película elástica é altamente resistente às 
deformações. Por exemplo, na fixação da tampa, o 
produto sofre uma “deformação” de 180 graus, 
sem que isso comprometa a qualidade do 
conteúdo. As características flexíveis são as 
responsáveis por possibilitar a produção de latas 
com formatos diferentes, como a do leite 
condensado Moça, da Nestlé, e garantir que, 
mesmo com a superfície “deformada”, o alimento 
ou produto em lata de aço não seja contaminado. 

 
Fonte: ABRE (Associação Brasileira de Embalagem), 2016. 
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Apêndice 3 
 

Objetivo Específico Grupo de análise Variáveis de estudo Referência 
 

Analisar quais atributos 
influencia o processo 
decisório de compra de 
café 

Contexto de 
consumo 

 
1 - Você é apreciador de café? 

Schiffman, Kanuk, (2000) 
 

2 – Aponte a frequência mais 
aproximada que você 
consome o café? 
3 – Considerando os locais de 
consumo de café, avalie cada 
uma das opções em uma 
escala de 1 a 4 onde 1 indica 
nunca e 4 frequentemente. 
4 – Sobre o consumo do café, 
você. 
4.1  - Aprecia rituais de 
preparação e de consumo. 
4.2 – Já participou de eventos 
de degustação. 
4.3 – Conversa com amigos e 
familiares sobre o consumo 
do café. 
4.4 – Estuda ou lê sobre 
eventos de consumo do café. 
4.5 – Frequenta festas em que 
o café é oferecido. 
9.5 Ao fazer o café, o aroma é 
algo muito importante na 
minha opinião. 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

 

9.6 A cor do café, depois de 
pronto é um atributo relevante 
para mim. 
9.7-Somente consumo café 
como uma bebida quente. 

Atributos que 
influenciam na 
compra 

5.1 Marca 
5.2 Preço 
5.3 Tipo de Embalagem Mestriner (2005) e Hines 

(2005) 
5.4 Tamanho da embalagem Mestriner (2005) e Hines 

(2005) 
5.5 Tipo de café (orgânico, 
gourmet, cappuccino) 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) / 
Schiffman, Kanuk, (2000) 

5.6 Origem do 
café/Procedência 

Martins (2008) e Neves 
(1974) 

5.7 Praticidade de 
consumo(cápsula, solúvel, 
sachê) 

Mestriner (2005) e Hines 
(2005 

5.8 Ponto de torra 
(tradicional, extra forte) 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

5.9 Estar em promoção  Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

5.10 Prazo de validade Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

5.11 Local de compra Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

6 Voce conhece as 
características/procedências 
(cerrado, montanhas, 
exportação, etc..) do café? 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
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Objetivo Específico Grupo de Análise Variáveis de estudo Referência 
 

Analisar quais atributos 
influenciam o processo 
decisório de compra de 
café 

Atributos que 
influenciam na 
compra 

 

8.1 Só compro marcas 
de café que já foram 
utilizadas por alguém 
da minha família. 
 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

8.5-Somente considero 
marcas tradicionais de 
café para comprar. 

 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2000) 
 

8.6 O preço é sempre o 
principal fator decisório 
de compra para mim. 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2000) 
 

8.10 Prefiro comprar 
cafés mais focados na 
praticidade de uso, tais 
como cafés em 
cápsulas, solúveis ou 
em sachês. 
 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

 

8.12 As informações da 
embalagem exercem 
significativa influência 
na minha decisão de 
compra. 
 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
Mestriner (2005) e 
Hines (2005) 

8.15 O modo de 
preparo é algo que 
sempre leio na hora da 
compra. 
 

Karsaklian (2011) 
Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

 

8.17 O rendimento do 
pó á algo decisivo na 
hora da compra. 
 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

 

8.18 Só compro café 
que esteja em oferta. 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
 

Contexto de Compra 

8.2 Gosto sempre de 
variar as marcas de café 
que compro. 
 Schiffman, Kanuk, 

(2000) 
 

8.3 Considero as 
propagandas de café na 
hora de decidir qual 
marca comprar. 
 
8.7 Regularmente peço 
indicação de colegas de 
trabalho para decidir 
qual marca de café 
comprar. 
 

Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
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Objetivo Específico Grupo de Análise Variáveis de estudo Referência 
 

Analisar quais atributos 
influenciam o processo 
decisório de compra de café 

Contexto de Compra 

8.11 Sempre leio as 
informações contidas nas 
embalagens de café. 

Engel,Blackwell e 
Miniard (2005), 
Schiffman, Kanuk, 
(2000) Nicósia (1966) 

 

8.14 Sempre leio as 
informações nutricionais 
da embalagem. 
9.2 Me sinto estimulado a 
trocar de marca quando 
posso experimentar o café 
no ponto de venda. 
9.4 Nunca compro um 
café que não tenha tido a 
oportunidade de 
experimentar antes. 
9.8 Sempre compro cafés 
importados ou gourmet. 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 

 

 
 
 
 

Significados do 
consumo do café 

8.4 Consumir café para 
mim é mais do que uma 
simples bebida; é uma 
forma de me sentir 
disposto. 

9.9 Na minha opinião 
tomar café faz parte de um 
ritual social. 

9.10 Só consumo cafés 
orgânicos. 

dentificar as características 
da embalagem de café 
observadas pelo consumidor 

Características da 
embalagem analisadas / 
observadas 

8.8 O design da 
embalagem é sempre um 
fator decisivo para 
escolher qual café levar 
para casa. 

Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
 
Schiffman, Kanuk, 
(2000) 
 
Mestriner (2005) e 
Hines (2005) 

 

