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RESUMO 

 

 

Na literatura acadêmica encontram-se várias pesquisas sobre o tema análise sensorial, em 

geral relacionadas a algum produto específico. Paralelamente, o tema da gastronomia vem 

sendo explorado com razoável frequência, notadamente em eventos acadêmicos de diversas 

áreas, sendo uma das mais fascinantes maneiras de se conhecer a alma de um povo. A mescla 

entre esses dois temas resultou nesta pesquisa, que busca percorrer um caminho pouco 

explorado: a análise sensorial de produtos alimentícios relacionada ao marketing de um 

evento gastronômico. Esta dissertação teve como propósito analisar, sob a lógica da análise 

sensorial, a percepção dos consumidores sobre o cardápio do “Comida Di Buteco”, evento 

gastronômico realizado anualmente na cidade de Belo Horizonte (MG). A metodologia 

contou com a elaboração de um modelo analítico de pesquisa, considerando quatro dos cinco 

sentidos – visão, paladar, tato/textura e olfato – relacionando-os à especialidade servida na 

edição de 2013. A coleta de dados foi realizada por meio de uma survey aplicada nos botecos 

participantes do evento, totalizando uma amostra de 417 respondentes. Em complemento 

foram efetuadas entrevistas com os responsáveis pela organização do evento, júri e donos de 

botecos. O referencial teórico fundamentou-se em conhecimentos sobre a culinária, 

gastronomia, comportamento do consumidor, gestão de marcas e principalmente na análise 

sensorial e marketing sensorial, tendo como principais autores Minim (2010), Dutcosky 

(2011) e Solomon (2008, 2011). O modelo proposto apresentou boas respostas do 

consumidor, principalmente na correlação do construto visão/apresentação e sabor, uma vez 

que revelaram maior sensação/resposta do consumidor. A modelagem de equações estruturais 

para a análise sensorial e do evento, bem como dos construtos e variáveis do modelo 

demostraram ser consistentes e, portanto, válidas estatisticamente. Os resultados sinalizam a 

importância de utilização da análise sensorial no planejamento e execução do evento, e 

também seu potencial em eventos de outros segmentos, como o de bebidas, perfumaria, 

cosméticos e outros passíveis de avaliação sensorial. 

Palavras-chave: Análise sensorial. Marketing sensorial. Comportamento do consumidor de 

alimentos, gastronomia. “Comida Di Buteco”. 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In academic literature there are several studies on the topic sensory analysis, generally related 

to a specific product. At the same time, the topic of food is explored with reasonable 

frequency, especially in academic events in several areas, and is one of the most fascinating 

ways to know the soul of a people. The blend of these two topics has led to this research, 

which seeks to follow a path unexplored: the sensory analysis of food related to marketing of 

a gastronomic event. This thesis aimed to analyze, under the logic of sensory analysis, 

consumer perceptions about the menu of "Comida Di Buteco", gastronomic event annually 

held in the city of Belo Horizonte (MG). The methodology included the development of an 

analytical model of research, considering four of the five senses – sight, touch, taste/texture 

and smell – relating them to the speciality served in the 2013 edition. Data collection was 

conducted through a survey applied in pubs event participants, a total sample of 417 

respondents. In addition interviews were conducted with those responsible for organizing the 

event, jury and owners of pubs. The theoretical framework was based on knowledge about 

cooking, food, consumer behavior, brand management and especially in sensory analysis and 

sensory marketing, based on the main authors Minim (2010), Dutcosky (2011) and Solomon 

(2008, 2011). The proposed model showed good consumer responses, particularly on the 

correlation of the construct view/presentation and flavor, as revealed greater sensation/ 

response of the consumer. The structural equation modeling for sensory analysis and event, as 

well as the constructs and variables of the model demonstrated to be consistent and therefore 

statistically valid. The results point to the use of sensory analysis in the planning and 

execution of the event, as well as its potential in other events and segments, such as 

beverages, perfumes, cosmetics and other segments able to sensory assessable.  

. 

Keywords: Sensory analysis. Sensory marketing. Consumer behavior for food, gastronomy. 

"Comida Di Buteco". 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema da gastronomia vem sendo explorado com razoável frequência, notadamente nos 

eventos acadêmicos das áreas de Nutrição, bem como também na Engenharia de alimentos, 

Economia Doméstica, Antropologia, História, Administração,entre outros. A gastronomia tem 

sido uma das mais fascinantes maneiras de se conhecer a alma de um povo. 

 

A vida é nutrida por alimentos, e as substâncias das quais ela depende são os nutrientes que 

fornecem a energia e demais substâncias essenciais para o crescimento e a sobrevivência dos 

seres vivos. Os alimentos atraem o consumo por diversas razões, podendo citar a forma, 

textura, odor e os fatores psicossociais relativos ao consumidor (MAHAN, 1994). 

Complementando com o fator fisiológico, personificado pela necessidade de se ingerir 

alimentos para a manutenção da vida e seu contraponto que é a carência de alimentos e a fome 

que pode ser definida como marginalização social, falhas nos créditos de trocas que envolvem 

as decisões humanas e não em acidentes climáticos e sistemas formais (MENESES; 

CARNEIRO, 1997). Estes autores reforçam que a história da alimentação não pode resumir-

se apenas à história da fome e de dados estatísticos estimados sobre o consumo e nutrição de 

épocas diferentes.A mensuração da fome no mundo, de acordo com Carneiro (2004), é um 

processo que gera controvérsias teóricas e que tem ligações com questões políticas e 

ideológicas. 

 

Assim, no contexto da amplitude do tema, as contribuições científicas tem fomentado a 

evolução das teorias do campo do conhecimento, de forma significativa.  No ditame 

epistemológico, esta área de atividade e de conhecimento tem-se justificado face a eminência 

de contribuições que imergem no âmbito da dialética, no contexto concreto, natural e sócio-

histórico dos objetos das pesquisas. 

 

A dimensão fenomenológica tem sido contemplada face à amplitude das abordagens 

proporcionadas, e no conjunto, pelas diversas áreas de estudos e pesquisas. Trabalhos 

acadêmicos que apresentam o propósito da compreensividade de fenômenos gastronômicos, 

desde as experiências mais singelas e individuais do consumidor até aquelas dotadas de 

significativa riqueza simbólica para sociedades e, desde os mais simples conteúdos 

organolépticos até as mais robustas combinações de componentes, contribuem à evolução do 
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estado da arte, ao proporcionar os ditames fenomênicos que levam ao entendimento desta 

matéria. 

No contexto teórico, esta área do conhecimento tem se enriquecido, amadurecido e 

proporcionado dinâmica no processo dialógico ente diversas outras disciplinas, tais como, a 

Nutrição, a Engenharia de Alimentos, a Engenharia Química, a Legislação pertinente e o 

Marketing. Assim, tipologias situacionais de conhecimento, agregadas aos sistemas em estudo 

e às dimensões estruturais tem proporcionado vigor, consistência, oportunidade e importância 

aos temas tratados nos mais diversos estudos (MENESES E CARNEIRO, 1997). 

 

As dimensões morfológicas e tecnológicas da construção de conhecimento neste campo tem 

sido, contempladas, na lógica dos mais variados “locus” de investigação, bem como na 

diversidade tecnológica utilizada para proporcionar novas fronteiras neste campo, enquanto 

conhecimento e atividades pragmáticas. 

 

Esta pesquisa tem como base a análise sensorial, que é utilizada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações às características de alimentos tal como são percebidas pelos sentidos da 

visão, olfato, gosto, tato e audição (MINIM, 2010). A avaliação sensorial fornece suporte 

técnico para pesquisa, industrialização, marketing e controle de qualidade (DUTCOSKY, 

2011).  Contribuindo com o tema, Minim (2010) reforça que a qualidade de um alimento 

implica, entre outras coisas, a satisfação do consumidor. Assim, é fundamental que se tenha 

em mente que o próprio consumidor é quem deve proporcionar a identificação dos parâmetros 

da qualidade.Identificando-se a qualidade relativa aos atributos do produto, é possível utilizar 

as propriedades sensoriais em estratégias de marketing do produto. Neste ponto, a análise 

sensorial mostra-se de extrema importância, não apenas para produtos alimentícios, mas 

também para bebidas e, em muitos casos, produtos farmacêuticos e de higiene pessoal. 

 

A questão do alimentar-se fora de casa é um fenômeno que durante o século XX tomou um 

significativo impulso, em decorrência das inovações que aconteceram na agricultura, na 

indústria e nos transportes, entre outros que contribuíram para o surgimento de uma ampla 

variedade de restaurantes e serviços de entrega de comida pronta (COLLAÇO, 2003). Esta 

mesma autora, no ano de 2004, cita que o hábito de se fazer pelo menos uma refeição fora do 

lar é um costume que hoje sustenta um segmento importante da indústria alimentícia. 
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A visita a um lugar é fortemente marcada pelos prazeres da mesa.  A diversidade 

gastronômica tem sido um diferencial competitivo para o turismo brasileiro.  Neste sentido, 

segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), o setor de gastronomia 

movimentou R$ 180 milhões no ano de 2011, o que representa um crescimento de 80% nos 

últimos cinco anos. 

 

Comer não é um ato solitário, e sim pode ser citado como a origem da socialização. No 

decorrer das épocas e em diversas regiões, verifica-se a diversidade de culturas humanas que 

se traduzem em conteúdos simbólicos em se tratando da alimentação. São identificados e 

classificados como “políticos” ou “religiosos” estes significados. Pode-se citar a relação da 

economia com a alimentação que indica sua capacidade de sobrevivência de uma civilização e 

a identidade religiosa pode se tornar uma identidade alimentar, ditando regras sobre o que 

comer ou não (CARNEIRO, 2005). 

 

Maciel (2005) aborda a questão da socialização das refeições, pois estas estreitam os laços de 

parentesco e amizade. E que o cardápio, analisado sob o âmbito da nutrição, pode variar de 

acordo com a idade, sexo e o estado fisiológico em que o indivíduo se encontra.Outra 

associação relacionada ao ato do comer é o hedonismo, pois além de satisfazer as 

necessidades fisiológicas, pode proporcionar prazer ao atiçar os sentidos sensoriais das 

pessoas, principalmente ao remeter às boas lembranças que os odores ou visão dos pratos 

armazenados na memória sensorial, bem como ser uma expressão dos desejos humanos. 

 

A indústria alimentícia tem trabalhado no sentido de identificar e atender os anseios dos 

consumidores em relação a seus produtos como forma de sobreviver no mercado competitivo 

em que está inserida, tendo como ferramenta importante neste segmento, a utilização da 

análise sensorial, pelo fato de ser uma ciência que estuda as percepções, sensações e reações 

do consumidor sobre as características dos produtos, que pode resultar na sua aceitação ou 

rejeição (MINIM, 2010). Sobre as muitas aplicações da análise sensorial na indústria de 

alimentos, Dutcosky (2011) cita a definição dos atributos primários que integram a qualidade 

sensorial dos alimentos; a normatização e condições referentes às perguntas ao entendimento 

de que o homem possui habilidade natural de comparar, diferenciar e quantificar atributos 

sensoriais e o desenvolvimento de pesquisas básicas sobre o entendimento de como o homem 

percebe um estímulo e a sensação produzida pelo estímulo no contexto de áreas como 

Fisiologia, Psicologia e Sociologia. 
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Diante do exposto, as autoras acima afirmam que o estudo do comportamento do consumidor 

de alimentos tem crescido de forma ascendente, principalmente devido ao fato de que 

características não sensoriais também podem afetar ou influenciar a percepção do consumidor 

diante de um alimento. Como características não sensoriais relacionadas ao consumidor pode-

se citar conceitos étnicos, culturais e religiosos; preocupação com a saúde; idade; sexo; renda 

familiar e influências contextuais e fatores sociais. E como características não sensoriais 

relacionadas ao alimento pode-se citar a conveniência, utilidade e praticidade; preço; origem e 

tecnologia de produção do alimento; estabilidade, segurança e valor nutritivo e a marca. 

 

O potencial da cidade de Belo Horizonte, MG para o turismo de negócios e turismo cultural já 

é reconhecido (PORTAL BH, 2012), o que potencializa de forma significativa a oportunidade 

para o ramo da gastronomia, uma vez que naturalmente esta situação exige dos empresários 

do ramo de restaurantes a busca por um tratamento adequado para atender a diversidade de 

público que cada vez mais, passa a incluir a capital em seu roteiro de negócios e turismo. 

 

Atendendo às rápidas demandas sociais e mercadológicas, a capital mineira vem se 

destacando também pela culinária sendo conhecida como a “Capital Nacional dos Botecos”. 

Assim, nos meses de abril e maio é realizado o festival “Comida Di Buteco”, onde alguns dos 

melhores botecos participam e são votados por uma comissão e por um júri popular, sobre 

uma especialidade culinária escolhida para representar a essência gastronômica da região ou 

do estado. Associada à avaliação da especialidade, outros elementos determinantes do 

ambiente são observados, tais como a higiene dos restaurantes, os serviços, a qualidade das 

bebidas, entre outros. 

 

O evento surgiu da inspiração de um apreciador da “gastronomia raiz”, Eduardo Maya em 

1999, com apoio da Rádio Gerais FM e de Maria Eulália Araújo, responsável pela sugestão do 

nome do evento. A primeira edição aconteceu em 2000, com dez botecos participantes e 

conquistou o público e a crítica. Em 2008 iniciou-se a expansão para outros estados e cidades, 

chegando em 2012 à maior cidade do Brasil, São Paulo, com 50 botecos participantes. 

Atualmente são dezesseis cidades participantes (COMIDA DI BUTECO, 2013). 
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Diante deste cenário reconhece-se a importância do desenvolvimento de ações voltadas para o 

marketing do evento. Fazer marketing implica em descobrir e satisfazer as necessidades e 

desejos dos clientes.  Kerin et al (2007) reforçam que a necessidade ocorre quando uma 

pessoa se sente desprovida de elementos básicos como comida, vestuário, segurança etc. Um 

desejo é uma necessidade moldada pelo conhecimento, cultura e personalidade de uma 

pessoa. Por outro lado, descobrir as necessidades dos clientes é um dos propósitos do 

marketing. Não é uma tarefa simples, onde devem ser atendidos os desejos e necessidades dos 

clientes ou consumidores de forma eficaz, ou seja, criando a consciência de bons produtos em 

lugares convenientes para influenciar os desejos das pessoas.  

 

 Assim, dentro do amplo campo do marketing, o estudo do comportamento do consumidor 

lida com vários fatores, não apenas o que compram, mas também por qual motivo compram, 

quando, onde e como o fazem, além da frequência que o fazem (SCHIFFMAN;KANUK, 

2000, P.13). Neste sentido, o estudo de eventos gastronômicos abrangem a área do marketing 

e da análise sensorial, fatos pouco explorados na literatura científica e que esta dissertação 

tem como objeto de estudo contribuir para minimizar este problema por meio desta 

pesquisa.Fagliari (2005) explica que quando utiliza-se produtos da culinária local, a indústria 

do turismo cresce por meio da gastronomia tradicional, por dissiminar novas culturas e 

hábitos alimentares, além de resgatar elementos culturais esquecidos e valorizando a cultura 

local.  

 

Com foco na culinária local e nacional, o evento “Comida Di Buteco” a cada versão lança o 

desafio de se utilizar um ou mais ingredientes de forma inovadora ou uma releitura de um 

grande sucesso, e neste ano de 2013, os itens obrigatórios das especialidades concorrentes 

foram a mandioca e ou a linguiça. A utilização da análise sensorial se fundamenta por ser uma 

ferramenta abrangente que engloba desde a concepção de um novo produto alimentício até a 

padronização e avaliação do nível de qualidade deste. 

 

Tendo como alicerce a análise sensorial no evento “Comida Di Buteco”, a pergunta 

norteadora desta pesquisa é: 

 

Qual é a percepção do consumidor sobre o cardápio do evento “Comida Di Buteco”, em Belo 

Horizonte, no contexto da Análise Sensorial? 
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Assim, visando responder à pergunta norteadora, tem-se como objetivo geral: 

Analisar a percepção dos consumidores sobre o cardápio do evento “Comida Di Buteco” em 

Belo Horizonte, MG, na lógica da Análise Sensorial. 

 

Desdobrando, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

1)Identificar os principais determinantes da percepção sensorial dos consumidores; 

 

2)Segmentar a percepção sensorial dos consumidores em relação a cada sentido analisado; 

 
3)Identificar as relações entre os diversos elementos determinantes da percepção 

sensorial; 

 

4)Identificar como os elementos sensoriais básicos (visão, paladar, tato e olfato) 

contribuem, em conjunto, para a sensação sensorial, ou resposta do consumidor; 

 

5)Associar a sensação sensorial (resposta do consumidor) à sensação de recompensa do 

consumidor sobre a culinária e o evento. 

 

Na literatura encontram-se várias pesquisas sobre o tema análise sensorial, porém relacionada 

a algum produto específico. Esta pesquisa busca percorrer um caminho pouco explorado, que 

é a análise sensorial de produtos alimentícios relacionada ao marketing de um evento 

gastronômico. Com esta pesquisa espera-se contribuir com o tema na área acadêmica por se 

tratar de uma área inovadora e com boas perspectivas a serem exploradas. 

 

Quanto ao evento em si, pretende-se contribuir com sugestões na área de marketing e análise 

sensorial,que possam ser incorporadas tanto pela organização quanto para os bares 

participantes por meio dos dados coletados nos restaurantes participantes. 

 

Para a pesquisadora, este trabalho vem ao encontro da busca constante pelo conhecimento, 

que pode ser traduzido em aprendizado tanto profissional por trabalhar com prestação de 

serviço na área de alimentação,marketing em serviço e produto, como para enveredar-se pela 

área acadêmica. Esta busca pode resultar em dados e informações que possam contribuir de 
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forma positiva para que o evento se fortaleça e atenda cada vez mais as expectativas dos seus 

clientes. 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo que o primeiro é representado por 

esta introdução, que vem contextualizar o tema e apresentar a questão norteadora, os objetivos 

e as justificativas. 

 

O segundo capítulo trata da revisão da bibliografia, onde são apresentados os principais 

autores, teorias e idéias que sustentam o estudo sobre o alimento, culinária, gastronomia, 

análise sensorial, comportamento do consumidor e desenvolvimento e gestão de produtos.  

 

O terceiro capítulo apresenta a marca “Comida Di Buteco”. 

 

O quarto capítulo descreve a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos. 

 

No quinto capítulo temos a apresentação e análise dos resultados obtidos pela pesquisa 

aplicada. 

 

No sexto capítulo é apresentada a conclusão do estudo, relacionando com o mérito da 

pesquisa realizada, apontando as principais questões analisadas bem como sua contribuição, 

relevância, originalidade, viabilidade e finaliza propondo recomendações para que novos 

estudos sejam realizados neste campo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta os conceitos principais sobre a história da alimentação, análise 

sensorial, comportamento do consumidor e desenvolvimento e gestão de produtos, 

finalizando com o modelo proposto elaborado para a pesquisa desta dissertação. 

 

 

2.1 Breve histórico sobre a alimentação, culinária e gastronomia 

 
 
Neste primeiro item, será apresentado um breve histórico sobre a alimentação e suas 

relações antropológicas e curiosidades sobre a culinária e a gastronomia. 

 

 

2.1.1 Breve histórico sobre a alimentação 

 

 

A alimentação vêm sendo objeto de atenção e estudo desde a antiguidade, tendo como 

base não só a incontestável necessidade que as pessoas tem de ingerir o alimento como 

combustível para a vida, como também os significados que sua ingestão podem 

proporcionar, em função de culturas e variedades que a natureza é capaz de prover. 

Neste sentido tem surgido na literatura questões que englobam a alimentação e o 

alimento tais como a produção, aquisição, circulação, consumo, carência, o mercado, 

representações, funções sociais e culturais entre outros. Importante frisar a importância 

da nutrição como ciência e os hábitos e práticas alimentares associados à culinária, 

chegando à gastronomia e a educação nutricional englobando a segurança alimentar 

(MENESES, CARNEIRO, 1997). 

 

Mintz (2001) complementa que comer é um dos comportamentos que atrai com rapidez 

a atenção de um estranho. Observa-se o quê, o como, a frequência e como as pessoas se 
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sentem em relação à comida. A comida e o comer apesar de serem rotineiros, 

desempenham um papel fundamental no aprendizado social e cultural por serem 

essenciais e vitais por natureza. 

Em uma interpretação da história do Brasil, para se analisar a alimentação no país, faz-

se necessário remontar à carta de Pero Vaz de Caminha. Ela contém, explicitamente, 

referências aos vegetais e animais consumidos pelos ameríndios, e aos novos alimentos 

levados pelos marinheiros portugueses a seu país. Observaram que a base da 

alimentação dos índios era a mandioca e frutas. Diante do anúncio de Caminha para o 

rei: “Em se plantando tudo dá”,nasceu a metáfora que a partir da 

alimentação,vislumbra-se um Brasil de grandes potencialidades (RIAL, 2005). 

 

Levantamentos bibliográficos indicam uma farta literatura na área médica na 

antiguidade, principalmente entre gregos e romanos, podendo citar Hipócrates, Galeno, 

Celso,entre outros em estudos sobre o fenômeno da digestão e do metabolismo humano. 

No século XVIII um tratado francês sobre medicina e alimentação contribuiu com 

informações e registros sobre esta temática das teorias nutricionais, cozimento dos 

alimentos e prescrições dietéticas. Meneses e Carneiro (1997) registram que a partir do 

século XIX desenvolveram-se as ciências modernas relacionadas a nutrição, uma junção 

dos avanços oriundos de diferentes ramos das ciências naturais tais como da medicina, 

agronomia, fisiologia, análise química de alimentos, patologia, dentre outras, compondo 

o caráter interdisciplinar. Já em 1926, o polonês Adam Maurizius, em sua obra “A 

História da Alimentação”, que apresenta uma equivalência à história da agricultura, deu 

origem a grandes estudos sobre os alimentos. As ‘viagens dos alimentos’, que existem 

desde os primórdios da história dos povos, tiveram a partir das grandes navegações um 

grande impulso. 

 

Freixa e Chaves (2008) relatam que as primeiras bebidas fermentadas foram o vinho e a 

cerveja, cuja origem provável desta última foi que a cevada, o centeio ou o trigo 

umedecido e esquecido tenha fermentado naturalmente, produzindo um líquido 

agridoce, por volta de 6000 a. C. 
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De acordo com Santos (2005), o tema alimentação começa a invadir a História, na 

tentativa da recuperação dos tempos da memória gustativa, revelando duas grandes 

paixões do público consumidor: o gosto pela história e pela gastronomia. 

 

Canesqui e Garcia (2005) citam que os antropólogos afirmam que o comer não está 

relacionado apenas às quantidades de nutrientes e calorias que o organismo necessita, 

mas também envolve seleção, escolhas, ocasiões e rituais, relacionando-se com a 

sociabilidade, idéias e significados, interpretações de experiências e situações que 

remetem à memória do indivíduo. Deste modo, para serem consumidos, os alimentos 

necessitam ser elegíveis, preferidos, selecionados e preparados ou processados pela 

culinária, que em resumo é matéria cultural.Juntamente com os significados culturais, as 

necessidades nutricionais, fatores políticos e econômicos as comidas têm histórias 

sociais e simbólicas complexas que interferem no gosto do ser humano pelas 

substâncias, uma vez que não é inato. 

 

Assim, a comida e o ato de comer são repletos de significados e Carneiro (2005) diz que 

comer não é um ato solitário ou autônomo do ser humano, e sim a origem da 

socialização, uma vez que a obtenção dos alimentos ocorre de forma coletiva. 

De acordo com Carneiro (2004, p.176): “A alimentação é mais que uma necessidade 

biológica; é um complexo sistema que se materializa em hábitos, ritos e costumes, 

marcados por uma inegável relação com o poder”. 

Em concordância, Maciel (2005) descreve que diversos sistemas alimentares são 

produzidos, oriundos de uma dimensão biológica da alimentação humana como um ato 

social e cultural. 

 

Carneiro (2004) afirma que a alimentação é um conjunto da cultura material, da 

infraestrutura da sociedade; da história econômica e social bem como das 

representações da sociedade como objeto histórico complexo. Em praticamente todas as 

culturas, sempre se relacionaram os alimentos com a saúde, devido a questão da 

sobrevivência, de acordo com a escassez ou abundância, mas também devido ao 

direcionamento do tipo de dieta e a explicação médica para sua utilização (CARNEIRO, 

2005). 
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Comer é um assunto universal por excelência, que apresenta um sentido prático, pois 

sacia as necessidades do corpo, apresentando também um sentido simbólico, cujos 

significados atribuídos não sejam compartilhados como forma de definir o que se deve 

comer ou não (COLLAÇO, 2003). 

Alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social, pois constitui 
atitudes ligadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. 
Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro. A historicidade da 
sensibilidade gastronômica explica e é explicada pelas manifestações 
culturais e sociais como espelho de uma época e que marcaram uma época. 
Neste sentido, o que se come é tão importante quando se come, onde se 
come, como se come e com quem se come. Enfim, este é o lugar da 
alimentação na História. (SANTOS 2005 p.13) 

 

Contribuindo com o tema, Canesqui (1988) escreve que sob o ponto de vista financeiro, 

o cardápio comporta variações dentro dos limites estreitos a este vinculado. Certas 

refeições norteiam os rituais familiares, além de servirem de base para estreitar os laços 

de parentesco e amizade. Sob o ponto de vista da nutrição, o cardápio pode variar de 

acordo com a idade, sexo e estado fisiológico do indivíduo, de saúde e doença. O 

consumo alimentar é diretamente influenciado por determinantes gerais e específicos 

concomitantemente de natureza econômica, ideológica e cultural. Pode-se citar como 

um determinante os atributos relacionados à forma como os alimentos são percebidos 

“fortes/fracos”, “pesados/leves”, “gostoso/sem gosto” devido ao teor de nutrientes e 

comparações entre o que o poder aquisitivo influencia na compra de alimentos por ricos 

e pobres, o que representa não só uma dieta de melhor qualidade, mas também uma 

condição de vida melhor e identidade social.Segundo ILLERIS, 1996:   

 

Sociedades pobres, apenas tem recursos para consumir as 
necessidades absolutas para sobreviver (especialmente alimentos) (...). 
Mais tarde, num estágio mais rico, o consumo de produtos do setor 
secundário também aproximam-se de um teto, e o crescimento de 
consumo de cultura, entretenimento, educação, saúde e outros 
produtos do setor terciário torna-se possível (ILLERIS, 1996, P.36)   
 

Collaço (2003) relaciona a questão do alimentar-se fora de casa como fator decorrente 

das inovações que aconteceram em diversos setores no decorrer do século XX e que 

contribuíram para o surgimento de uma ampla variedade de restaurantes e serviços de 

entrega de comida pronta. A partir daí formou-se o hábito de fazer uma refeição fora de 

casa, e que ao final da década de 70 consolidou-se devido ao boom econômico. 
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Sobre o comportamento do consumidor na alimentação fora de casa, Jomori et al (2008) 

constataram que este apresentava diferentes hábitos entre homens e mulheres, e que as 

mulheres estavam inseridas no grupo dos mais preocupados com a forma física, valor 

nutricional dos alimentos e com uma vida saudável.Sobre a oferta de alimentação, 

Mello e Novais (1998) citados por Collaço (2003), primeiramente surgiram restaurantes 

destinados a atender pessoas com maior poder aquisitivo. Já os botequins e bares 

destinavam-se aos usuários de classes econômicas mais escassas. 

 

No próximo item, o objeto de estudo serão os assuntos culinária e gastronomia que 

fazem parte do tema alimentação. 

 

 

2.1.2 Culinária e gastronomia 

 

 

A palavra culinária vem do latim culinarius, que deriva da palavra culina, que quer 

dizer cozinha. Diz respeito à arte de cozinhar e caracteriza-se por uma miscelânea de 

aromas e sabores peculiares a uma dada cultura. Cada culinária está envolvida em um 

complexo de elementos e interações químicas, devido ao fato de o processamento e a 

combinação de elementos promoverem um diversificado aporte de nutrientes (DIEZ-

GARCIA e CASTRO, 2011). 

 

Estas autoras definem a culinária como qualquer tipo de processamento ou 

transformação do alimento, que pode ser considerada a partir da passagem da ingestão 

de alimentos crus para cozidos. Para tanto necessita-se do uso do fogo, o que já ocorre 

desde 500 mil a.C. pelo homem. Considera-se importante registrar que diversos 

procedimentos de manipulação do alimento também ocorriam sem o uso do fogo e que 

contribuíram para facilitar a digestão, diversificar o uso dos recursos alimentares e 

possibilitaram o seu armazenamento. Alguns exemplos: pendurar a carne ao relento; 

secar o alimento ao vento; enterrá-lo para provocar sua fermentação; coá-lo etc. 

Segundo Flandrin e Montanari (1998), o domínio do fogo pelo homem, consolidou-se 
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como um diferencial de seus ancestrais hominídeos. E, a partir deste domínio surgiu o 

gosto pela carne cozida, comum aos carnívoros. 

Estudiosos da área de Alimentação e Cultura (GARCIA, 2003; FAGLIARI, 2005) vêm 

observando que os saberes e fazeres de determinadas cozinhas estão perdendo certas 

características histórico-culturais, por sofrerem influências da globalização e mudanças 

nos hábitos alimentares que afetam a memória coletiva e o conhecimento já consolidado 

do processo de elaboração das preparações tradicionais. 

 

Todo material impresso sobre a arte de cozinhar e/ou relativo às diferentes cozinhas foi 

fundamental para o estabelecimento de uma gastronomia no Ocidente. No Brasil, a 

partir da década de 70, a vinda de renomados chefs franceses que passaram a utilizar e 

valorizar em seus pratos diversos produtos brasileiros como a jabuticaba, farinha de 

mandioca, manga, entre outros ingredientes, inaugurou o que se define como 

“Gastronomia Brasileira” (BARBOSA; GOMES, 2004). 

 

Estas autoras, explicam que o termo “culinária” se refere à culinária de determinados 

países e/ou regiões. Já o termo “gastronomia” remete à ideia de posição hierárquica em 

relação aos demais, indicando um conhecimento teórico e prático apurado acerca da 

“arte” da culinária, no preparo das refeições e dos prazeres da mesa. 

 

Ao analisar a alimentação sob o aspecto das tradições sociais, religiosas, das 

preferências, gostos e conhecimento ligados à alimentação de determinado povo, 

estamos falando da gastronomia, que é uma das mais peculiares manifestação de cultura 

(FREIXA; CHAVES, 2008). 

Em relação à culinária e a gastronomia é importante os seus resultados finais em relação 

à variedade de sabores, aromas, cores e consistências obtidas, e também atentar para 

saber usar os utensílios certos e dominar as técnicas dietéticas adequadas a cada preparo 

dos alimentos, visando tirar o melhor proveito nutricional e gastronômico (BARBOSA; 

GOMES, 2004). 

 

Muller e Fialho (2011) citando Brillat- Savarin (1995), apresentam a gastronomia de 

uma forma geral, podendo ser compreendida como o conhecimento fundamentado de 

tudo o que se refere ao homem à medida que ele se alimenta. A gastronomia tradicional 
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pode ser entendida como gastronomia típica, assim sendo compreendida como a junção 

dos saberes e sabores que fazem ou fizeram parte dos hábitos alimentares de uma 

localidade, dentro de um processo histórico-cultural de construção da mesma. 

 

 A partir de 1990 os livros de cozinha regional passam a ser considerados como 

patrimônio cultural, onde aparecem múltiplas possibilidades de reinvenção das tradições 

culinárias locais, utilização de novos ingredientes, misturas, temperos etc. 

 

Da Matta (1997) afirma que a comida tem o papel de destacar identidades e, conforme o 

contexto das refeições elas podem ser nacionais, regionais, locais, familiares ou 

pessoais. São produtos da miscigenação cultural, o que revela que as culinárias possuem 

vestígios das trocas culturais. Canesqui (2005) complementa que a antropologia vem se 

interessando pelas cozinhas e pela culinária que trazem a marca da cultura, já que as 

artes culinárias guardam histórias, tradições, tecnologias, procedimentos e ingredientes 

que dão o toque final ao ritual da alimentação. Somos nossas memórias e quando as 

perdemos, nossa identidade vai junto (MULLER; FIALHO, 2011). 

 

Santos (2005) reforça que o gosto alimentar é formado pelo aspecto nutricional, 

biológico e pelas Ciências Humanas, uma vez que o alimento constitui uma categoria 

histórica devido a dinâmica social. Neste sentido alimentar-se é um ato nutricional, 

comer é uma ato social. 

 

Maciel (2005), citando Sophie Bessis (1995, p.50) afirma: 

 

Dize-me o que comes e te direi qual deus adoras, sob qual latitude vives, 
de qual cultura nascestes e em qual grupo social te incluis. A leitura da 
cozinha é uma fabulosa viagem na consciência que as sociedades têm delas 
mesmas, na visão que elas têm de sua identidade. 

 

Desta forma, são criadas cozinhas diferenciadas tendo a cultura como cerne, dos quais 

os pratos são elementos constitutivos, codificados e reconhecidos de se alimentar. 

 

No Brasil, o feijão com arroz apresenta-se como sendo a comida básica do cidadão, 

levando ao alcance do símbolo nacional na transformação do prato: a feijoada. Com a 

diversidade histórica, cultural e de meio natural do país, nascem as cozinhas regionais. 
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Assim, alguns pratos sobressaem-se e tornam-se conhecidos e associados com suas 

regiões de origem e seus habitantes, tais como acarajé e o vatapá em relação à Bahia, 

pão de queijo, tutu mineiro, torresmo, frango com quiabo a Minas e churrasco ao povo 

gaúcho (MACIEL,2005). Determinados produtos passaram a ser característicos de 

cidades, compondo identidades regionais, tais como: “queijo do Serro”, cachaça de 

Salinas, rocambole de Lagoa Dourada, biscoitos de São Tiago, doces de Araxá, entre 

outros. 

 

Desta forma, os produtos dão identidade cultural de uma nação. De acordo com Schluter 

(2006 p.32), 

 
A identidade também é comunicada pelas pessoas através da gastronomia, 
que reflete suas preferências e aversões, identificações e discriminações, e 
quando imigram, a levam consigo, reforçando seu sentido de pertencer ao 
lugar que deixaram. Dessa forma vai-se criando uma cozinha de caráter 
étnico utilizada com muita freqüência no turismo para ressaltar as 
características de uma cultura em particular. 

 

Diez-Garcia e Castro (2011, p.93) acrescentam: 

 

O registro sensorial de uma culinária, definido como o resultado de um 
complexo de sensações geradas pelo gosto, aroma, temperatura e tato, a torna 
reconhecida pela familiaridade com os seus sabores. Estes, quando 
reconhecíveis, se caracterizam como marca típica de caráter olfato-gustativo, 
compondo a personalidade de determinada cozinha. 
 

 

Em relação à identidade cultural no Brasil e no mundo, existem diversos eventos culinários cuja 

origem é histórica. A gastronomia tem suas raízes na Pré-História: o homo sapiens assava, 

temperava e comia suas refeições em grupo e partilhando-as. O saber ligado à alimentação era 

transmitido de geração em geração (FREIXA; CHAVES, 2008). 

 

Estas autoras exemplificam algumas histórias, entre elas a Páscoa Judaica (Pessasch), que é 

uma comemoração que reúne as famílias judias durante oito dias e esta data religiosa representa 

a liberdade. Colocam à mesa alimentos simbólicos, entre eles o matzá, o “pão da fé”, achatado, 

sem fermento, pois na fuga do Egito os judeus não tiveram tempo para esperar crescer a massa 

do pão. 

Já a verdadeira instituição grega: comer, beber e dialogar, tinha no “simpósio”, 485 a.C.o 

objetivo de alimentar o espírito (com discussões intelectuais e transmissão de conhecimento) e o 

corpo (com os melhores quitutes). Os gregos apreciavam muito as receitas com pato, ganso, 
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galinha, faisão, perdiz, codorna, regados a vinho. Entre os petiscos constavam frutas secas e 

frescas, azeitonas e nozes.Flandrin e Montanari (1998), complementam que a alimentação dos 

gregos e romanos era semelhante e em Esparta consumia-se muito queijos, cevada e figos. Entre 

as frutas frescas mais consumidas pode-se citar o melão, uva, pera, maçã e a romã. 

 

A gastronomia sempre foi associada a questões religiosas, e como uma das culturas preservadas 

nos mosteiros e conventos da Europa. A doçaria medieval se desenvolveu nos conventos, 

principalmente os doces de Portugal, podendo citar os fios-de-ovos, marmeladas, massas de 

pão-de-ló, sequilhos, suspiros, entre outros. Muitos destes doces se incorporaram à cultura 

brasileira, fazendo parte da memória gustativa e da apreciação por doces açucarados. 

Herdeiros de uma alimentação equilibrada e milenar à base de coalhada seca, queijo, carne de 

carneiro, legumes, cereais, grãos e fruas secas, os árabes comem até hoje pratos como galinha 

assada com gengibre, acompanhada de farinha de amêndoas e arroz com lentilhas. E para 

finalizar, sobremesa com receitas como o arroz de leite (o nosso arroz doce), que virou hábito na 

Europa por volta do século XIII. Já a bebida preferida era o café, originário da África, ganhou 

espaço nos domínios árabes (FREIXA; CHAVES, 2008). 

 

Já a época contemporânea, final do século XIX e início XX, teve com a revolução industrial o 

seu marco, e os primeiros alimentos processados prontos para consumo: leite em pó, leite 

condensado e chocolate em barra (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). 

 

Peccini (2013) cita que a gastronomia é a principal motivadora do deslocamento, 

exemplificando, o caso dos franceses apreciadores da boa comida, que não hesitam em 

atravessar a França para saborear o prato de algum cheffamoso. Outro exemplo são os 

moradores da cidade de Caxias do Sul, RS, que aos domingos se deslocam para a cidade 

vizinha de Nova Petrópolis, para almoçar ou degustar o café colonial. 

Em relação à gastronomia italiana, Sgarbi (2007) relata que é baseada na pasta 

(macarrão), azeite de oliva, queijo e vinho. O consumo destes alimentos eleva o povo 

italiano ao patamar de mais longevo da Europa. Duas especialidades, em especial, se 

espalharam pelo mundo: spaghetti ala putanesca e um doce de colher, o tiramisú, 

iguarias nascidas em redutos boêmios e bordeis. Sendo a Itália o maior produtor de 

arroz da Europa, o risotto ala milanesa, com tutano e açafrão é quase tão popular como 

o macarrão. 

 



32 

 

No Brasil existem diversas manifestações culturais e gastronômicas que são sucesso de 

público e crítica. A seguir serão enumerados alguns destes eventos: 

 

Festival de Tiradentes em Minas Gerais: é um dos maiores eventos gastronômicos 

do país, que teve a primeira edição há dezesseis anos, com o objetivo de reunir 

os melhores chefs de cozinha e artistas. O evento é um sucesso de público e 

geração de renda e emprego na cidade. São preparados pratos que deliciam os 

participantes e o festival também apresenta exposições e festins artísticos. 

Atualmente o evento acontece na segunda quinzena do mês de agosto 

(FESTIVAL CULTURA, 2013); 

 

A Festa da Uva ou Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul é uma festa brasileira 

da cultura italiana e da produção agroindustrial regional e acontece a cada dois 

anos no município de Caxias do Sul, RS. Sua origem foi em 1931, devido 

reverência à terra e `colheita e respeito pela dádiva do alimento, entre eles a uva. 

As cantinas e vinículas se abrem para o turismo gastronômico e cultural. A base 

da cozinha folclórica italiana é o galeto assado, a polenta mole ou frita e massas 

(FESTA NACIONAL, 2013); 

 
O tradicional Festival da Jabuticaba em Sabará- MG oferece ao público comidas e 

bebidas feitas a partir de receitas tradicionais, tais como: tortas, broas, geléias, 

balas, sorvetes, picolé, molho agridoce, rocamboles, vinhos, licores e cachaças. 

São 30 expositores de derivados da fruta, praça de alimentação com gastronomia 

típica e barracas da fruta in natura. Neste ano de 2013 o festival completa a sua 

27ª edição, prevista para os dias 29 de novembro a 02 de dezembro.Árvore típica 

do Brasil, a jabuticabeira encontrou espaço nos quintais das casas de Sabará. 

Tradicional em Minas, que é o estado onde mais se produz a fruta, nos meses de 

outubro e novembro a jabuticaba faz a alegria de milhares de consumidores. 

Nesta época do ano, Sabará torna-se referência em jabuticaba (PORTAL DE 

SABARÁ, 2013); 

 
A Oktoberfest se inspirou na festa alemã que teve origem em 1810 em Munique. A 

primeira edição brasileira foi em 1984. A oktoberfest não é apenas cerveja, e sim 
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também folclore, memória e tradição. Durante dezoito dias de festa, no mês de 

outubro, os blumenauenses mostram para todo o Brasil a sua riqueza cultural, 

revelada através da música, dança e gastronomia típica: “einsbein” (joelho de 

porco cozido), “kassler” (bisteca de porco defumada) ou marreco recheado com 

repolho roxo, além da salada de salsichão com batatas (OKTOBERFEST,2013); 

 
O evento Expocachaça, este ano teve a sua 22ª edição em Belo Horizonte – MG. 