8.9 O tamanho da 
embalagem exerce forte 
influência na minha 
decisão de compra de café. 

8.13 As cores da 
embalagem são 
importantes na minha 
decisão de compra. 

7.16 A foto que aparece na 
frente da embalagem é 
algo importante para mim. 

8.1 Só compro cafés 
quando consigo sentir o 
aroma, mesmo com a 
embalagem fechada. 

8.3 Só compro cafés 
embalados à vácuo, pois 
este tipo de embalagem 
garante uma melhor 
conservação do produto. 
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Objetivo Específico Grupo de Análise Variáveis de estudo Referência 
 

Identificar o grau de 
importância das 
características das 
embalagens de café para o 
consumidor 

Importância dos 
atributos da 
embalagem 

7.13 As cores da 
embalagem são 
importantes na minha 
decisão de compra. 

 

8.3 Só compro cafés 
embalados à vácuo, 
pois este tipo de 
embalagem garante 
uma melhor 
conservação do 
produto. 

Identificar o grau de 
importância das 
características das 
embalagens de café para o 
consumidor 

Importância dos 
atributos da 
embalagem 

11.1 A embalagem do 
café deve conter algum 
indicativo de violação 

Mestriner (2005) e 
Hines (2005) 
 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
 
Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

11.2 A embalagem deve 
conter sistema abre 
fácil 
11.3 Possuir 
embalagem reciclável. 
11.4 A embalagem não 
deve ser transparente, 
para não expor o 
produto à luz. 
11.5 As informações 
sobre o modo de 
preparo devem ser 
destacadas 
11.6 Informações como 
validade, fabricação e 
lote devem ser 
evidenciadas na 
embalagem. 
11.7 A embalagem deve 
ser passível de 
reutilização. 
11.8 Design da 
embalagem (saco, 
caixa, pote, lata). 
11.9 A embalagem deve 
evidenciar causas 
sociais apoiadas / 
praticadas pela empresa 
fabricante. 
11.10 Devem sempre 
existir tamanhos 
diferentes (quantidade) 
de embalagem para a 
mesma marca de café. 
11.11 Ter selo de 
qualidade / pureza (Selo 
ABIC) 
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Objetivo Específico Grupo de Análise Variáveis de estudo Referência 
 

Identificar o grau de 
importância das 
características das 
embalagens de café 
para o consumidor 

Importância dos 
atributos da embalagem 

11.12 Possuir 
embalagem bonita 

Mestriner (2005) e 
Hines (2005) 
 
Engel, Blackwell e 
Miniard (2005) 
 
Schiffman, Kanuk, 
(2000) 

 

11.13 Informações 
sobre o fabricante 
11.14 Endereço de 
contato e SAC 
11.15 Informações 
sobre modo de 
conservação 
11.16 Origem / 
procedência do produto 
11.17 Sugestões de 
receita 
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ANEXO 1 - Legislação de embalagens de café. 
 
Tipo Documen

to Órgão Assunto Data Descrição 

Rotulagem - 
Informação 
Nutricional 

(não 
obrigatório) 

 

Resolução 
359/03 

ANVISA Regulamento 
Técnico de 
porções de 
alimentos 

embalados para 
fins de 

rotulagem 
nutricional. 

23/12/03 A Resolução 359/03 de 23 de 
dezembro de 2003 da Anvisa incide 
sobre as porções de alimentos 
embalados para fins de rotulagem 
nutricional, está contida nesta 
resolução a correta abordagem dos 
termos e volumes que devem ser 
apresentados nos rótulos dos 
produtos. 

Resolução 
360/03 

ANVISA Regulamento 
técnico de 

informações 
nutricionais. 
(Revoga as 
resoluções 

RDC 39 e 40 de 
21 de março de 

2001, 
Resolução RE 
198, de 11 de 
setembro de 

2001 e a 
Resolução 207 
de 01 de agosto 

2003) 

23/12/03 A Resolução 360/03 de 23 de 
dezembro de 2003 da Anvisa, 
orienta as informações necessárias 
para a elaboração de tabela 
nutricional e os respectivos 
elementos que devem estar contidos 
para produtos embalados, incluindo 
o café. 

Rotulagem – 
Geral 

Resolução 
259/02 

ANVISA Aprova o 
regulamento 
técnico sobre 
rotulagem de 

alimentos 
embalados e 

revoga a 
Portaria 

SVS/MS n. 42 
de 14/01/98. 

29/09/02 A resolução 259/02 de 29 de 
setembro de 2002 da Anvisa, 
informa as linguagens técnicas a 
serem adotadas pelos fabricantes de 
produtos embalados. Nela, ainda 
estão explicitadas as informações 
que devem conter obrigatoriamente 
na embalagem do produto, tais 
como nome da empresa, 
ingredientes, informações 
nutricionais, modo de uso, etc. 

Recolhimento 
de alimentos e 

embalagens 

Nº 24 
/2015 

ANVISA Dispõe sobre o 
recolhimento de 
alimentos e sua 
comunicação à 
Anvisa e aos 

consumidores. 

08/06/2015 A resolução 24/2015 de 08 de junho 
de 2015 da Anvisa, regulamenta os 
estabelecimentos que realizem 
atividades de produção, 
industrialização, armazenamento, 
fracionamento, transporte, 
distribuição, importação, e ou 
comercialização de alimentos 
quanto ao plano de recolhimento e 
rastreabilidade, POP’s e 
responsáveis técnicos, frequência de 
operações e os responsáveis pelas 
execuções, as capacitações corretas 
dos funcionários, registros 
periódicos. 

 
FONTE: ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), 2016 Adaptado pelo autor 

http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao359-03.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao359-03.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao360-03.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao360-03.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao259-02.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/CONS_leg_resolucao259-02.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/rdc24_2015.pdf
http://www.abic.com.br/publique/media/rdc24_2015.pdf
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