Trata-se de uma feira que visa divulgar a cachaça que é denominada uma bebida 

nacional do Brasil por Decreto Federal e Patrimônio Cultural de MG por Lei 

Estadual. Pesquisas informam que 70% do consumo de cachaça é realizado em 

bares e restaurantes e 30% nos demais pontos de vendas (MAPA DA 

CACHAÇA, 2013) 

 

Diante do exposto, a culinária tornou-se parte do patrimônio que necessita ser 

preservado, divulgado e valorizado, de acordo com a abordagem a ser apresentada. A 

seguir aprofundar-se-á no estudo do tema da análise sensorial,seus principais conceitos 

e autores, já que consiste na base desta dissertação. 

 

 

2.2 Análise sensorial 

 

 

A análise sensorial “é utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às 

características de alimentos e outros materiais da forma como são percebidas pelos 

sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição” (MINIM, 2010, p. 14). 

 

Dutcosky (2011, p. 27) resume as características da análise sensorial por meio de ações 

como evocar – ritual que visa preparar e ser a base das amostras que deverão ser 

controladas para reduzir falhas; visa identificar as características ou propriedades que 

serão analisadas na qualidade sensorial do produto. Também a ação medir, sendo a 

análise sensorial uma ciência quantitativa, os dados numéricos são coletados para 

mensurar a relação entre as características apresentadas pelo produto e a percepção 

humana. Outra característica é analisar -  utiliza-se métodos estatísticos para análise dos 
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dados. O delineamento experimental é fator importante para obter dados de boa 

qualidade. E finalmente interpretar – a forma como são tratados os dados e a informação 

estatística oriundas de uma análise sensorial devem ser interpretadas a partir de 

hipóteses e de conhecimento e estudo prévios, que são importantes para a tomada de 

decisão. 

 

A análise sensorial, segundo Minim (2010) é uma técnica que tem passado por 

evoluções e mudanças ao longo do tempo. Trata-se de um conjunto de instrumentos e 

procedimentos que tem como principal objetivo estudar as percepções, sensações e 

reações que o consumidor sente dos produtos, o que leva a sua aceitação ou rejeição. 

Lanzillotti (1999) complementa que as respostas aos estímulos caracterizam as 

dimensões dos métodos sensoriais, tais como: intensidade, extensão, duração, qualidade 

e prazer ou desprazer em relação aos alimentos. Como em qualquer objeto de estudo, na 

análise sensorial os pesquisadores procuram sempre inovar os métodos já existentes. 

A percepção do consumidor em relação ao produto, que leva a sua aceitação é o 

principal objetivo da análise sensorial. A partir dela se desenvolve a estratégia de 

embalagens, rótulos, sabores, aromas, cores e as composições química, física ou 

biológica de produtos.O consumidor é quem indica a qualidade que espera do produto, a 

fim de atingir sua satisfação. A análise sensorial é que possibilita a identificação das 

propriedades e características relativas à qualidade sensorial, utilizando metodologia na 

coleta de dados e processamento dos mesmos em métodos estatísticos, que auxiliam na 

interpretação dos resultados do alimento em estudo. 

 

Minim (2010) e Dutcosky (2011) dividem o desenvolvimento da análise sensorial em 

quatro fases distintas, cada uma delas assinalada por características específicas na 

metodologia de avaliação da qualidade sensorial:  

 

A primeira fase é caracterizada pela fase artesanal ou pré-científica da indústria de 

alimentos (até 1940), onde não existia estudo com fundamentos científicos em relação à 

qualidade sensorial dos alimentos. A avaliação da qualidade sensorial era determinada 

pelo proprietário da empresa. 
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A segunda fase que abrange a década de 1940 a 1950 é marcada pelo crescimento da 

indústria de alimentos, onde começou o conceito de produção e processo. Ainda não se 

estudava a análise sensorial de produtos. Dutcosky (2011, p. 25) complementa que os 

conceitos de controle de processo e de produto final foram introduzidos, porém, os 

métodos utilizados eram químicos e instrumentais, e não sensoriais. 

 

Minim (2010) relata que durante a Segunda Guerra Mundial, devido a baixa aceitação 

das dietas balanceadas elaboradas por nutricionistas, as forças armadas americanas 

financiaram pesquisas para melhorar a qualidade sensorial dos alimentos ofertadas aos 

soldados. A maior contribuição dessas pesquisas foi a Escala Hedônica de 9 pontos, que 

avalia quanto o julgador gosta ou desgosta de um produto. 

 

Na terceira fase concernente às décadas de 1950 a 1970 ocorreu um grande 

desenvolvimento de métodos de avaliação sensorial, tendo o homem como instrumento 

de medida das características sensoriais dos alimentos.  Perceberam que o homem 

possui habilidades naturais para identificar, comparar, diferenciar e quantificar as 

características sensoriais dos produtos. 

A quarta fase, a partir de 1970, pode ser estendida até os dias de hoje, onde perceberam 

que a qualidade sensorial de um alimento não é uma característica própria dele e sim o 

resultado da interação entre o alimento e o homem (DUTCOSKY, 2011, p. 26). 

 

No Brasil, a análise sensorial começou a ser aplicada a partir de 1967, no Instituto 

Agronômico de Campinas. No início era realizada apenas para café, utilizando métodos 

de diferença e da escala hedônica. No fim da terceira fase, desenvolveram-se muito os 

métodos de avaliação sensorial e os métodos estatísticos para correlacionar os 

resultados obtidos das medidas sensoriais. 

 

 A partir da década de 1990, muitos trabalhos foram publicados para contribuir com 

procedimentos e técnicas para implementar e aplicar a análise sensorial nas indústrias, 

visando o controle de qualidade. A seguir, o tema qualidade sensorial e percepção serão 

aprofundados. 
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2.2.1 Qualidade sensorial e percepção 

 

A qualidade sensorial engloba os estímulos oriundos dos alimentos e as condições 

fisiológicas e sociológicas dos indivíduos julgadores, ou seja, é a interação entre 

alimento e o homem. Assim, é possível verificar que a qualidade de um alimento varia 

entre as pessoas e é influenciada também pelo ambiente. Almeida et al (1999, p. 4) 

reforçam que a qualidade sensorial de um alimento reflete os padrões culturais, étnicos e 

socioeconômicos do consumidor. Os fatores que envolvem as características do 

alimento podem ser vislumbrados na FIG. 1. 

 

 
Figura 1 - Características que influenciam na qualidade sensorial de um alimento 

Fonte: Adaptado de Minim (2010). 

 

Tendo em vista as diferenças fisiológicas e ambientais a formulação de um produto 

varia de acordo com sua faixa etária do consumidor, e região de vivência. Assim sendo 

características do norte por exemplo, são diferentes da região sul brasileira. Outro fator 

importante é que a qualidade sensorial é uma resposta individual, que varia de indivíduo 

para indivíduo e que remete a sua memória, experiências, preferências e fatores 

culturais. Assim, à medida que aumenta a interação das pessoas com o mundo, assim 

como as experiência de vida, cresce a percepção das pessoas em relação aos sentidos 

(PEREIRA et al, 2004). 
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A avaliação sensorial está fundamentada em técnicas relacionadas a percepção 

psicológica e fisiológica. A percepção ocorre a partir do momento que tomamos 

consciência da sensação provocada por um estímulo. O objeto provocador da sensação 

produz no observador uma sensação inata em relação ao estímulo. Dutcosky (2011, p. 

29) assinala, lembrando que entre a sensação e a percepção existe uma diferença como 

“olhar e ver” ou “escutar e ouvir”: “A percepção envolve a filtração, interpretação e 

reconstrução da vasta quantidade de informação que os receptores recebem”. 

O processo perceptivo depende da captação de um estímulo, por meio dos órgãos do 

sentido para se iniciar e enviar para o cérebro processar as informações. A partir desta 

etapa o indivíduo seleciona, organiza e interpreta os estímulos. Pereira et al (2004) 

citam que existe um estado denominado de pré-percepção onde o indivíduo consegue 

fazer uma pré-seleção do que quer ouvir ou sentir. O indivíduo é o responsável pelo 

processo perceptivo e pode utilizar três níveis: a) atenção seletiva ou pré-percepção, que 

ocorre quando a pessoa já tem interesse em adquirir determinado produto e passa a 

perceber tudo que está relacionado a ele; b) distorção seletiva, ocorrendo quando o 

indivíduo percebe apenas o que é do seu interesse referente às qualidades do produto 

alvo e c) retenção seletiva, quando armazena na memória informações sobre o produto 

desejado em detrimento às informações dos demais. Quando um produto é examinado 

pela primeira vez, as pessoas buscam no seu inconsciente informações armazenadas que 

provocam sensações desde prazerosas, indiferentes ou repulsivas. Apenas em um 

segundo momento, após experimentar o produto e receber novos estímulos é que o 

julgamento será mais preciso.  

 

Neste contexto, Pereira et al (2004, p.5) ressaltam: “as pessoas percebem o mundo, 

adquirem informação e conhecimento por meio dos sentidos (tato, visão, audição, 

olfato, paladar), receptores de estímulos que são processados, organizados e 

interpretados pelo cérebro”.Os sentidos são os responsáveis pela comunicação das 

pessoas com o mundo exterior. O olfato é o sentido que é estimulado mais pela energia 

química do que pela energia física. Para alimentos, prefere-se usar o termo odor, no 

lugar de cheiro. O odor é um dos elementos mais complexos de origem volátil dos 

alimentos e sujeito a ocorrência tipo fadiga e adaptação. Pode-se exemplificar como 

fadiga a exposição e provação de diversos perfumes que leva a não distinguir diferenças 

entre eles. Já a adaptação pode ocorrer quando entra-se em um ambiente de uma 
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biblioteca velha com cheiro de mofo e pó. No primeiro momento a percepção é maior e 

depois reduz gradualmente. E ao sair do ambiente, recupera-se rapidamente 

(DUTCOSKY, 2011, p. 30). 

 

No processo da mastigação do alimento, tem-se seu aroma característico liberado na 

boca, percorrendo até as narinas pela nasofaringe até o epitélio olfatório ilustrado na 

FIG.2.  

 

Figura 2 - Anatomia da cavidade nasal 
Fonte: Adaptado do site (www.mdsaude.com) 

 
Este situa-se na parte posterior da cavidade nasal e possui receptores que possuem 

sensibilidade variada, dependendo do formato das moléculas odoríferas que se aderem a 

eles como um sistema chave-fechadura. A percepção real do odor acontece quando os 

axônios (fibras nervosas do nervo olfatório) levam o estímulo para a área que faz parte 

do sistema olfatório, onde acontece a sinapse nos bulbos olfatórios, e a partir deste 

ponto é possível discriminar os odores e armazenar as informações para formar a 

memória olfativa que tem o poder de provocar fortes emoções. 

 



39 

 

Dutcosky (2011, p. 31) cita o aroma do café como a maneira mais intensa de atrair do 

que a visão da bebida. O aroma evoca o prazer de comer e a combinação do aroma com 

o gosto formam o sabor ou flavor. Explica também sobre a classificação anatômica do 

sabor ou flavor. Antes de colocar o alimento na boca, inala-se e inspira-se os seus 

componentes voláteis que são percebidos nas narinas posteriores e que são denominados 

de odor.  Já o aroma é a percepção dos componentes voláteis do alimento na boca que é 

notado nas narinas posteriores da nasofaringe no momento da exalação ou após 

deglutição. Já o sabor é o conjunto da soma de percepções do aroma referente às 

propriedades olfativas, gustatórias e aos estímulos trigeminais e de temperatura. A 

sensibilidade do nariz humano é maior que as análises químicas e varia de indivíduo 

para indivíduo e tende a diminuir com a idade. 

 

Na mucosa da boca e na língua são reconhecidos cinco gostos: doce, salgado, ácido, 

amargo e umami.  O gosto umami (termo japonês que significa agradável, gostoso) 

surgiu de uma pesquisa sobre a atuação do glutamato monossódico, denominado na 

época de realçador de sabor. Estudos indicam que a sensibilidade é maior em 

temperaturas entre 20ºC e 30º C. Pedrão e Coró (1999) complementam que com o 

conhecimento da fisiologia da língua possibilita saber em qual região o gosto será 

detectado. Outra ação importante do nervo trigêmeo (córnea, oral e cavidade nasal) é de 

processar sensações táteis, térmicas e de dor. Os taninos são exemplos de estímulo 

químico que provoca uma adstringência cuja sensação é tátil. Assim a torna-se difícil 

distinguir entre a irritação química e a tátil. 

Pereira et al (2004) complementam que o olfato e o paladar são sentidos que são 

percebidos de maneira parecida e que os cheiros estão frequentemente relacionados ao 

gosto. 

 

O sentido da visão é o primeiro a enviar informações sobre o alimento: estado, tamanho, 

forma, textura e cor. Em resposta a estas informações acontece a “sensação de água na 

boca” quando depara-se com algum alimento chamativo em uma vitrine. A indústria 

alimentícia utiliza muito as cores nos doces e decoração dos alimentos para torná-los 

mais apetitosos para o consumidor. E este armazena na sua memória as características 

visuais do alimento que remetem ao sabor já experimentado (DUTCOSKY, 2011). 
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Por meio do sentido da visão, a percepção da cor se manifesta em decorrência de 

estímulos de variados comprimentos de onda da luz e se caracterizam pela saturação 

(profundidade da cor), tonalidade (vermelho, azul, verde) e intensidade (brilho). Os 

sinais visuais contribuem no controle de qualidade da matéria-prima devido ao 

julgamento do frescor de um peixe ou fruto, bem como avaliação da torração do café 

pela cor. 

 

Os jogos de cores são muito utilizados na indústria alimentícia, no intuito de tornar o 

alimento mais apetitoso, por exemplo na coloração de doces. Eles auxiliam a formação 

da memória do consumidor, predispondo-o a esperar determinado sabor que 

corresponda ao que já se aprendeu sobre um alimento em particular. 

 

Em continuação aos sentidos, o tato pode ser percebido pela mão e boca. Ele é o 

responsável pela sensação referente a textura, forma ou figura, peso, temperatura e 

consistência de um produto alimentício. Por meio do manuseio do alimento, são 

despertadas sensações que chegam primeiro pela visão podendo causar surpresa ao 

receptor. Dutcosky (2011) explica que temos nos lábios, bochechas, gengivas, língua e 

palato receptores do tato que são muito sensíveis e conseguem discriminar partículas 

minúsculas. No processo da mastigação, a língua é responsável por mover o alimento, 

mudando-o de posição durante o processo e pressionando-o contra o palato. Os dentes 

também exercem importante função na avaliação sensorial, devido as ramificações do 

nervo dental que além de ser sensíveis às pressões também auxiliam na percepção da 

textura. A textura do alimento é definida em função do seu estado físico, que pode ser 

mensurada pela viscosidade ou corpo para alimentos líquidos homogêneos, de 

consistência ou firmeza para alimentos semissólidos ou líquidos heterogêneos e de 

textura para os alimentos sólidos. É importante ressaltar que a textura é uma atributo 

físico dos alimentos, que propicia ao consumidor satisfação, auxiliando no processo 

mastigatório. 

 

A audição é um dos sentidos que aguça a percepção do consumidor em relação ao 

alimento. Devido a experiências prévias, existem alimentos que caracterizam 

determinados sons ao serem consumidos. A percepção da textura e dos sons provocados 

pela mordida e mastigação levam à satisfação de comer. Pode-se citar os biscoitos, 
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batata chips, chocolate ou uma maçã suculenta (DUTCOSKY, p.38, 2011).Se 

pensarmos, surge a questão: como funcionam ou interagem as cinco vias sensoriais? A 

autora acima responde que o cérebro detecta simultaneamente as informações oriundas 

das cinco vias sensoriais e que sempre existem interações e associações psicológicas. 

Sinaliza também que a resposta ao grau de sensibilidade para gostos, formas, luzes, 

odores é individual e sofre influências pela educação, nível social, estrutura cultural e 

pela personalidade. 

 

Em relação aos fatores que influenciam na avaliação sensorial, em que o homem é o 

instrumento de avaliação, Minim (2010) cita os psicológicos, fisiológicos e étnicos. 

Cada julgador possui características que influenciam na sua atitude ou personalidade. 

Os indivíduos analíticos tendem a ser mais detalhistas na sua análise e os sintéticos 

analisam atributos como um todo. Já os fatores fisiológicos dizem respeito à forma 

como o indivíduo se adapta a um estímulo, sua exposição contínua ou não e grau de 

sensibilidade. 

Os fatores psicológicos são os que influenciam na avaliação sensorial, gerando erros e 

tendenciosidade nos resultados. Os principais erros apontados serão listados a seguir: 

 

•Erro de expectativa: o julgador já foi informado sobre o experimento e suas 

respostas são resultado de ações pré-concebidas sobre as amostras; 

•Erro de estímulo: ocorre quando as amostras apresentam alguma diferença pequena 

nas amostras, podendo ser no vasilhame, cor que levem o avaliador avalie pontos que 

não são objeto de análise; 

•Erro de hábito: refere-se ao fato do julgador dar a mesma resposta quando a 

mudança do estímulo é gradual. Uma forma de evitar é variar o produto ou apresentar 

amostras alternadas; 

•Erro lógico: resulta da associação na mente do julgador de duas ou mais 

características da amostra. Diz respeito ao conhecimento prévio, exemplificando a cor 

da maionese, se estiver mais escura remete a ideia que está oxidada, levando o julgador 

a mudar a nota contrariando sua percepção. Uma forma de minimizar o problema é com 

o uso de lâmpadas coloridas na cabine, que mascare a diferença de cor nas amostras; 

•Erro de tendência central: ocorre quando o julgador tem a tendência de escolher a 

amostra servida ao centro do grupo como a diferente ou preferida; 
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•Erro de contraste: ocorre em relação a sequência em que as amostras são oferecidas. 

Quando a amostra de qualidade superior é servida primeiro e em seguida vem a de 

qualidade inferior, o julgador tende a dar nota mais baixa à segunda amostra se 

comparar à nota que ela obteria se fosse servida ao julgador de forma monádica. O 

mesmo acontece quando a amostra inferior é oferecida anteriormente à superior. 

 

Outro ponto importante diz respeito ao grau de motivação que o julgador recebe. A falta 

de motivação pode resultar em respostas lacônicas e pouco elaboradas. Em contraponto, 

o julgador motivado costuma ser mais discriminativo e eficiente, gerando mais 

contribuição ao estudo. 

 

Através da utilização dos sentidos e influenciados pelas condições psicológicas, 

fisiológicas, sociológicas e étnicas que envolvem o avaliador na realização do teste de 

análise sensorial, Minim (2010) reforça a importância das condições do teste que 

engloba o local de realização, área de preparo das amostras, área de condução e o 

horário e duração. 

 

A seguir será efetuada uma breve apresentação sobre os testes sensoriais. 

 

 

2.2.2 Métodos sensoriais e afetivos 

 

 

Para a realização dos testes sensoriais, Minim (2010) reforça a importância das 

condições do teste que engloba o local de realização, área de preparo das amostras, área 

de condução e o horário e duração. O preparo das amostras deve seguir fielmente a ficha 

técnica do produto para que os julgadores não sejam influenciados por características 

irrelevantes das amostras, principalmente quando existe repetição de degustação. Outro 

ponto importante é a apresentação das amostras e os recipientes utilizados. Alguns 

produtos em avaliação não podem ou não devem ser degustados diretamente por terem 

como característica algum atributo sensorial em grande intensidade. Assim, são 

utilizados veículos para apresentar a amostra ao julgador para que o resultado não seja 
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influenciado pelo atributo de sabor intenso. Como exemplo de veículo citam-se os 

biscoitos de água e sal para margarina ou manteiga, geléia, arroz para caldo de carne. 

 

A quantidade da amostra deve ser padronizada, servida de maneira idêntica a cada 

julgador: apresentar o mesmo tamanho, corte, formato, peso, volume, visando evitar 

erros de tendência. Dependo do produto deve ser oferecida uma unidade, caso de balas, 

doce em tablete. Já os alimentos sólidos a porção recomendada é de 25 gramas e 

líquidos tipo sopas 15 gramas. Já as bebidas a amostra recomendada é de 50 mililitros. 

Dependo do teste adotado as porções poderão sofrer alterações, pois a quantidade deve 

ser suficiente para que o julgador avalie e chegue a uma conclusão. 

Outro fator que demanda atenção é a temperatura de apresentação das amostras. Estudos 

mostram que a aceitação de alimentos e bebidas dependem da temperatura em que as 

amostras são servidas. A temperatura que normalmente os alimentos são consumidos 

varia entre 7°C e 70°C. Leite, refrescos e sucos de frutas devem ser degustados entre 

4°C e 10°C e gelados comestíveis à -1°C.A codificação das amostras é uma maneira de 

apresentar aos julgadores o produto sem identificar a marca ou nome comercial, o que 

poderia influenciar o julgamento do participante do teste. O mais recomendado é a 

codificação com números de três dígitos. 

 

Os métodos usados para analisar os produtos, as amostras, são os elementos para se 

realizar a avaliação sensorial do alimento. De acordo com Minim (2010) a escolha do 

método de análise sensorial deve ter como base a resposta de pelo menos uma das três 

questões fundamentais: 

 

1-O produto é aceito/preferido pelos consumidores? 

2-Existe diferença perceptível entre o produto em estudo e algum produto 

convencional? 

3-Quais os principais pontos de diferença e as suas intensidades? 

As respostas a estas perguntas serão a base para poder classificar os métodos sensoriais 

em testes afetivos para a primeira questão; testes discriminatórios (ou de diferença), 

para a segunda; e análise descritiva, para a terceira. 
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Minim (2010) descreve os métodos discriminatórios como sendo de fácil interpretação, 

demandam pouco tempo de realização e de maneira geral são de baixo custo, e 

estabelecem a diferença qualitativa e/ou quantitativa entre as amostras. Dutcosky (2011) 

complementa que os testes de diferença visam saber se existe diferença sensorial entre 

duas amostras. A natureza da diferença é desconhecida (ou não direcional) em testes de 

diferença geral e, direcional quando sabemos quais atributos devem ser diferentes. Já a 

análise descritiva apresenta como principal resultado a descrição das propriedades 

sensoriais do produto, utilizando uma linguagem técnica. Os primeiros testes descritivos 

foram para traçar o perfil de sabor, na década de 1940. O de textura foi na década de 

1960. Já em 1974 ocorreu o desenvolvimento da Análise Descritiva Quantitativa 

(ADQ), que possibilitou quantificar propriedades do produto e utilizar análise estatística 

dos dados obtidos. Os atributos sensoriais analisados são o sabor, aroma, aparência e 

textura. Nos estudos de consumidor utilizam-se os métodos afetivos que apresentam a 

vantagem de não necessitar de treinamento dos julgadores e expressam a opinião por 

parte dos consumidores. 

 

Os testes afetivos, também denominados de teste de consumidor são muito importantes, 

pois resultam na opinião (preferência ou aceitação) do consumidor em relação às 

características e idéias que englobam o produto em análise. Por meio dos métodos 

afetivos é possível identificar qual o produto tem a preferência ou apresenta mais 

aceitação por segmento ou público-alvo. A diferença entre os testes afetivos e a 

pesquisa de mercado, é que esta permite identificar os consumidores para os quais os 

produtos serão direcionados e fornecem subsídios para traçar estratégias para alcançá-

los. Os resultados dos testes afetivos podem levar a eliminar produtos de baixa 

qualidade e reduzir as amostras que seriam utilizadas para a pesquisa de mercado. 

 

Com as aplicações dos testes afetivos, espera-se a manutenção da qualidade de 

determinado produto; a melhoria de produtos e, ou, processos visando aumentar a 

relação de custo/benefício; a elaboração e desenvolvimento de novos produtos; a 

possibilidade de desbravar mercado potencial, acesso ao mercado potencial (trabalhar 

em conjunto com o marketing) e por último, analisar e modificar os produtos, de forma 

a melhorar o desempenho em relação aos concorrentes. 
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Para a realização dos testes afetivos deve-se formar uma equipe de pessoas que 

representem uma amostra significativa de uma população maior, constituída pelo 

mercado consumidor, do qual espera-se obter informações sobre os produtos analisados.  

Pode ser formada de consumidores frequentes ou potenciais do produto em teste. Na 

equipe, recomenda-se não incluir funcionários pois além de conhecer o produto e poder 

identificá-lo, existe o risco de ter seu posicionamento influenciado positiva ou 

negativamente de acordo com a imagem que possui da empresa. 

A equipe participante de testes afetivos não necessita ter habilidades sensoriais como 

diferenciar amostras ou descrever qualidades do produto, e sim fazer parte do grupo-

alvo para o qual o produto se destina. Assim, os testes devem ser realizados por equipe 

selecionada, visando o público de acordo com o planejamento prévio: 

 

• Idade: refere-se a faixa etária dos consumidores. Exemplificando, os testes de balas e 

doces são realizados preferencialmente entre 4 e 12 anos; 

•Frequência de consumo do produto: são utilizados questionários para obter dados sobre 

frequência de consumo do produto e é importante que os membros da equipe do teste 

afetivo seja consumidor assíduo do produto; 

•Sexo: faz-se uma delimitação de mercado de acordo com consumo. Geralmente as 

mulheres consomem mais roupas e cosméticos e os homens mais bebidas e carros; 

•Estado civil: baseia-se no fato que o consumo varia entre pessoas solteiras e casadas; 

•Localização geográfica: importante considerar os hábitos regionais, pois a população 

não é homogenia. Assim torna-se necessário avaliar esta questão na escolha da equipe 

avaliadora e do produto a ser testado. 

 

Complementado os pontos acima relacionados, deve-se avaliar também a raça, 

nacionalidade, religião, grau de educação e poder aquisitivo ao escolher os participantes 

dos testes afetivos. 

 

Ainda em relação aos testes, Minim (2010) deixa evidente que o local da realização dos 

testes pode afetar o resultado, devido à localização geográfica e como os produtos são 

percebidos pelo consumidor. São três os locais de realização dos testes afetivos: 

ambientes de laboratório, locais centrais e domicílios. 
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Os testes afetivos em laboratórios são importantes para uma seleção prévia de amostras 

e futuros testes no desenvolvimento de novos produtos. Utilizam cabines individuais 

para a realização dos testes, com 25 a 50 consumidores. Apresentam como vantagem o 

maior controle no preparo e apresentação das amostras; controle das condições do teste 

no que refere-se às luzes, temperatura, ruído, etc.; resultado mais imediato e custo 

baixo. As principais desvantagens são: o modo de preparo pode ser diferente do feito 

em casa; as condições do teste e quantidades não são parecidas com as que o cliente 

consome, de forma a interferir na identificação dos atributos positivos e negativos; 

como o número de julgadores é reduzido, não é possível utilizar os resultados para 

predizer reações do mercado consumidor. 

Muito utilizado pelo marketing para realizar suas pesquisas, os testes em locais centrais 

são frequentemente realizados em lugares com grande movimentação de pessoas como 

escolas, shopping centers, clubes, etc. As pessoas podem ser selecionadas previamente, 

ou serem interceptadas no local desde que atenda os pré-requisitos estabelecidos pelo 

teste. Faz-se o teste com pelo menos 100 consumidores por produto, para se identificar 

tendências dominantes de percepção. Abaixo são relacionadas as principais vantagens 

de testes em locais centrais: 

 

•Fidedignidade dos resultados devido ao fato de os produtos serem avaliados pelos 

próprios consumidores; 

•Obtenção de maior números de respostas quando comparado ao teste em domicílio; 

•Apresenta menor custo devido ao fato que um consumidor pode testar mais de um 

produto durante a sessão de teste; 

•Possibilidade de os organizadores do teste sanarem dúvidas dos indivíduos, uma vez 

que o produto é servido em condições controladas pelos mesmos. 

 

Como desvantagens dos testes centrais pode-se citar: 

 

•Por ser em locais públicos, reduz possibilidade de controlar as condições do local, 

individualidade nos julgamentos e afeta concentração do julgador; 

•O teste ocorre em condições diferentes das que o indivíduo normalmente consumiria; 

•Limitação nas quantidades de questões a serem abordadas aos consumidores, levando a 

um número menor de informações sobre o produto avaliado; 
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•Maior custo em relação ao teste em laboratório. 

 

Os testes em domicílio, citados entre os tipos de locais, são realizados na casa do 

consumidor nas condições de consumo normal. Ocorre uma seleção para que os 

participantes representem a população-alvo. Todos os membros da família emitem sua 

opinião e não há controle das condições ambientais e demais fatores que podem afetar o 

teste. O número de famílias participantes pode variar entre 50 a 100, porém para este 

tipo de amostra este teste geralmente é realizado com 75 a 300 famílias por cidade, 

tendo o cuidado de fazer em três a quatro cidades diferentes. Por ser um teste de longa 

duração, testam-se apenas dois produtos. O segundo teste deve ser feito de quatro a sete 

dias após a realização do primeiro. Minim (2010) cita a necessidade de alguns cuidados 

na realização do teste em domicílio, tais como levar os produtos em embalagens, 

tamanho e formas semelhantes à que será comercializada.  

 

Estas devem ser codificadas com números aleatórios de três dígitos e rotuladas com 

informações sobre o produto e modo de preparo/consumo. É importante também deixar 

número de telefone de contato para o julgador tirar dúvidas se preciso for. Estas 

informações ajudarão os julgadores a responder o questionário de maneira correta. 

Os testem em domicílio apresentam como vantagens o fato de que o preparo e consumo 

ocorrem nas condições reais de uso; a possibilidade do uso repetido do produto que não 

se restringe à primeira impressão como nos testes centrais e geram mais informações 

quanto à aceitação/preferência; fornecem subsídios para amostragem estatística da 

população; devido ao maior tempo disponível para os consumidores responderem aos 

questionários possibilita obter maior número de informações e detalhes sobre o produto, 

embalagem, preço etc.Como desvantagens pode-se citar o maior tempo entre os testes e 

respostas (uma a quatro semanas); a necessidade de monitorar se os questionários estão 

sendo respondidos; a limitação no número de amostras avaliadas; o baixo ou nenhum 

controle nas condições de preparação e nos testes das amostras e, por último, o alto 

custo deste tipo de teste. 

 

Os testes afetivos podem ser classificados em qualitativos e quantitativos. Os testes 

qualitativos são realizados por meio de entrevistas individuais ou com número reduzido 

de pessoas. Visam obtenção de respostas subjetivas sobre as características sensoriais 
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do produto. O contato entre o entrevistador/moderador e os consumidores deve levar a 

uma boa interação. Os testes qualitativos são utilizados para obter informações sobre o 

comportamento do consumidor em relação ao uso de um produto; para ajudar no 

desenvolvimento de um produto, no que diz respeito a terminologia, descrição das 

características sensoriais e conceito; bem como as primeiras respostas sobre o protótipo 

do produto a ser lançado. 

 

Quanto à classificação, os testes afetivos qualitativos podem ser denominados em 

grupos de foco (focus group), equipes de foco (focus panels) e entrevistas individuais 

(one-on-one interviews) conforme especificados a seguir: 

 

a)Grupos de foco (focus group): a reunião acontece na presença de um mediador e um 

grupo selecionado de 10 a 12 consumidores segundo critérios estabelecidos de interesse, 

idade, frequência de uso entre outros. A duração é de 1 a 2 horas e a reunião é gravada e 

anotada e de modo geral são realizadas duas ou três sessões. 

 

b)Equipes de foco (focus panels): objetivando conhecer mais o grupo e ter mais contato, 

o moderador utiliza duas ou três vezes mais o mesmo grupo de foco. É solicitado ao 

grupo que teste o produto em casa a fim de ter mais experiências e impressões sobre o 

mesmo. 

 

c)Entrevistas individuais (one-on-one interviews): são realizadas entrevistas individuais 

com os consumidores como forma de entender e sondar com mais profundidade as 

impressões de cada consumidor. O número de entrevistados é acima de 50 de maneira 

sucessiva. 

 

Os testes afetivos quantitativos fornecem meios para avaliar as respostas dos 

consumidores em relação às suas percepções sensoriais do produto, tais como gostos, 

preferências e opiniões e atributos. Abaixo, Minim (2010) especifica situações em que 

estes testes são aplicados: 

 

• Para traçar perfil de preferência ou aceitação de um ou mais produtos por um grupo de 

consumidores que seja representativo da população-alvo; 
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• Para servir de parâmetro quanto a preferência ou aceitação do produto em relação às 

características organolépticas: aroma, sabor, textura e aparência; 

• Para mensurar as respostas dos consumidores em relação a atributos sensoriais 

próprios do produto testado. 

 

Quanto à classificação, os testes afetivos quantitativos são divididos em duas categorias: 

testes de preferência, cujo objetivo é avaliar a preferência do consumidor ao fazer a 

comparação entre duas ou mais amostras. Não são fornecidas medidas de aceitação do 

produto. Já os testes de aceitação mensuram o grau de aceitação, o gostar ou não gostar 

do produto, se teriam motivação para adquirir o produto. 

 

2.2.3 Testes de preferência e aceitação 

 

 

Em continuidade ao assunto, os testes de preferência são utilizados para fazer o 

comparativo de vários produtos quanto à preferência, e não medem se os consumidores 

gostaram ou não dos produtos avaliados. Utiliza-se muito na indústria alimentícia 

visando desenvolver novos produtos, melhorar os existentes ou alterando processos e 

fórmulas de produtos. 

Os testes de preferência apresentam vários tipos: 

 

1)Comparação pareada: objetiva eleger entre duas amostras qual é a preferida pelo 

consumidor.  

2)Ordenação: método utilizado para determinar a preferência entre três ou mais 

amostras 

3)Comparação múltipla: sua utilização é necessária quando se deseja avaliar três ou 

mais amostras quanto à preferência, tendo uma amostra com referência identificada com 

a letra R.  

 

Em relação aos teste, Minim (2010) apresenta os testes de aceitação que objetivam 

avaliar se os consumidores gostam ou desgostam do produto. Utilizam-se escalas 

balanceadas e não balanceadas. As balanceadas são mais usadas pois apresentam igual 

número de categorias positivas e negativas e termos igualmente espaçados. Para medir a 
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aceitação existem várias escalas, sendo que as mais utilizadas são a hedônica, a de 

atitude (FACT) e a do ideal. 

 

A escala hedônica foi desenvolvida em 1955, para verificar a aceitabilidade de 

alimentos utilizados por militares. Depois de vários testes em diferentes escalas, o 

estudo resultou na escala de nove pontos ou categorias e nove afirmações que é a mais 

utilizada, apesar de existir com menos pontos. Apresenta fácil compreensão para os 

consumidores, onde eles expressam sua aceitação pelo produto seguindo uma escala 

gradual com base nos atributos “gosta” e “desgosta”. Existem escalas hedônicas verbais 

(escrita com opções desde o gostei extremamente ao desgostei extremamente, sugerindo 

ideia de ordem sucessiva dos intervalos na escala), as faciais (com as carinhas 

representando o grau de aceitação) e a não estruturada (linha horizontal com as 

extremidades demarcadas no lado esquerdo “desgostei extremamente” e no lado direito 

“gostei extremamente”) (MINIM 2010). 

 

Para a realização do teste utilizando a escala hedônica, o julgador recebe amostra 

codificada com números de três dígitos e pode-se avaliar somente a aceitação global ou 

também a aceitação de atributos que fazem parte do produto como cor, textura, gosto 

doce etc. As amostras devem ser apresentadas de forma monádica (uma de cada vez) e 

sequencial (uma após a outra). Para avaliar os resultados a escala nominal ou facial é 

convertida em valores numéricos de acordo com tabela específica para este fim. Uma 

forma de avaliar os resultados é por meio de histogramas que permitem a visualização 

da segmentação dos valores hedônicos de cada amostra, bem como seu nível de 

aceitação e rejeição e comparativo do desempenho de duas ou mais amostras.  

 

Os resultados da escala hedônica também podem ser avaliados por meio da análise de 

variância (ANOVA), que engloba as avaliações de todos os consumidores e assume que 

todos apresentam o mesmo comportamento, excluindo as individualidades. 

 Já a escala de atitude (FACT) mede o grau de aceitação do produto de acordo com o 

posicionamento do consumidor frente à sua disposição de consumir o produto, qual 

frequência de consumo por período determinado. Esta escala é recomendada para testes 

de aceitação de produtos que os consumidores não estão familiarizados. São 

classificadas nove categorias e é considerada mais sensível que a escala hedônica, pelo 
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fato de registrar uma atitude que é considerada mais realista que o registro do interesse 

afetivo pelo produto. Para fazer as perguntas sobre a aceitação do produto em análise, 

deve-se seguir uma escala previamente estabelecida baseada em atitudes de consumo. É 

importante ter critério ao escolher as palavras ou frases que irão identificar os intervalos 

da escala a fim de dar uma ideia de ordem sucessiva dos intervalos na escala e facilitar a 

decisão do consumidor ao responder as questões. Ela apresenta como ponto comum 

com a escala hedônica, o fato de que os pontos da escala são convertidos em valores 

numéricos, para ser feita a análise estatística dos resultados. 

A escala do ideal (Just right scales) trata-se de um meio de obter informações sobre 

qual seria a intensidade de determinado atributo sensorial denominado como ideal pelo 

consumidor. Neste tipo de escala apresentam a característica de não ser balanceada ou 

não regularmente espaçadas, e os dados não podem ser analisados pela média. Para 

obter os resultados, a análise dos dados pode ser com porcentagens de julgadores que 

responderam para cada categoria, de acordo com o atributo avaliado, ou pelo 

comparativo da distribuição das respostas das amostras com as de uma amostra-padrão. 

Pode-se também estabelecer um valor mínimo de respostas para o quesito “ideal”, sendo 

que recomenda-se 70%, ainda de acordo com Minim (2010). 

 

A autora acima cita o uso de escalas afetivas para avaliação dos atributos sensoriais 

específicos, tais como aroma, sabor, textura e aparência, que são responsáveis pela 

preferência ou rejeição do produto e qual a parcela de contribuição apresentaram na 

maior ou menor aceitação do produto. Nas fichas de avaliação faz-se um 

questionamento sobre o atributo que será investigado. Pode ser de um ou mais atributo 

sensorial específico e caso queira, sobre o produto como um todo. O tratamento dos 

dados da análise estatística faz-se pela ANOVA e de testes de média para cada atributo 

investigado. 
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2.2.4 Grupo de foco 

 

 

Todo produto desenvolvido, um bem de consumo ou alimento, tem como destino final o 

consumidor. Assim, o principal ponto a trabalhar é a aceitação do consumidor, pois é 

ele quem determina o sucesso ou fracasso do produto. O comportamento do consumidor 

envolve estudos complexos e, no caso dos alimentos, características multidisciplinares: 

ciência, tecnologia de alimentos, nutrição, a bioquímica, a fisiologia, a psicologia e o 

marketing (DELLA LUCIA, 2005).Baseando no fato que o comportamento do 

consumidor é multidisciplinar, o estudo da percepção que determina a aceitação ou 

rejeição a um produto, utilizando pesquisas qualitativas, resultam em dados sobre 

atitude, hábitos, comportamentos e opiniões dos participantes. Em posse do 

conhecimento dos fatores que afetam a percepção do consumidor tem-se subsídios para 

trabalhar para que o produto seja um sucesso. 

 

Segundo Minim (2010), o grupo de foco é um dos métodos qualitativos mais utilizados 

para obter informações sobre um objeto de estudo. A autora define grupo de foco como 

uma entrevista minuciosamente planejada com o objetivo de obter dados por meio das 

percepções individuais de pessoas em uma sessão conduzida por um moderador 

imparcial em mesa-redonda, com aproximadamente seis a nove pessoas, onde os 

participantes expressem livremente suas opiniões sobre o assunto e que o tema seja bem 

explorado.O método de grupo de foco apresenta grande utilidade em estudos 

exploratórios sobre o comportamento do consumidor e é recomendado quando o objeto 

de estudo é de conhecimento do pensamento dos participantes ou quando o fenômeno é 

pouco conhecido, o que caracteriza um caráter exploratório na pesquisa.  

 

Entre as áreas em que são utilizadas, pode-se citar a nutrição, medicina, marketing, 

propaganda e comunicações, ciência e tecnologia de alimentos. É um método que 

permite aos participantes explanar sobre o que os motivam e quais são as razões para 

suas atitudes, percepções e preferências. Ocorre grande interação e troca de idéias que 

levam a determinar o ponto de vista do indivíduo e as representações que ele usa como 

referência. 
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A seguir será abordado o tema do comportamento do consumidor, área que utiliza a 

análise sensorial quando trabalha com alimentos e bebidas. 

 

 

2.3 Comportamento do Consumidor 

 

 

Pode-se assumir que o marketing está presente em todos os campos do conhecimento, 

bem como em quase todas áreas de atividade. Kotler e Keller (2006) afirmam que o 

marketing envolve diversas atividades formal ou informalmente nas organizações ou na 

vida pessoal. Neste sentido é indispensável para o sucesso dos negócios e está presente 

no cotidiano das pessoas. 

De acordo com Pinto e Lara (2008), os primeiros estudos sobre o comportamento do 

consumidor iniciaram em meados da década de 1950 e foram sofrendo evoluções e 

incorporando novas áreas e campos de pesquisa. 

As empresas que almejam se firmarem no mercado sabem que seu sucesso depende da 

leitura que fazem em relação às tendências e comportamentos do consumidor, para criar 

bens e serviços que os consumidores vão adquirir, usar, gostar e recomendar a outros. 

Kotler e Keller(2006) defendem que o propósito do marketing é satisfazer as 

necessidades e desejos dos clientes-alvo. Estudar o comportamento do consumidor é 

uma condição importante para melhorar ou lançar produtos e serviços, formatar preços, 

ajudar a projetar mensagens e desenvolver diversas atividades de marketing.O processo 

de aprendizagem em uma empresa envolve, portanto, a definição de novos 

comportamentos que possibilitem compreender o que está ocorrendo no ambiente 

externo e interno à organização (VASCONCELOS, 2000). Assim, o estudo do 

comportamento é um fator de aprendizagem contínua para a empresa. 

 

Contribuindo com o tema, Hoyer e Maclnnis(2011); Kotler(2006); Schiffman e 

Kanuk(2000); Blackwell (2009) complementam que o comportamento do consumidor 

reflete a totalidade das decisões dos consumidores englobando a compra, consumo e 

descarte de bens, serviços, atividades, experiências vividas e idéias de tomada de 
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decisão no decorrer do tempo. O estudo do comportamento do consumidor lida com 

vários fatores, não apenas o que compram, mas também por qual motivo compram, 

quando, onde e como o fazem, além da frequência que o fazem (SCHIFFMAN, 

KANUK 2000, P.13). 

 

Solomon(2002) reforça sobre a ampla abrangência do comportamento do consumidor 

que estuda os processos envolvidos na busca da satisfação de suas necessidades e 

desejos, que vão da fome e sede até o amor, status ou ainda realização espiritual.Ele 

utiliza a metáfora quando compara os consumidores a atores no palco do mercado, e 

como tais, cada um tem suas falas, acessórios e figurinos que, conforme cada peça pode 

ser modificado para se ter um bom desempenho. Assim, os critérios utilizados para 

avaliar produtos e serviços em um determinado papel podem variar e ser diferentes em 

outra ocasião. 

Desta forma, o comportamento do consumidor é um processo, no qual a maioria dos 

profissionais de marketing reconhece como contínuo, ou seja, não acaba após o 

pagamento pela mercadoria ou serviço prestado. O processo da troca é parte importante 

do comportamento do consumidor, mas não supera o processo de consumo que reflete o 

que inspira o consumidor antes, durante e depois da compra. Blackwell (2009) define o 

comportamento do consumidor como um campo de estudo que foca nas atividades do 

consumidor. 

 

Importante lembrar que entender o comportamento do consumidor, todavia, não é tarefa 

fácil por toda a complexidade que envolve o ser humano, que leva ao desafio de 

conhecer suas necessidades, desejos e hábitos de compra a fim de obter uma eficaz 

administração mercadológica (SAMARA; MORSCH, 2005). Segundo estes autores, ao 

conhecer em profundidade as necessidades, motivações e preferências dos 

consumidores, as empresas, juntamente com os profissionais de marketing, poderão 

desenvolver produtos mais apropriados ao interesse do público-alvo, de forma a agregar 

atributos e características que ele valoriza e necessita. 

 

A FIG. 3 ilustra algumas questões pertinentes a cada estágio do processo de consumo, 

que formula questões sobre o que leva o consumidor a decidir sobre a compra e como o 
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profissional de marketing estuda o contexto que engloba o comportamento deste 

consumidor. 

 

Como um consumidor decide
que precisa de um produto?
Quais são as melhores fontes
de informação para saber mais
sobre escolhas alternativas?

Como as atitudes do consumidor são
formadas e/ou modificadas? Que pistas
os consumidores usam para inferir quais
produtos são superiores aos outros?

AA aquisição de um produto é uma
experiência estressante ou
agradável? O que a compra diz
sobre o consumidor?

De que forma fatores situacionais,
como a falta de tempo ou os
expositores das lojas, afetam a
decisão de compra do consumidor?

O produto dá satisfação ou desempenha
sua função pretendida?
Como o produto é finalmente utilizado e
quais as consequências ambientais desse
ato?

O que determina se um consumidor
ficará satisfeito com um produto e se
ele voltará a comprá-lo? Essa pessoa
fala aos outros sobre suas
experiências com o produto e
influenca suas decisões de compra?

PERSPECTIVA DO CONSUMIDOR
PERSPECTIVA DOS 
PROFISSIONAIS DE MARKETING

QUESTÕES DE
PRÉ-COMPRA

QUESTÕES
DE COMPRA

QUESTÕES
DE PÓS-
COMPRA

 

Figura 3 - Algumas questões que surgem durante os estágios do processo de consumo 
Fonte: Adaptado de Solomon (2002) 

 
No modelo acima são apresentadas as questões referentes a pré-compra, compra e pós-

compra sob a perspectiva do consumidor e dos profissionais de marketing. Este 

processo é contínuo. 

 

O marketing é planejado para oferecer valor aos clientes. Assim, as pesquisas realizadas 

pelos profissionais de marketing se destinam a entender o comportamento dos vários 

grupos de consumidores e, a partir dos resultados, estabelecer estratégias e ofertas 

específicas que levem ao tal valor. Depois de implementadas as ações, faz-se mister 

uma avaliação por meio de novas pesquisas para verificar se as estratégias estão 

funcionando. 

 

Nem sempre o consumidor decide por e para si. Ele pode ser consumidor de algo para si 

ou para presentear alguém. Outras vezes ele está acompanhado por alguém que pode ser 

o influenciador na realização ou não da compra. Diversos fatores influenciam o 
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comportamento do consumidor: culturais, sociais, pessoais e psicológicos (KOTLER, 

KELLER, 2006).  

 

Fatores culturais – A cultura é um dos principais determinantes do comportamento e 

dos desejos de um indivíduo. Cada cultura compõe-se de subculturas que caracterizam 

formas de identificar e socializar seus componentes. Pode-se citar as nacionalidades, 

religiões, grupos raciais e localizações geográficas. Um nicho de mercado pode crescer 

a ponto de as empresas elaborarem programas de marketing específicos para estes 

consumidores; 

Fatores sociais – Constituem os grupos de referência, que podem influenciar de forma 

direta ou indireta as atitudes ou o comportamento de uma pessoa. Como exemplo de 

grupos primários tem-se a família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Como 

secundários, apresentam-se os grupos religiosos e profissionais e associações de classes 

que levam a uma menor interação contínua; 

Fatores pessoais – Neste caso, considera-se importante relacionar as características 

pessoais que afetam a decisão do comprador, como sua idade e o momento em que se 

encontra no ciclo de vida; tipo de trabalho, estilo de vida, valores, situação econômica, 

personalidade e auto imagem. Estes fatores mostram como o consumidor sofre 

mudanças ao longo de sua vida e estas refletem diretamente no seu padrão de consumo; 

e, 

Fatores psicológicos – São quatro os fatores psicológicos que exercem influência na 

forma como o consumidor reage aos estímulos do marketing: a motivação, a percepção, 

o aprendizagem e a memória. 

 

A FIG.4 apresenta o modelo do comportamento do consumidor frente aos estímulos 

ambientais e de marketing que penetram no consciente do comprador. 
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Figura 4 - Modelo do comportamento do consumidor 

Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2006) 

 

Trata-se de um conjunto de fatores psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem e 

memória) associados a algumas características do consumidor que resultam nos 

processos de decisão de compra. O desafio do profissional de marketing é entender o 

que se passa no consciente do comprador no processo da recepção do estímulo externo 

até a decisão de compra. O comportamento, em síntese, deriva dos diversos estímulos, 

tais como apresentados na figura acima. 

 

 

2.3.1 Motivação 

 

 

Para explicar o constructo da motivação humana utiliza-se as teorias de Freud, Maslow 

e Herzberg, citados por Kotler e Keller (2006), entre outros. O ser humano constitui-se e 

é impactado por necessidades, sendo algumas de origem fisiológicas (fome, sede e 
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desconforto), outras de origem psicológicas (necessidade de reconhecimento, estima ou 

integração). Para que a necessidade chegue ao ponto de fazer a pessoa ter uma ação, ela 

precisa chegar a um nível de intensidade que se torne um motivo. A teoria de 

psicanalítica conclui que o comportamento do indivíduo é formado por forças 

psicológicas e inconscientes, e que não é possível entender por completo estas 

motivações. 

 

Já Abraham Maslow (1970) parte da teoria que as necessidades humanas são dispostas 

em uma hierarquia, da mais urgente para a menos urgente. Por ordem de importância, as 

necessidades fisiológicas, segurança, sociais, de estima e por último de auto realização. 

As pessoas procuram satisfazer as necessidades mais importantes e depois satisfazem as 

do próximo nível. Esta teoria sugere que nunca uma pessoa atinge um estado de 

satisfação completo, e auxilia o entendimento dos profissionais de marketing a 

estabelecer estratégias para que os produtos sejam desejados e façam parte da vida dos 

consumidores. Perreault Jr e MacCarthy (2002) reforçam que as necessidades são mais 

básicas do que os desejos, sendo estes são formados ou adquiridos ao longo da vida das 

pessoas. 

 

A motivação de uma pessoa é influenciada pela sua percepção, de como ela reage a uma 

situação. Kotler e Keller (2006, p.184) definem percepção como um processo por meio 

do qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma 

imagem significativa do mundo. Esta percepção é influenciada por estímulos físicos, 

ambientais e das condições internas da pessoa. Como resultado da percepção tem-se o 

comportamento do consumidor, que varia de pessoa para pessoa. Dias (2012) cita que a 

percepção é um processo dinâmico no qual se atribui significado a matérias brutas 

oriundas do meio ambiente. 

 

Hoyer e Maclnnis (2011) reforçam sobre o dinamismo do comportamento do 

consumidor, cujo processo de aquisição, consumo e descarte pode durar horas, dias, 

semanas, meses ou anos. Este processo de aquisição, uso e descarte podem ser 

classificados em quatro domínios: núcleo psicológico; processo de tomada de decisões; 

a cultura do consumidor e os resultados do comportamento do consumidor. Estes 

domínios se relacionam uns com os outros. 
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O núcleo psicológico é a fonte de conhecimento ou informação que leva o consumidor a 

tomar uma decisão. O processo da tomada de decisão de consumo dar-se em quatro 

estágios: reconhecimento do problema, busca de informações, tomada de decisão e 

avaliação pós-compra. O reconhecimento do problema surge a partir de uma 

necessidade não satisfeita que leva a fazer uma análise e buscar informações para 

compreender o que deseja e como satisfazê-la. A tomada de decisão evoca o núcleo 

psicológico e demanda doses de esforço de acordo com o critério de importância e 

informações novas ou vindas de sua memória. A avaliação pós-decisão permite ao 

consumidor julgar se sua escolha foi boa ou não. A que nível de satisfação ou 

insatisfação chegou. A seguir serão apresentados mais dados sobre o comportamento do 

consumidor e pesquisas a respeito. 

 

 

2.3.2 Dados e pesquisas sobre comportamento do consumidor 

 

 

No final da década de 50 as empresas começaram a constatar que suas vendas seriam 

maiores se já soubessem o que os consumidores precisavam e iriam comprar. Assim as 

necessidades e os desejos do consumidor tornaram-se o foco principal da empresa 

(SCHIFFMAN, KANUK, 2000). A partir desta filosofia de marketing orientada para o 

consumidor, consolidou-se o conceito de marketing. 

 

As pesquisas com consumidores ajudam a entender que o mercado é segmentado, ou 

seja, o que um consumidor valoriza pode ser diferente do que outro valoriza. Os 

resultados fornecem dados para entender os diferentes grupos e fazer ofertas que 

possam ser atraentes para um ou mais grupos (HOYER e MACLNNIS, 2011). 

Pesquisadores buscam informações para serem utilizadas no marketing, de dados 

oriundos de fontes primárias (pesquisas, grupos de discussão, experimentos...) e 

secundárias (dados coletados para algum outro propósito que depois são usados em um 

projeto de pesquisa). 
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De acordo com Schiffman e Kanuk (2000) o campo do comportamento do consumidor 

se desenvolveu devido as preferências dos consumidores estarem mudando e se 

tornando altamente diversificadas. Conforme os pesquisadores iam percebendo que nem 

todos se identificavam com os mesmos produtos, não queriam usar o que todos se 

deixavam levar pela onda da moda. Para atender às necessidades destes consumidores 

de grupos específicos, grande parte das empresas passou a adotar uma estratégia de 

segmentação de mercado, criando campanhas e produtos para este segmento. 

 

Utiliza-se o termo consumidor para descrever dois tipos diferentes de entidades 

consumidoras. O consumidor pessoal, que adquire bens e serviços para uso próprio, e o 

consumidor organizacional que inclui organizações com fins lucrativos e organizações 

sem fins lucrativos, órgãos governamentais (municipal, estadual e federal) e instituições 

civis (escolas, hospitais), todas as quais precisam comprar insumos, equipamentos e 

serviços para funcionar plenamente (SCHIFFMAN, KANUK, 2000). 

 

O estudo do comportamento do consumidor tem como objetivo fornecer conhecimentos 

para que as empresas planejem suas estratégias de marketing com coerência e 

assertividade, visando “prever” como os consumidores irão reagir às promoções. A 

nova disciplina buscou conceitos na psicologia, sociologia, psicologia social, 

antropologia e economia. No QUADRO 1, Solomon (2002) propõe que a partir da base 

interdisciplinar em que a disciplina comportamento do consumidor está construída.  

 

QUADRO 1 -  A abordagem Positivista e a Abordagem Interpretativista do Comportamento do 
Consumidor 

Pressuposições Abordagem Positivista Abordagem Interpretativista 

Natureza da realidade Objetiva, tangível 

Única 
Socialmente construída 

Múltipla 

Objetivo Previsão Compreensão 

Conhecimento gerado Tempo livre 

Independente do contexto 
Tempo limitado 

  Dependente do contexto 

Visão de causalidade Existência de causas reais     Múltipla, eventos de compra 

simultâneos 

Relacionamento de pesquisa Separação entre pesquisador 

e sujeito 
Interativa, cooperativa, com o 

pesquisador sendo parte do 

fenômeno estudado 

Fonte: adaptado de Solomon (2002). 
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Tem-se duas bases de entendimento: o positivismo, que consiste em conhecer e prever o 

comportamento do consumidor para influenciá-lo; e o interpretativismo (ou pós-

modernismo) modalidade que determina que se estude os aspectos subjetivos do 

comportamento do consumidor, tais como estado de espírito, emoções, prazeres 

sensoriais que alguns produtos e serviços oferecem. Esta abordagem com foco na 

experiência de consumo também é conhecida como experimentalismo. Tem-se no 

conjunto várias pressuposições que dependendo as abordagem apresenta um resultado. 

O autor sintetiza no quadro acima pontos que determinam as características pertinentes 

a cada tipo de abordagem, bem como o relacionamento entre o pesquisador e o sujeito 

ou fenômeno estudado. Limeira, 2008 explica que o positivismo enfatiza que nas ações 

humanas a razão predomina (consumidor é “homem econômico”) e, o interpretativismo 

ou pós-modernismo questiona as premissas do paradigma tradicional. Esta autora relata 

que o comportamento humano é muito complexo e nem sempre se baseia na razão, pois 

existem outros motivos de natureza emocional, subjetiva, social ou política. 

 

A seguir, em continuação ao tema comportamento do consumidor, será apresentado 

com direcionamento ao consumidor de alimentos. 

 

 

2.3.3 Comportamento do consumidor de alimentos 

 

 

O estudo do comportamento do consumidor de alimentos faz-se necessário para melhor 

entendimento deste campo e deve-se considerar diversos fatores e aspectos, pois 

apresenta uma grande interdisciplinaridade na questão. Existem estudos na área das 

ciências sociais que fazem contribuições para o entendimento do comportamento do 

consumidor de alimentos (SANTOS et al, 2013).Muller e Fialho (2011) reforçam que 

os significados da alimentação para as sociedades não podem ser compreendidos, dentro 

de uma epistemologia que abrange somente indicadores nutricionais e biológicos. O 

comportamento relativo à comida revela a cultura em que cada um está inserido. 
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No campo da psicologia, o comportamento do consumidor apresenta o seguinte foco 

segundo Rozin et al (1992) apud Santos et al (2013), ao afirmar que é necessário 

diferenciar três termos: o “uso” de um alimento que se relaciona a “o que” ou “quanto” 

é consumido. A “preferência” que se refere à situação de escolha, por razões como 

preço e praticidade no preparo e, por fim, o “gosto”, o terceiro termo, que se relaciona a 

uma resposta afetiva, sendo um determinante da preferência, ou seja, pode se preferir 

comer verduras e gostar mais de doces. Estas questões envolvem predisposição do 

consumidor, mas também remete à memória armazenada. 

 

Empresas do ramo alimentício estudam o comportamento do consumidor quanto ao 

horário de consumo dos seus produtos. De acordo com os resultados, concentram em 

incentivar, por meio de campanhas publicitárias, o consumo em outros horários 

(BLACKWELL et al, 2009). Pode-se citar a campanha em que reforçava que o suco de 

laranja não é apenas no café da manhã. 

 

Estes autores destacam sobre os rituais de consumo que definem como “um tipo de 

atividade expressiva e simbólica baseada em comportamentos múltiplos que ocorrem 

em uma sequência de episódios fixos, e que tendem a se repetir várias vezes”. São os 

encontros familiares em datas festivas, feriados nacionais entre outros. 

 

Dentre as necessidades fisiológicas, a da comida e bebidas são essenciais. Diante deste 

mercado, visando reduzir o esforço para se ter acesso aos produtos, as indústrias 

produtoras e processadoras de alimentos e bebidas, supermercados e restaurantes 

facilitaram a vida do consumidor. Com a entrega em domicílio, a satisfação da 

necessidade está apenas a uma ligação telefônica (BLACKWELL et al, 2009). 

 

Uma das características marcantes do mundo contemporâneo consiste na multitude de 

produção e de ofertas sensacionais. As cores, cheiros e sons chegam a todo instante até 

as pessoas, além do gosto ao experimentar algum produto. A sensação está relacionada 

com a reação imediata dos receptores sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos). Já 

a percepção é o processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam 

essas sensações. Assim, Solomon (2011) denomina como uma nova era do Marketing, o 
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Marketing Sensorial, em que as empresas depositam especial atenção ao impacto das 

sensações nas experiências das pessoas em relação aos produtos. 

Este autor cita que o processo da percepção acontece em três estágios: exposição, 

atenção e interpretação. A interpretação ocorre no consumidor de acordo com suas 

concepções, necessidades e experiências. 

Segundo ainda Solomon (2008), no estudo do comportamento do consumidor de 

alimentos, os sentidos são estudados e servem de base para elaboração dos alimentos e 

embalagens. Assim as pessoas possuem uma gama de receptores sensoriais. O autor cita 

alguns dos principais influenciadores do comportamento referente, ao consumo de 

alimentos:  

 

A visão, onde as cores podem influenciar nossas emoções de forma mais direta. Como 

exemplo, pode-se citar o vermelho que estimula o apetite. Dávalos e Guarderas (2013) 

citam que nos estabelecimentos Starbucks usam-se as cores verde e amarelo com luzes 

tênues objetivando proporcionar uma experiência visual relaxante aos consumidores; 

 

O olfato, pois os odores incitam emoções ou criam uma sensação de tranquilidade. 

Conforme revelam Dávalos e Guarderas (2013), pesquisas indicam que para muitas 

pessoas o cheiro de café remete à recordações da infância, como a lembrança de suas 

mães preparando o café da manhã – o aroma de café as faz lembrar de casa. O fundador 

da Starbucks cita que o aroma do café é “o mais poderoso símbolo não verbal das suas 

lojas”. O olfato é o sentido que remete mais rapidamente às lembranças, memórias e 

emoções (DÁVALOS, GUARDERAS, 2013); 

 

Em relação ao paladar, os receptores contribuem para as experiências que são 

vivenciadas com muitos produtos. Faz parte da cultura alguns sabores e de acordo com 

as mudanças estes podem se tornar indesejáveis. Algumas etnias tendem a gostar de 

comidas picantes. Existem empresas denominadas “casas de sabor” que desenvolvem 

novas misturas com o intuito de agradar ao paladar mutável dos consumidores. A 

principal estratégia utilizada pelo marketing para conquistar os consumidores de bebidas 

a alimentos é a degustação (DÁVALOS, GUARDERAS, 2013); 
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O tato é um dos sentidos que se encontra em várias partes do corpo (mãos, língua, 

lábios, rosto, ponta dos dedos das mãos e pés), onde percebe-se a textura e temperatura 

dos alimentos e bebidas. Muitas empresas estão investindo em embalagens de bebidas 

que remetem a uma sensação agradável por meio da percepção da textura, como 

exemplo a Heineken Táctil, cerveja com uma lata com uma relevo diferente 

(DÁVALOS, GUARDERAS, 2013). 

 

Devido ao fato de as pessoas viverem atualmente em uma “sociedade da informação”, 

os consumidores, quase sempre, estão em um estado de sobrecarga sensorial, ou seja, 

expostos a uma quantidade maior de informações do que podem ou querem processar. É 

de bom alvitre considerar que a memória sensorial permite o armazenamento das 

informações que são recebidas dos sentidos. 

 

Na próxima seção o tema abordado será o desenvolvimento e gestão de produtos, sob a 

ótica do marketing. 

 

 

2.4 Desenvolvimento e gestão de produtos 

 

 

No composto de Marketing: preço, produto, promoção e praça, o produto aparece como 

uma forte base e evidencia que seus atributos devem ser trabalhados objetivando a 

qualidade e benefícios ao consumidor (URDAN e URDAN, 2006). 

Pride e Ferrell (2001) conceituam o mercado: “um mercado é um grupo de pessoas que, 

como indivíduos ou organizações, têm a capacidade, a vontade e a autoridade para 

comprar esses produtos” (PRIDE e FERRELL, 2001, p. 127). 

 

Esta definição pode ser ainda mais específica quando se estratifica a categoria de 

produto e grupo de pessoas a que pertencem. O mercado apresenta algumas exigências 

que precisam ser atendidas pelas pessoas que nele estão inseridas: necessitar e desejar 

um produto específico; dispor de poder de compra que é sua capacidade de apresentar 

recurso financeiro ou mesmo ter algo para dar em troca.O produto é algo que pode ser 

concreto ou abstrato e tem como finalidade satisfazer as necessidades e desejos dos 
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consumidores. A concorrência entre as empresas aumenta constantemente e novas 

opções de produtos e marcas surgem na disputa por uma parcela do mercado e na 

conquista da preferência dos compradores. Um produto certo deve atender a 

necessidades e desejos do mercado. Grewal e Levy (2012) completam que toda gama de 

produtos que uma empresa oferece é chamada de mix ou sortimento de produtos. Este 

sortimento é composto de várias linhas de produtos. De acordo com a análise que a 

empresa faz e realiza das linhas de seus produtos, possibilita planejar as estratégias para 

expandir seus negócios tendo como pontos essenciais para a tomada de decisão, a 

extensão da linha de produtos e a formatação do preço do mix de produto. 

 

Kotler e Keller (2006) sinalizam que a competição entre as empresas extrapola o espaço 

onde produzem seus produtos, pois o valor percebido que elas agregam aos seus itens 

leva à estratégia de ampliação de produto. Pode-se citar as embalagens, propaganda, 

atendimento às sugestões do cliente que no final ampliam o custo do produto. Neste 

sentido é importante não desconsiderar o foco que a empresa visa, pois sempre irão 

surgir concorrentes com preços menores oferecendo um produto mais básico. 

 

O mix de produtos, de acordo com Kotler e Keller (2006), pode ser classificado quanto a 

durabilidade e tangibilidade: 1-Bens não-duráveis são bens tangíveis que geralmente são 

para se consumir uma única vez ou poucas outras vezes. Como exemplo pode-se citar o 

sabão e a cerveja; 2 -Bens duráveis também são bens tangíveis e com duração por um 

período maior como eletrodomésticos, vestuário; 3-Serviços são produtos intangíveis. 

Exigem credibilidade, controle de qualidade do fornecedor. Corte de cabelo, serviços de 

reparos e assessoria jurídica são exemplos. 

 

Os produtos, de acordo com muitas contribuições da literatura, entre eles Kerin at al 

(2007), apresentam um ciclo de vida representados em estágios desde seu lançamento 

no mercado: pré-natal, introdução, crescimento, maturidade, declínio e o 

rejuvenescimento. 

As políticas, estruturas e estratégias de produto são estabelecidas em função do estágio 

do ciclo de vida em que ele se posiciona em sua história mercadológica. 
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Para prosseguir o tema produtos, será apresentado a seguir os atributos de expectativa 

que o consumidor espera em relação ao custo-benefício. 

 

 

2.4.1 Atributos de produto e valor 

Entende-se como benefícios ao consumidor o somatório de atributos que o produto 

oferece ao consumidor. Caso seja um alimento, o sabor é essencial, e, pode-se citar 

como outros atributos, as opções de embalagens e o custo final que devem ser 

percebidos como fonte de geração de valor ao consumidor (URDAN e URDAN, 2006). 

Diante da concorrência cada vez mais acirrada entre as empresas para conquistar o 

consumidor faz-se necessário que o comprador perceba que determinado produto 

oferece mais valor que as demais opções no mercado e que este mercado deva ser 

atraente.  

 

De acordo com a FIG.5pode-se vislumbrar relações entre atributos, custos e valor. O 

modelo relaciona o poder de percepção do consumidor, que determina se ele vai 

comprar o produto alvo, considerando o custo/benefício. Pride e Ferrell (2001) 

conceituam a percepção como um processo que engloba o ato de selecionar, organizar e 

interpretar as informações recebidas e produzir significado para elas. Sua percepção está 

diretamente relacionada aos atributos, benefícios e custos que o produto apresenta. 

Distinguem-se no modelo dois atributos do produto: intrínsecos e extrínsecos. Os 

intrínsecos fazem parte da natureza do produto e se forem alterados modificará 

diretamente sua composição. Como exemplos pode-se citar componentes, cor, sabor, 

resistência e potência. Já os atributos extrínsecos estão relacionados indiretamente aos 

produtos, pois não fazem parte da composição mas influenciam na compra: preço, 

propaganda, marca, garantia e serviços adicionais.  
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Figura 5 - Relações entre atributos, custos e valor percebido de produto 
Fonte: adaptado de Urdan e Urdan (2006) 

 
O marketing enfatiza o atributo de acordo com o que apresentar maior impacto no 

consumidor, sempre lembrando que os atributos intrínsecos são os mais importantes, 

por determinarem a entrada e permanência do produto no mercado (URDAN e 

URDAN, 2006). 

 

Grewal e Levy (2012) seguem a mesma linha de pensamento de Urdan e Urdan (2006), 

no que se refere ao valor percebido de uma marca e o que ela traz de benefício e seu 

custo. Os autores complementam que os clientes são os principais influenciadores na 

oferta, pois agregam valor a uma marca em relação aos concorrentes mais próximos. 

Com base nestas informações, o marketing bem feito leva o consumidor a ter um maior 

valor percebido pela conscientização de qualidade do produto em relação ao preço, bem 

como as conexões mentais que ele faz entre a marca e seus principais atributos. 

 

Diante do exposto, a composição física que é o resultado dos componentes e matérias-

primas utilizadas na elaboração do produto, também é capaz de ser geradora de valor 

percebido pelo comprador e direcionar o mercado por segmento e alavancar suas 

vendas. 
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Os componentes são conjuntos pré-moldados que tem o poder de realizar funções 

específicas. Geralmente os componentes são fornecidos por terceiros, o que reduz o 

custo material. 

Já os processos produtivos influenciam diretamente os atributos intrínsecos e 

consequentemente a percepção de valor do consumidor. O profissional de marketing 

encontra no processo produtivo grande área de atuação nos produtos como também em 

serviços. Outro ponto importante na atuação do profissional de marketing é no 

conhecimento das funções e especificações técnicas que o produto oferece para 

identificar o segmento alvo e valor percebido pelos consumidores. 

 

Os produtos, de acordo com Kotler e Keller (2006), apresentam diferenciações quanto a 

forma (apresentação), características ( agregar ou complementar sua função básica), 

qualidade de desempenho ( baixo, médio, alto ou superior), qualidade de conformidade 

( todos produtos produzidos tenham as mesmas especificações projetadas), durabilidade 

( vida útil esperada de acordo com as condições expostas), confiabilidade (confiança em 

que o produto terá maior durabilidade), facilidade de reparo ( mensuração do grau de 

solução em caso de necessidade de conserto) e estilo (visual do produto e como o 

comprador o percebe e sente em relação ao mesmo). A embalagem e rotulação são 

utilizadas pela maioria dos produtos e são capazes de serem mundialmente 

reconhecidas. Fazem parte do estilo do produto e levam diversas orientações e 

informações sobre ele. 

 

 

2.4.2 Gestão de marcas 

 

 

A marca representa o nome da empresa e é uma forma de o consumidor reconhecer os 

produtos e de a empresa se diferenciar dos concorrentes. Pode estar relacionada a 

apenas um item, chamado de elemento chave, como representar uma linha de produtos 

(GREWAL, LEVY, 2012). Segundo Pimentaet al(2012), a ideia de marca é antiga e 

remete à época dos mercados de trocas no Oriente Médio. Dias et al (2005) 

complementam que a marca reflete uma imagem que é formada pelo conjunto de 
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percepções e memória que o consumidor desenvolve em relação a um produto. E esta 

percepção, que está envolta em significados simbólicos pode ir além do produto físico 

ou serviço realizado, levando à compra de alguns produtos mais pelo significado social 

e emocional da marca que a real utilidade funcional do mesmo (PIMENTA et al, 

2012).Limeira (2008) relata que uma marca é um sinal que identifica o produto e um 

símbolo, representação de uma ideia, pensamento ou comportamento. 

 

A estratégia de marca (branding) faz parte primária do marketing e a empresa se 

divulga pelo nome, logo, frase, símbolos ou mesmo com a combinação dos mesmos. 

Outro desafio dos profissionais de marketing é a criação da personalidade da marca que 

engloba características humanas por meio de significados simbólicos, que Leão (2007) 

complementa como os signos da nossa linguagem absorvem significado para atender a 

diversidade da sociedade, pois cada comunidade possui seu jogo de linguagem. 

 

Outro ponto proposto por Urdan e Urdan (2006) refere-se a importância da embalagem 

na gestão das marcas, onde as cores remetem ao lado mais emocional e subjetivo e 

permitem que o consumidor ative sua percepção e consiga diferenciar linhas de 

produtos de uma mesma marca ou marcas distintas. As cores da embalagem estão 

relacionadas às características do produto e ao mercado-alvo. Assim deve-se fazer um 

planejamento e estudo do mercado e de acordo com a segmentação encontrada produzir 

as cores das embalagens que serão bem aceitas e facilitarão a identificação da marca e 

do produto. 

 

Para Tavares (2008) a escolha de uma marca é um desafio em função da:  

[...] contínua fragmentação do mercado, o maior nível de exigência do 
consumidor, a inovação, o acirramento da concorrência, as maiores 
alternativas de mídias e de canais de distribuição são alguns aspectos que 
precisam ser considerados. Requerem modificações nas características e 
atributos dos produtos e nos elementos da marca, para que ela possa manter e 
ampliar as expectativas de benefícios e abranger um número maior de 
associações. (TAVARES, 2008, p.117) 

 

Contribuindo com o arcabouço teórico das políticas de marcas, Oliveira et al (2011) 

sinalizam que existem quatro alternativas de política de marcas que são utilizadas pelas 

organizações. Marca única: em que todos produtos ou itens de uma mesma linha 

produzidos pela empresa utilizam a mesma marca. Apresenta como benefício que o 
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consumidor transfere para os demais produtos a qualidade percebida. Porém, se a 

imagem da empresa não for boa, pode prejudicar as vendas devido a associação feita 

pelo consumidor que pode se sentir frustrado; marcas múltiplas: consiste na diversidade 

de marcas para cada linha de produtos; na extensão da marca, utiliza-se a mesma marca 

para linhas e tipos de produtos diversificados; e, marcas independentes, a empresa 

utiliza diversas marcas independentes em cada linha de produtos. Assim, direcionam a 

marca ao nicho de mercado que pretendem atingir. 

 

Tavares (2008), complementa que dentro de uma perspectiva de evolução, pode-se 

entender que o significado de marca cresceu inicialmente para atingir além da origem e 

aspectos do produto, objetivando destacar a suas características únicas, e posteriormente 

empresas que perceberam esses aspectos exclusivos da marca ainda existem e muitas 

ocupam posição de liderança. Este mesmo autor reforça que marca é um conjunto de 

características, atributos que cumprem a promessa de benefícios por meio de 

associações primárias e secundárias de produtos, serviços, locais ou personagens. Por se 

tratar de um bem intangível, a maioria das empresas não percebem o valor de sua 

marca, que deve ser gerenciado com critério e cuidado. 

Sobre esse tema, Tavares (2008) argumenta que:  

 
A marca permite o estabelecimento de vínculos, trazendo para essa relação, 
os benefícios e associações que se podem agregar às características e 
atributos dos produtos. Torna perceptíveis as diferenças que se podem 
constatar entre as ofertas. Reduz e elimina essa tendência natural à 
“commoditização” (igualização) que existe para alguns produtos. Protege-os 
de sua imitação. (TAVARES, 2008,p.70). 
 

Contudo, vale ressaltar que a escolha da empresa deve ser bem planejada e analisada, 

tendo como objetivo assegurar que cada produto tenha seu posicionamento quanto à 

imagem, preço, embalagem, canais de distribuição, propaganda, promoção e ao nome da 

marca. 

 

2.4.3 Emoções 

 

Em uma pesquisa desta natureza a resposta do consumidor pode estar suscetível ao 

estado emocional em que se encontra. De acordo com Pinto (1998) a emoção é 

complexa e relaciona-se com todo o sistema cognitivo com repercussões ao nível da 
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percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem e tomada de decisões. Este autor 

sinaliza que o conhecimento prévio e a informação de uma pessoa organiza-se em 

esquemas representativos que guiam o processamento da informação. 

 

Carneiro (2003) sinaliza que a comida além de necessidade, é fonte de prazer e 

expressão dos desejos humanos. Comer é um ato social devido ao fato de envolver 

atitudes relacionadas aos usos, costumes, protocolos, condutas e situações. A 

alimentação diz muito sobre a educação, a civilidade e a cultura dos indivíduos 

(SANTOS, 2005). Este autor cita Câmara Cascudo:“em momentos rituais ou 

cerimoniais o alimento é um elemento fixador psicológico no plano emocional e comer 

certos pratos é ligar-se ao local ou a quem o preparou”. A comida desperta lembranças 

que permitem reconstruir a memória, o simbolismo que a comida apresenta. 

 

Mintz (2001) reforça que o comportamento relativo à comida está relacionado ao 

sentido das pessoas e à sua identidade social. Diante do exposto, acredita-se que em 

uma pesquisa, onde utiliza-se os sentidos visão, tato, olfato e paladar, as emoções 

sempre estarão afloradas. 

 

 

2.5 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa 

 

 

Como enfatiza Minim (2010, p.15), o objetivo final a que se propõe o desenvolvimento, 

a inovação de um produto, bem como a definição da adoção da estratégia de marketing 

é a aceitação por parte do consumidor e estudar os fatores relacionados à percepção que 

o consumidor constrói acerca do produto. A qualidade de um produto não está associada 

apenas às suas excelentes qualidades químicas, físicas ou microbiológicas, e sim 

também às suas características sensoriais que devem atender às necessidades e anseios 

do consumidor. Estas dependem da percepção de quem consome o produto. 

 

Fundamentando-se nas teorias do comportamento do consumidor, gestão e 

desenvolvimento de produtos e marcas, e principalmente a análise sensorial que serão o 
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esteio e sustentáculo desta pesquisa, será utilizado como marco teórico o modelo da 

qualidade sensorial de Minim (2010) com as contribuições de Dutcosky (2011) 

adaptados pela autora conforme FIG. 6.  

 

O modelo analítico da pesquisa foi elaborado considerando quatro dos cinco sentidos. 

Optou-se em trabalhar com os sentidos da visão, paladar, tato e olfato, excluindo o 

sentido audição devido ao fato de a pesquisa ter sido aplicada nos locais do evento, ou 

seja, nos botecos participantes do festival gastronômico Comida Di Buteco, onde devido 

o barulho e grande movimentação de pessoas, o sentido audição seria prejudicado. O 

modelo analítico da pesquisa foi elaborado visando avaliar a sensação sensorial ou 

resposta do consumidor em relação aos quatro sentidos em conjunto (estímulos). A 

partir destas respostas, associar-se à percepção do consumidor em relação ao evento e a 

especialidade culinária. 

 

 

Figura 6 - Modelo analítico da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora para esta pesquisa 

 

O questionário foi elaborado tendo como base o modelo analítico da pesquisa que 

trabalhou com perguntas sobre cada um dos quatro sentidos em separado e também com 

uma pergunta englobando-os em conjunto. Ao final de cada tópico sobre os sentidos, a 
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sexta pergunta era generalizada. Também foi pesquisado o que mais despertava o 

interesse do consumidor, sua percepção sobre o evento e sobre o preço dos pratos. 

 

 

3 A MARCA E O EVENTO “COMIDA DI BUTECO” 

 

“ O boteco é um lugar sem sobrenome, mas com muita história. Onde não há 
cor, porque é colorido por natureza. Onde não existe nacionalidade, mas 
todos falam a mesma língua. Onde não tem preconceito, religião ou 
profissão. Onde todos falam de tudo e de todos. O boteco é um lugar onde se 
faz amizades e se paquera. O boteco é cultura e cumplicidade.”(COMIDA DI 
BUTECO, 2013- 
Prefácio) 

 

As festas, eventos e festivais expressam as manifestações culturais que estão repletas de 

valores, que representam modos de agir, pensar e fazer. Fagliari (2005) afirma que os 

eventos que possuem a culinária e os festivais gastronômicos como base, caracterizam-

se como produtos turísticos, uma vez que atraem um público específico e também 

apontam as tendências gastronômicas mundiais. Os pratos são criados ou recriados, 

onde a criatividade faz parte do show.Verifica-se que, por meio da alimentação torna-se 

possível identificar estilos de vida, classes sociais e símbolos entre as sociedades.Esta 

mesma autora reforça a questão dos diversos tipos e formatos dos eventos e festivais 

gastronômicos que podem estar voltados para um produto ou ingrediente específico, 

bem como ser representativo da culinária típica de outras regiões ou países. Medeiros e 

Santos (2009) complementam que os eventos apresentam variadas características e 

peculiaridades, desde uma atividade de negócios a uma atrativo turístico. Eles podem 

ser classificados de acordo com o público e a área de interesse. 

 

Adade (2013) relata que os botequins, casa pública onde se servem bebidas, refeições e 

lanches, geralmente em porções generosas e de baixo custo, em ambiente informal, 

cujos petiscos se classificam na baixa gastronomia, deu suporte para a criação do evento 

que buscou valorizar esta categoria, o “Comida Di Buteco”. No entanto, apesar desta 

recente valorização e de ser importante opção de lazer e descontração, não encontra-se 

facilmente na literatura abordagem sobre o assunto botequim do ponto de vista de uma 

organização empresarial, talvez por serem classificados como pequena empresa. 
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A marca “Comida Di Buteco” foi criada há 14 anos, quando Eduardo Maya apresentou 

um projeto à Rádio Gerais FM, de um concurso entre botecos de Belo Horizonte. A 

proposta ganhou a adesão de João Guimarães – proprietário da emissora – e de Maria 

Eulália Araújo – diretora-executiva da rádio. Foi ela que sugeriu o nome “Comida Di 

Buteco” (COMIDA DI BUTECO, 2013). 

Abaixo será apresentada uma breve evolução do evento: 

 

2000 - Primeira edição do Comida di Buteco, com 10 botecos participantes. 

Logo no ano de inauguração o concurso conquistou público e crítica; 

2005 - Com o fim da Rádio Gerais FM, o concurso se tornou independente, 

com Eduardo e Maria Eulália à frente. O “Comida di Buteco” já era o 

maior concurso do gênero do Brasil; 

2007 - O “Comida di Buteco” é citado no New York Times. Os gringos se 

rendem ao sabor dos botecos de Belo Horizonte; 

2008 - Os executivos Ronaldo Perri e Flávia Rocha se associam ao 

“Comida di Buteco” e dão andamento ao processo de expansão para 

outras cidades. Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador entram no concurso; 

2010 - Mais cidades participam: Ipatinga, Montes Claros, Poços de Caldas, 

Uberlândia, todas no interior de Minas Gerais, além de Campinas, 

Ribeirão Preto e Rio Preto, no interior paulista; 

2011 - Outros quatro municípios passaram a sediar o concurso: Belém, 

Fortaleza, Juiz de Fora e Manaus; 

2012 - O “Comida di Buteco” chega a São Paulo, maior cidade do Brasil, 

com 50 botecos participantes; 

2013 - Presente em 16 cidades brasileiras, o “Comida di Buteco” é 

amplamente reconhecido por seu papel de divulgação da cozinha de raiz. 

Desenvolvimento de um processo estruturado de franqueamento. 

 

Em cada edição do evento os botequins oferecem a especialidade determinada 

exclusivamente para o ano. Assim, por exemplo, no ano de 2012, a especialidade 

oferecida tinha como ingrediente obrigatório o queijo Minas. Em 2013 a especialidade 

disponibilizada para compor os pratos foram a mandioca e/ou linguiça. O evento é 

realizado normalmente no mês de abril de cada ano, com duração de 30 dias para 
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votação e depois do prazo de uma semana acontece a festa de encerramento, a Saideira, 

onde são divulgados os vencedores da edição. 

Para o desenvolvimento do evento existe uma empresa que se encarrega do 

desenvolvimento de todas as atividades necessárias ao sucesso do mesmo. Para o 

julgamento das especialidades e dos botecos, a organização escolhe um grupo de 

pessoas com elevado nível de cultura gastronômica e disposta a visitar diversos botecos, 

conforme programação. O corpo de jurados, além das especialidades, julgam o 

atendimento, atmosfera geral do boteco, higiene da cozinha, banheiros e a qualidade da 

bebida. As visitas dos jurados aos botecos se processa de forma discreta, sem que 

proprietários, gerentes, garçons e público cliente tomem conhecimento da presença 

delas. Esta conduta é determinada, como forma de garantia de neutralidade e de ótimas 

condições de julgamentos idôneos. À parte o julgamento pelos jurados especializados, a 

coordenação disponibiliza um questionário, contendo questões básicas, para serem 

respondidas espontaneamente pelos clientes de cada restaurante, vide ANEXO A E 

ANEXO B.Ao final do evento, apuram-se os resultados das avaliações dos jurados e os 

votos do público, por meio da empresa Vox Populi que é especializada em pesquisas 

mercadológicas. O peso da avaliação do júri e do público é de 50% cada e os 

restaurantes recebem as devidas classificações. Normalmente a mídia divulga os 

restaurantes melhor classificados, permitindo que eles façam uso destas avaliações em 

suas estratégias de marketing e de comunicação. 

 

Alguns números de 2012 informam que cerca de 380 botecos participaram do evento 

em 16 cidades nos estados de Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram 

374 mil tira-gosto vendidos; 450 mil votos; 3.3 milhões de participantes nos botecos.  

Neste ano de 2013 os números seguem em crescimento, com 380 mil tira-gosto 

vendidos; 480 mil votos; 3.8 milhões de participantes. O número de cidades 

participantes e de botecos permaneceu o mesmo. 

 

Eduardo Maya sintetiza abaixo o seu ponto de vista sobre o evento: 
 

Há séculos, o boteco faz parte da paisagem de nossas cidades. Mas por ser 
um espaço de comércio popular, não despertava a atenção necessária e, 
portanto, vivia à margem da sociedade. Quando o Comida Di Buteco 
começou em Belo Horizonte, foi como se colocássemos um holofote sobre 
toda a riqueza da culinária de raiz da nossa região e destes estabelecimentos 
que tem, em sua maioria, uma história familiar por trás. Isso mudou a forma 
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como as pessoas viam o boteco, e, junto a esse carinho para o qual a 
população se despertou, os estabelecimentos também tiveram a oportunidade 
de se profissionalizar e de se tornar sustentável, sem deixar de lado sua 
essência. 

Os estudos do criador do “Comida Di Buteco” buscam compreender a diversidade da 

gastronomia mundial e incluem viagens por vários continentes. Seu objetivo: difundir 

esta grande arte que é a culinária de raiz. Há algum tempo, Maya tem visitado em média 

mil botecos por ano, experimentando todo tipo de receitas e conhecido a história de 

cada dono de boteco(COMIDA DI BUTECO, 2013). 

Neste ano de 2013, o evento aconteceu no período de 12 de abril a 12 de maio e com a 

expansão no número de cidades participantes, teve a participação de 400 petiscos nos 

quais os ingredientes obrigatórios eram a mandioca e ou a linguiça. Em alguns pratos 

foram utilizados os dois ingredientes, outros apenas um dos itens ou o outro aparecia 

como mero coadjuvante. Em Belo Horizonte, MG foram 45 botecos participantes. 

Para ilustrar, abaixo apresentamos algumas imagens dos pratos concorrentes retiradas 

do site do “Comida Di Buteco”: 

 

 

Adega e Churrasco                                             Bar da Cida 
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Bar da LolaPatorroco 

 

 

 

 

Recanto da MacacaBar do Dedinho 

 

A ação de marketing do evento, este ano, focou as redes sociais: “Quer entender por que 

o boteco é a verdadeira rede social? Então leia nosso manifesto”. 

 

Com as redes sociais, o mundo evoluiu significativamente na interação social. Neste 

ambiente as pessoas querem adicionar novos amigos, compartilhar as melhores histórias 

com conhecidos ou desconhecidos e dividir experiências interessantes, de acordo com 

um cliente de boteco. 

 Mas isso não é nenhuma novidade! Isso a gente já fazia muito antes de Facebooks, 

Orkuts, MSNs, ICQs e MiRCS. Aliás, muito antes do computador e bem antes da 

energia elétrica. Isso, meu amigo, é porque a verdadeira rede social sempre foi o 

buteco. É no boteco a gente adiciona novos amigos, colegas, paqueras. É no buteco que 

a gente compartilha o que realmente interessa. Afinal, a bebida entra, a verdade sai. É 

no buteco que a gente curte o que realmente gosta, como aquela cerveja gelada e 

aquela comidinha indescritível. É no buteco que você cutuca o garçom, viraliza os 
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boatos e comenta a opinião dos amigos. Então, meu caro, sai do computador. Desliga 

esse celular, nem que uma noite, e vai curtir o buteco, a melhor rede social que existe… 

 

 

 

Figura 7 - Logo do "Comida Di Buteco" 
Fonte: Site "Comida Di Buteco", 2013 

 

Para finalizar o evento e divulgar os cinco primeiros colocados, acontece a Saideira que 

se tornou a tradicional festa de premiação do “Comida Di Buteco”. É nela que se 

reúnem os botecos que participaram do concurso e são conhecidos os vencedores 

daquele ano. Além de ter todos os tira-gostos no mesmo lugar, em porções individuais, 

a Saideira tem apresentação de artistas renomados da música. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo objetiva-se apresentar as características metodológicas a serem utilizadas 

nesta pesquisa para atingir os objetivos propostos e obter a resposta à questão 

norteadora, no que tange a sua classificação quanto à tipologia, meios utilizados de 

abordagem, unidade de análise e instrumentos de coleta de dados. Adicionalmente 

apresentar-se- á o processo de elaboração das métricas necessárias à análise e validação 

do modelo da pesquisa 

 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Segundo Collis e Hussey (2005, p.15), há consenso de que uma pesquisa “é um 

processo de perguntas e investigação, é sistemática e metódica e aumenta o 

conhecimento”. Contribuindo com esta visão, Gil (2009, p.17) define pesquisa como um 

procedimento, com várias fases, no qual deve-se utilizar a razão e o rigor metodológico 

para obter as respostas aos problemas propostos. 

 

Quanto aos diversos tipos de pesquisa, Collis e Hussey (2005) esclarecem que podem 

ser classificados de acordo com o objetivo, o processo, a lógica ou o resultado. Para a 

realização desta pesquisa adotou-se a classificação por objetivo, da qual faz parte a 

pesquisa descritiva. 

 

De acordo com Gil (2009), pesquisa descritiva é a que tem como objetivo identificar 

características ou opiniões manifestas em uma população ou fenômeno. Contribuindo 

com o assunto, Collis e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva objetiva 

descrever o comportamento dos fenômenos, identificar e obter dados sobre o problema 
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ou questão uma vez que examina e avalia suas características. Outro ponto que 

diferencia as pesquisas é o método ou meios adotados pelo pesquisador.  

Quanto aos meios, esta pesquisa trabalhará com dois métodos: quantitativo e 

qualitativo. Segundo Collis e Hussey (2005, p.26), o método quantitativo refere-se ao 

processo de coleta e análise de dados numéricos que são compilados e analisados por 

meio de programas estatísticos. Já no método qualitativo prevalece a subjetividade que 

refere-se ao processo de examinar e refletir as percepções dos entrevistados para obter 

um entendimento das atividades sociais e humanas. Estes autores acrescentam que a 

ênfase da pesquisa qualitativa é na qualidade e na profundidade dos dados, que serão 

plenos de significados uma vez que assimilam a riqueza de detalhes dos fenômenos 

estudados (COLLIS e HUSSEY, 2005, p.63). 

 

Para colher os dados da pesquisa foi realizado um estudo de campo, que segundo Gil 

(2009) focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, podendo ser de 

estudo ou relacionada a alguma atividade humana. A pesquisa ocorre por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e entrevistas visando captar 

explicações e interpretações dos fenômenos que acontecem com o grupo. Gil (2009) 

explica que no estudo de campo o pesquisador vai pessoalmente à unidade pesquisada 

colher dados o que enfatiza a importância do mesmo por ter tido contato direto com a 

situação e o grupo estudado, bem como a probabilidade de obter respostas mais 

confiáveis.  

 

Assim, foi realizada uma survey, com 417 respondentes escolhidos entre os 

frequentadores dos botecos participantes no período do evento, ou seja, de 12 de abril a 

12 de maio de 2013. 

 

 

4.2 Unidade de análise e observação 

 

 

Collis e Hussey (2005, p. 120) explicam que uma unidade de análise trata ou refere-se 

às variáveis ou fenômenos em estudo, englobando o problema de pesquisa, e alertam 
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para a importância da correta escolha de uma unidade de análise adequada aos fins da 

pesquisa. 

Nesta pesquisa, a unidade de análise foi o Evento “Comida Di Buteco”, do qual existem 

45 bares participantes, disputando o primeiro lugar como o melhor tira-gosto de Belo 

Horizonte.  

 

Conseguiu-se a liberação pela Comissão Organizadora do “Comida Di Buteco” para 

aplicação da pesquisa após vários contatos com seus membros, a diretora liberou 10 

unidades à escolha da pesquisadora para aplicar a pesquisa alegando que teria que 

comunicar ao boteco sobre as entrevistas com antecedência. Devido ao grande 

movimento nos locais no horário de funcionamento, o processo de entrevistas deveria 

evitar transtorno. Os fiscais do evento comunicaram aos proprietários dos botecos 

participantes sobre a liberação para esta pesquisa ser realizada, o que tornou possível 

colher os dados in loco. É importante ressaltar que a redução no número da amostra em 

termos de botecos participantes não afetou a coleta de dados, uma vez que a maioria dos 

entrevistados relataram que iriam ou já tinha degustado outros pratos em botecos 

participantes. 

 

A unidade de análise teve em sua composição uma amostragem de 10 botecos 

participantes escolhidos aleatoriamente, contemplando diferentes regiões (bairros) de 

Belo Horizonte, com aplicação de 417 questionários (APÊNDICE A), ao público do 

evento por amostragem, mínimo de 385 respostas de acordo com cálculo amostral 

(SANTOS, 2013). O cálculo foi feito estimando-se uma população de mais de um 

milhão de pessoas em Belo Horizonte, segundo a coordenação do evento. 

 

Como já informado na contribuição do referencial teórico para a pesquisa, item 2.5, o 

questionário elaborado trabalhou apenas com quatro dos cinco sentidos, descartando 

análise do sentido audição por causa do local da realização da pesquisa ter muito ruído 

de pessoas, músicas e a maioria ter mesas ao ar livre que também era afetado pelo 

barulho de carros. 

 

Outro ponto igualmente importante de ser registrado é que no questionário, optou-se por 

não colher dados pessoais tipo sexo, faixa etária, escolaridade por considerar que estes 
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dados não seriam relevantes para uma pesquisa em que o objetivo essencial é a 

percepção sensorial do respondente. 

A pesquisadora, ao visitar os botecos participantes verificou várias diferenças entre eles, 

podendo citar: padrão de ambiente (estrutura física, mobiliário, utensílios); padrão de 

serviço em relação à qualidade percebida: apresentação dos pratos, atendimento; 

localização desde áreas mais nobres até áreas mais simples. Exemplificando, em alguns 

botecos o tira-gosto era servido em vasilhames de plástico ou louça simples. Em outros, 

em pratos mais sofisticados e de melhor qualidade ou design diferenciado. Outros 

utilizaram a criatividade e serviram em utensílios criados de acordo com o nome do 

prato. Outro exemplo são os copos ou taças em que eram servidas as bebidas, 

principalmente a cerveja. Em alguns botecos era o tradicional copo americano ou 

lagoinha, em outros, taças simples e pôde-se encontrar até taças altas com tapetinho. A 

cerveja também era acondicionada de formas diversas: desde a tradicional capa térmica 

até o sofisticado balde inox com gelo em suportes de metal ao lado da mesa. É 

importante frisar que existem botecos onde os clientes permanecem em pé, tendo apenas 

uma bancada ou mesa de apoio. Um ponto comum em todos os botecos participantes 

eram os folhetos de propaganda do “Comida Di Buteco” pendurados em suporte tipo 

varal em toda a entrada do estabelecimento. 

 

Os cardápios ou preparações também apresentaram diversidade em relação aos 

ingredientes obrigatórios: mandioca e/ou linguiça. Em alguns pratos, eles apareceram 

sem apresentar novidades, como a linguiça, a mandioca frita ou o bolinho. Em outros 

constatou-se que foram criados pratos com molhos saborosos, buscando inovar. Em 

alguns pratos o sabor superava a apresentação, ou seja, a montagem dos ingredientes no 

prato não chamava a atenção do sentido visão, porém, ao experimentar o petisco o 

mesmo surpreendia no sentido sabor, paladar. 

 

Outro aspecto a ser mencionado é a verificação pela pesquisadora em relação aos 

frequentadores dos botecos. A grande maioria ia para degustar o prato concorrente do 

ano.Alguns iam para saborear outras preparações do cardápio, ou pratos que já 

concorreram. Raramente encontrava-se alguém sozinho à mesa. Os frequentadores eram 

compostos de casal, família ou grupos de variado número de pessoas. Alguns iam 
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apenas degustar o prato concorrente e iam embora. Outros ficavam por algumas horas, 

principalmente os grupos mais numerosos. 

Geralmente o consumidor chegava e aguardava em uma fila de espera que variava de 

tamanho de acordo com o dia e horário, em aproximadamente dez pessoas. Todos os 

botecos possuem cardápio, alguns mais simples e outros mais sofisticados. A grande 

maioria apresentava foto do prato participante do evento no cardápio impresso ou em 

tablets, além de banner. 

 

Alguns grupos fizeram camisetas personalizadas com os nomes da turma deles, e até 

locaram micro-ônibus para fazerem o circuito nos botecos participantes. Informaram à 

pesquisadora que chegaram a ir em um mesmo dia a sete botecos. Alguns eram 

formados por família e levavam as crianças. 

 

Em relação à abordagem da pesquisadora aos frequentadores esta ocorreu de forma 

bastante tranquila. As pessoas se interessavam pela iniciativa da pesquisa e ficavam 

entusiasmados em participar. A abordagem foi feita à mesa, ou em balcão dependendo 

do local. A pesquisadora escutou muitos comentários do tipo: vou responder porque 

também já fiz trabalho acadêmico e sei das dificuldades e da importância, ou acho 

muito interessante este tema por ser algo novo. 

 

A maioria das pessoas responderam aos questionários sozinhas, sendo que a 

pesquisadora ficava próxima para esclarecer as dúvidas que surgissem. Para outras a 

pesquisadora lia a pergunta e marcava a resposta escolhida pelo respondente. O tempo 

médio para eles responderem variava entre quatro a dez minutos. Já para a pesquisadora 

ler e marcar, o tempo médio era de nove minutos. 

 

 

4.3Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Para efetivar a pesquisa, a coleta de dados nos levantamentos aconteceu com a aplicação 

de questionário estruturado em dez unidades participantes do evento “Comida Di 

Buteco” selecionadas aleatoriamente, junto aos frequentadores, abordando as pessoas 



84 

 

que experimentaram o prato concorrente. Fez-se o cálculo da amostra e encontrou-se o 

mínimo 385 respondentes (SANTOS, 2013). Foram entrevistadas 417 pessoas nesta 

etapa da pesquisa quantitativa. Na segunda etapa da pesquisa, utilizou-se o método 

qualitativo, em complemento, como forma de enriquecer mais a pesquisa. Realizou-se 

entrevistas pessoais, individuais em profundidade seguindo um roteiro de perguntas 

com base em teorias e pressupostos definidos pelo pesquisador que busca respostas a 

partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por ser conhecedora de 

informações que se deseja extrair (MALHOTRA, 2001). Foram entrevistados uma 

diretora e um coordenador operacional do evento; uma jurada e dois proprietários de 

botecos participantes do evento “Comida Di Buteco”. Esta etapa denominada pesquisa 

qualitativa seguiu um roteiro de perguntas e foi gravada para garantir melhor análise dos 

dados coletados. 

 

As pesquisas com aplicação de questionários (survey) serão apresentadas no 

APÊNDICE A e as entrevistas seguiram o roteiro do APÊNDICE B.Na etapa 

quantitativa a coleta dos dados foi realizada utilizando um questionário estruturado com 

perguntas objetivas, utilizando a escala de Likert de 1 a 6, aplicado aos frequentadores 

do evento “Comida Di Buteco” da cidade de Belo Horizonte, no período de 12 de abril a 

12 de maio de 2013. 

 

As questões foram formuladas para responder aos objetivos específicos propostos e 

comprovação do modelo teórico elaborado para esta pesquisa. As cinco primeiras 

questões, que desdobram-se em seis tópicos cada, referem-se às percepções dos 

consumidores em relação à análise sensorial utilizando quatro dos cinco sentidos: visão, 

sabor, tato/textura e cheiro. Conforme já explicado, o sentido audição não foi analisado 

devido a pesquisa ter ocorrido em locais com muito ruído e ao ar livre também. A sexta 

questão avaliou o que mais interessa o consumidor em um prato (especialidade). Já as 

duas últimas questões abordaram o marketing do evento e a percepção quanto ao valor 

do prato servido, relação custo-benefício. 
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4.4Estratégia de coleta e análise de dados 

 
 

Apresenta-se o QUADRO 2, que relaciona os objetivos específicos (que visam auxiliar 

na resposta à pergunta orientadora desta pesquisa) aos autores referenciados em cada 

etapa, bem como os instrumentos de coleta dos dados. 

 
QUADRO 2 - Estratégia de coleta e análise de dados 

 
Objetivos específcios 

 
Autores 

 
Tipo de 
Pesquisa 

 
Fonte/ 

Instrumento de 
coleta de dados 

 
Identificar os principais 
determinantes da percepção 
sensorial dos consumidores; 

 
 Minim (2010) 
 Dutcosky (2011) 

 

 
Pesquisa 
de 
campo e 
bibliográ
fica 

 
Questionário 
(APÊNDICE A) 
e entrevista 
(APÊNDICE B ) 
Questões 3 e 7 do 
roteiro  
 
 

 
Segmentar a percepção 
sensorial dos consumidores 
em relação a cada sentido 
analisado. 
 

 
 Minim (2010) 
 Dutcosky (2011) 
 Hoyer e Maclnnis, 2011;  
 Schiffman e Kanuk, 

(2000) 
 Kotler e Keller, (2006) 
 Solomon (2002, 2008 e 

2011) 
Urdan e Urdan, 2006; 
Grewal e Levy,2012 

 
 

Pesquisa 
de 
campo 

Questionário 
(APÊNDICE A) 
e entrevista 
(APÊNDICE B) 
Questão 5 do 
roteiro  
 

 
Identificar as relações entre 
os diversos elementos 
determinantes da percepção 
sensorial. 

  
 Minim (2010) 
 Dutcosky (2011) 

 
 

Pesquisa 
de 
campo 

Questionário 
(APÊNDICE A) 
e entrevista 
(APÊNDICE B)  
Questões 1, 2 e 3  
do roteiro  
 

 
Identificar como os 
elementos sensoriais 
básicos(visão, paladar, tato e 
olfato) contribuem, em 
conjunto, para a sensação 
sensorial, ou resposta do 
consumidor. 

  
 Minim (2010) 
 Dutcosky (2011) 

 
 

Pesquisa 
de 
campo 

Questionário 
(APÊNDICE A) 
item 5 e 
entrevista 
(APÊNDICE B)  
Questões 4, 5 e 7 
do roteiro  
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados 

 

 

Os dados quantitativos obtidos na pesquisa foram tratados utilizando-se os softwares 

SPSS 19® e Microsoft Excell®. Já as ilustrações foram baseadas em Morgan (2004). 

A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um 

determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, chamadas 

de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através de um 

modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, 

sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram incluídas no 

modelo, ou seja, ao erro aleatório.  

O que se espera é que as variáveis originais   estejam agrupadas em subconjuntos de 

novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a análise fatorial teria 

como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste modo, em casos nos 

quais se tem um número grande de variáveis medidas e correlacionadas entre si, seria 

possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um número menor de novas variáveis 

alternativas, não correlacionadas e que de algum modo sumarizassem as informações 

principais das variáveis originais. Essas novas variáveis são chamadas de fatores ou 

variáveis latentes (MINGOTI,2007). 

 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Correlação de Pearson. 

Alfa de Cronbach foi Apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente Alfa de 

Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da 

confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa 

(CRONBACH, 2004). Dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma 

escala de medição, o coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da variância dos 

itens individuais e das covariâncias entre os itens através da seguinte equação:  
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  Onde: k é o número de itens do questionário, é a variância do item i e é a variância 

total do questionário.  

Coeficiente de correlação de Pearson: é uma medida do grau de relação linear entre duas 

variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) 

significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o valor 

-1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando uma das 

variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é 

a associação linear entre as duas variáveis (MORETIN, 1999; TRIOLA, 2008). 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a sua 

fórmula de cálculo é: 

 

 Regressão: é uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer o 

valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma 

variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, mas 

também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis(BRUNI, 2011). 

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode 

assumir 6 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar estes 

dados é a partir da regressão logística ordinal. 

Em relação às entrevistas, elas foram gravadas e e os principais pontos foram transcritos 

na apresentação e análise dos resultados. 

 

A seguir serão apresentados os resultados e as análises dos mesmos. 

 

 

 

 



88 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nesta etapa da pesquisa serão apresentados e analisados os dados obtidos referentes às 

pesquisas quantitativa e qualitativa. 

 

 

5.1 Análise quantitativa dos dados 

 

 

Como resultado do tratamento estatístico para a pesquisa quantitativa, os dados serão 

apresentados seguindo três fases: a análise descritiva, a análise de correlações e análise 

da regressão múltipla, complementando com a análise da validação nomológica via 

Amos (IBM® SPSS®), cujo software possibilita a apresentação visual mais 

compreensível dos modelos. 

 

 

5.1.1 Análise da distribuição dos dados da pesquisa 

 

 

A apresentação e análise descritiva dos dados coletados é apresentada nas tabelas 1 e 2, 

onde se mostra a distribuição de frequência absoluta dos construtos e variáveis da 

pesquisa, assim como as frequências relativas, complementando com os dados faltantes, 

ou seja, questões que tiveram algum item sem resposta. Os dados foram coletados dos 

questionários, nos quais utilizou-se a escala Likert, em que, em resposta a cada 

afirmação, o respondente marcou se concorda totalmente ou discorda totalmente, bem 

como o uso de alternativas intermediárias (BRUNI, 2011). 



 

 

 
Tabela 1 - Distribuição dos construtos e variáveis da pesquisa 

Construto Apresentação Deste Prato 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto da apresentação visual deste prato 3 0,72% 7 1,68% 51 12,23% 63 15,11% 118 28,30% 175 41,97% 417 100,00% 0 

Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato 25 6,00% 37 8,87% 79 18,94% 92 22,06% 95 22,78% 89 21,34% 417 100,00% 0 

A apresentação deste prato é agradável 2 0,48% 13 3,14% 46 11,11% 76 18,36% 122 29,47% 155 37,44% 414 100,00% 3 

Eu me surpreendi positivamente com a apresentação deste prato 19 4,60% 34 8,23% 57 13,80% 86 20,82% 110 26,63% 107 25,91% 413 100,00% 4 

Eu considero a apresentação, cor, deste prato adequada 4 0,96% 14 3,36% 51 12,23% 69 16,55% 137 32,85% 142 34,05% 417 100,00% 0 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato 6 1,44% 12 2,88% 47 11,30% 73 17,55% 130 31,25% 148 35,58% 416 100,00% 1 

Construto Sabor Deste Prato 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto do sabor deste prato 9 2,16% 18 4,32% 44 10,55% 84 20,14% 114 27,34% 148 35,49% 417 100,00% 0 

Eu me identifico com o sabor deste prato 14 3,37% 32 7,69% 55 13,22% 87 20,91% 112 26,92% 116 27,88% 416 100,00% 1 

O sabor deste prato é agradável 8 1,92% 15 3,60% 48 11,51% 87 20,86% 123 29,50% 136 32,61% 417 100,00% 0 

Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste prato 21 5,05% 32 7,69% 57 13,70% 77 18,51% 109 26,20% 120 28,85% 416 100,00% 1 

Eu considero o sabor deste prato adequado ao meu paladar 16 3,86% 29 6,99% 46 11,08% 88 21,20% 113 27,23% 123 29,64% 415 100,00% 2 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 11 2,64% 29 6,95% 39 9,35% 83 19,90% 124 29,74% 131 31,41% 417 100,00% 0 

Construto Consistência (Textura/Tato) Deste Prato 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto da consistência/textura deste prato 11 2,64% 18 4,33% 51 12,26% 95 22,84% 126 30,29% 115 27,64% 416 100,00% 1 

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato 16 3,85% 22 5,29% 53 12,74% 109 26,20% 122 29,33% 94 22,60% 416 100,00% 1 

A consistência/textura deste prato é agradável 14 3,37% 17 4,09% 55 13,22% 94 22,60% 133 31,97% 103 24,76% 416 100,00% 1 

Eu me surpreendi positivamente com a textura deste prato 18 4,33% 34 8,17% 59 14,18% 87 20,91% 126 30,29% 92 22,12% 416 100,00% 1 

Eu considero a consistência/textura deste prato adequada 11 2,66% 29 7,00% 50 12,08% 88 21,26% 133 32,13% 103 24,88% 414 100,00% 3 

No geral, eu gosto da consistência/textura deste preto 12 2,88% 30 7,21% 60 14,42% 64 15,38% 140 33,65% 110 26,44% 416 100,00% 1 

Construto Cheiro/Aroma 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto do cheiro deste prato 14 3,37% 30 7,23% 70 16,87% 92 22,17% 88 21,20% 121 29,16% 415 100,00% 2 

Eu me identifico com o cheiro deste prato 17 4,10% 38 9,16% 70 16,87% 91 21,93% 95 22,89% 104 25,06% 415 100,00% 2 

Este cheiro provoca o prazer de comer 22 5,31% 41 9,90% 71 17,15% 100 24,15% 79 19,08% 101 24,40% 414 100,00% 3 

Eu me surpreendi positivamente com o cheiro do prato 20 4,84% 51 12,35% 81 19,61% 83 20,10% 96 23,24% 82 19,85% 413 100,00% 4 

Eu considero este cheiro adequado 17 4,14% 46 11,19% 65 15,82% 83 20,19% 96 23,36% 104 25,30% 411 100,00% 6 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato 18 4,36% 43 10,41% 65 15,74% 83 20,10% 97 23,49% 107 25,91% 413 100,00% 4 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Continuação da tabela 1 
 
Construto Com Relação a Este Prato 

 
 

1 

 
 

% 

 
 

2 

 
 
% 

 
 

3 

 
 

% 

 
 

4 

 
 

% 

 
 
5 

 
 

% 

 
 

6 

 
 

% 

 
 

Total 

 
 

% 

 
Dados 

Faltantes 

Eu achei este prato apetitoso analisando por um aspecto sensorial 6 1,45% 36 8,70% 54 13,04% 103 24,88% 104 25,12% 111 26,81% 414 100,00% 3 

Este prato atrai meus sentidos 18 4,33% 44 10,58% 75 18,03% 89 21,39% 101 24,28% 89 21,39% 416 100,00% 1 

Este prato aumenta minha percepção em relação aos meus 
sentidos 

23 5,60% 55 13,38% 81 19,71% 95 23,11% 89 21,65% 68 16,55% 411 100,00% 6 

Eu não sinto sensações fortes com este prato 48 11,51% 59 14,15% 84 20,14% 74 17,75% 83 19,90% 69 16,55% 417 100,00% 0 

Este prato me desperta emoções 60 14,56% 64 15,53% 85 20,63% 83 20,15% 64 15,53% 56 13,59% 412 100,00% 5 

Eu me sinto bem quando degusto este prato 23 5,68% 46 11,36% 77 19,01% 87 21,48% 88 21,73% 84 20,74% 405 100,00% 12 

No geral, este prato me proporciona uma sensação positiva nos 
cinco sentidos (olfato, gosto, visão, tato e audição) 

22 5,28% 44 10,55% 69 16,55% 98 23,50% 96 23,02% 88 21,10% 417 100,00% 0 

Construto Sobre o Evento “Comida Di Buteco” 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

É uma oportunidade para Belo Horizonte se destacar na mídia 6 1,46% 7 1,70% 23 5,58% 36 8,74% 98 23,79% 242 58,74% 412 100,00% 5 

O evento é muito importante para minha diversão 12 2,88% 15 3,61% 54 12,98% 84 20,19% 101 24,28% 150 36,06% 416 100,00% 1 

Convido os amigos para apreciar as especialidades 11 2,65% 11 2,65% 34 8,19% 65 15,66% 118 28,43% 176 42,41% 415 100,00% 2 

Vou a diversos botecos todo anos 23 5,53% 37 8,89% 57 13,70% 55 13,22% 92 22,12% 152 36,54% 416 100,00% 1 

Leio na internet e jornais sobre o evento 37 8,94% 36 8,70% 56 13,53% 70 16,91% 82 19,81% 133 32,13% 414 100,00% 3 

Irie na saideira (último dia do evento) 174 42,23% 25 6,07% 37 8,98% 32 7,77% 40 9,71% 104 25,24% 412 100,00% 5 

O evento se integra bem na cultura de Belo Horizonte 7 1,68% 5 1,20% 19 4,57% 32 7,69% 81 19,47% 272 65,38% 416 100,00% 1 

No geral, gosto do evento “Comida Di Buteco” 0 0,00% 5 1,20% 20 4,80% 28 6,71% 78 18,71% 286 68,59% 417 100,00% 0 

Construto Valor Deste Prato 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Penso que este prato me oferece bom custo-benefício 12 2,88% 26 6,24% 68 16,31% 85 20,38% 104 24,94% 122 29,26% 417 100,00% 0 

Dentro da categoria de petiscos, eu considero este prato uma boa 
escolha 

15 3,60% 29 6,95% 68 16,31% 82 19,66% 98 23,50% 125 29,98% 417 100,00% 0 

Fiquei satisfeito com a escolha desta especialidade este ano 19 4,56% 44 10,55% 56 13,43% 75 17,99% 100 23,98% 123 29,50% 417 100,00% 0 

Este prato vale muito mais do que ele custa 85 20,43% 67 16,11% 83 19,95% 74 17,79% 50 12,02% 57 13,70% 416 100,00% 1 

Voltarei para apreciar este prato novamente 93 22,36% 57 13,70% 51 12,26% 58 13,94% 72 17,31% 85 20,43% 416 100,00% 1 

Irei apreciar ou pratos do “Comida Di Buteco” em outro restaurante 6 1,44% 8 1,92% 31 7,43% 42 10,07% 90 21,58% 240 57,55% 417 100,00% 0 

No geral, eu gosto do preço deste prato (especialidade) 24 5,76% 29 6,95% 80 19,18% 68 16,31% 90 21,58% 126 30,22% 417 100,00% 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
A tabela 2 complementa a tabela 1, apresentando a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação (desvio padrão expresso como uma 

porcentagem média). 
 
 
 



 

 

Tabela 2 - Tabela descritiva agrupada dos construtos 

Construto Apresentação Deste Prato Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto da apresentação visual deste prato 4,94 1,15 23,29% 3 0,72% 7 1,68% 51 12,23% 63 15,11% 118 28,30% 175 41,97% 417 100,00% 0 

Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato 4,11 1,47 35,77% 25 6,00% 37 8,87% 79 18,94% 92 22,06% 95 22,78% 89 21,34% 417 100,00% 0 

A apresentação deste prato é agradável 4,86 1,16 23,88% 2 0,48% 13 3,14% 46 11,11% 76 18,36% 122 29,47% 155 37,44% 414 100,00% 3 

Eu me surpreendi positivamente com a apresentação deste prato 4,34 1,44 33,13% 19 4,60% 34 8,23% 57 13,80% 86 20,82% 110 26,63% 107 25,91% 413 100,00% 4 

Eu considero a apresentação, cor, deste prato adequada 4,79 1,19 24,79% 4 0,96% 14 3,36% 51 12,23% 69 16,55% 137 32,85% 142 34,05% 417 100,00% 0 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato 4,81 1,20 24,96% 6 1,44% 12 2,88% 47 11,30% 73 17,55% 130 31,25% 148 35,58% 416 100,00% 1 

Construto Sabor Deste Prato Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto do sabor deste prato 4,73 1,28 27,11% 9 2,16% 18 4,32% 44 10,55% 84 20,14% 114 27,34% 148 35,49% 417 100,00% 0 

Eu me identifico com o sabor deste prato 4,44 1,39 31,36% 14 3,37% 32 7,69% 55 13,22% 87 20,91% 112 26,92% 116 27,88% 416 100,00% 1 

O sabor deste prato é agradável 4,70 1,24 26,40% 8 1,92% 15 3,60% 48 11,51% 87 20,86% 123 29,50% 136 32,61% 417 100,00% 0 

Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste prato 4,40 1,47 33,45% 21 5,05% 32 7,69% 57 13,70% 77 18,51% 109 26,20% 120 28,85% 416 100,00% 1 

Eu considero o sabor deste prato adequado ao meu paladar 4,50 1,40 31,05% 16 3,86% 29 6,99% 46 11,08% 88 21,20% 113 27,23% 123 29,64% 415 100,00% 2 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 4,61 1,34 29,00% 11 2,64% 29 6,95% 39 9,35% 83 19,90% 124 29,74% 131 31,41% 417 100,00% 0 

Construto Consistência (Textura/Tato) Deste Prato Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto da consistência/textura deste prato 4,57 1,27 27,91% 11 2,64% 18 4,33% 51 12,26% 95 22,84% 126 30,29% 115 27,64% 416 100,00% 1 

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato 4,40 1,31 29,91% 16 3,85% 22 5,29% 53 12,74% 109 26,20% 122 29,33% 94 22,60% 416 100,00% 1 

A consistência/textura deste prato é agradável 4,50 1,29 28,65% 14 3,37% 17 4,09% 55 13,22% 94 22,60% 133 31,97% 103 24,76% 416 100,00% 1 

Eu me surpreendi positivamente com a textura deste prato 4,31 1,40 32,43% 18 4,33% 34 8,17% 59 14,18% 87 20,91% 126 30,29% 92 22,12% 416 100,00% 1 

Eu considero a consistência/textura deste prato adequada 4,48 1,32 29,39% 11 2,66% 29 7,00% 50 12,08% 88 21,26% 133 32,13% 103 24,88% 414 100,00% 3 

No geral, eu gosto da consistência/textura deste preto 4,49 1,36 30,29% 12 2,88% 30 7,21% 60 14,42% 64 15,38% 140 33,65% 110 26,44% 416 100,00% 1 

Construto Cheiro/Aroma Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu gosto do cheiro deste prato 4,38 1,41 32,28% 14 3,37% 30 7,23% 70 16,87% 92 22,17% 88 21,20% 121 29,16% 415 100,00% 2 

Eu me identifico com o cheiro deste prato 4,26 1,44 33,85% 17 4,10% 38 9,16% 70 16,87% 91 21,93% 95 22,89% 104 25,06% 415 100,00% 2 

Este cheiro provoca o prazer de comer 4,15 1,48 35,71% 22 5,31% 41 9,90% 71 17,15% 100 24,15% 79 19,08% 101 24,40% 414 100,00% 3 

Eu me surpreendi positivamente com o cheiro do prato 4,04 1,47 36,33% 20 4,84% 51 12,35% 81 19,61% 83 20,10% 96 23,24% 82 19,85% 413 100,00% 4 

Eu considero este cheiro adequado 4,23 1,47 34,83% 17 4,14% 46 11,19% 65 15,82% 83 20,19% 96 23,36% 104 25,30% 411 100,00% 6 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato 4,26 1,48 34,66% 18 4,36% 43 10,41% 65 15,74% 83 20,10% 97 23,49% 107 25,91% 413 100,00% 4 

Construto Com Relação a Este Prato Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Eu achei este prato apetitoso analisando por um aspecto sensorial 4,44 1,32 29,74% 6 1,45% 36 8,70% 54 13,04% 103 24,88% 104 25,12% 111 26,81% 414 100,00% 3 

Este prato atrai meus sentidos 4,15 1,44 34,71% 18 4,33% 44 10,58% 75 18,03% 89 21,39% 101 24,28% 89 21,39% 416 100,00% 1 

Este prato aumenta minha percepção em relação aos meus 
sentidos 

3,91 1,45 37,12% 23 5,60% 55 13,38% 81 19,71% 95 23,11% 89 21,65% 68 16,55% 411 100,00% 6 



 

 

Eu não sinto sensações fortes com este prato 3,70 1,61 43,41% 48 11,51% 59 14,15% 84 20,14% 74 17,75% 83 19,90% 69 16,55% 417 100,00% 0 

Este prato me desperta emoções 3,47 1,60 46,12% 60 14,56% 64 15,53% 85 20,63% 83 20,15% 64 15,53% 56 13,59% 412 100,00% 5 

Eu me sinto bem quando degusto este prato 4,04 1,49 36,72% 23 5,68% 46 11,36% 77 19,01% 87 21,48% 88 21,73% 84 20,74% 405 100,00% 12 

No geral, este prato me proporciona uma sensação positiva nos 
cinco sentidos (olfato, gosto, visão, tato e audição) 

4,12 1,46 35,43% 22 5,28% 44 10,55% 69 16,55% 98 23,50% 96 23,02% 88 21,10% 417 100,00% 0 

Construto Sobre o Evento “Comida Di Buteco” Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

É uma oportunidade para Belo Horizonte se destacar na mídia 5,28 1,10 20,83% 6 1,46% 7 1,70% 23 5,58% 36 8,74% 98 23,79% 242 58,74% 412 100,00% 5 

O evento é muito importante para minha diversão 4,68 1,33 28,43% 12 2,88% 15 3,61% 54 12,98% 84 20,19% 101 24,28% 150 36,06% 416 100,00% 1 

Convido os amigos para apreciar as especialidades 4,92 1,25 25,46% 11 2,65% 11 2,65% 34 8,19% 65 15,66% 118 28,43% 176 42,41% 415 100,00% 2 

Vou a diversos botecos todo anos 4,47 1,57 35,06% 23 5,53% 37 8,89% 57 13,70% 55 13,22% 92 22,12% 152 36,54% 416 100,00% 1 

Leio na internet e jornais sobre o evento 4,26 1,65 38,60% 37 8,94% 36 8,70% 56 13,53% 70 16,91% 82 19,81% 133 32,13% 414 100,00% 3 

Irie na saideira (último dia do evento) 3,12 2,12 67,78% 174 42,23% 25 6,07% 37 8,98% 32 7,77% 40 9,71% 104 25,24% 412 100,00% 5 

O evento se integra bem na cultura de Belo Horizonte 5,38 1,07 19,90% 7 1,68% 5 1,20% 19 4,57% 32 7,69% 81 19,47% 272 65,38% 416 100,00% 1 

No geral, gosto do evento “Comida Di Buteco” 5,49 0,90 16,48% 0 0,00% 5 1,20% 20 4,80% 28 6,71% 78 18,71% 286 68,59% 417 100,00% 0 

Construto Valor Deste Prato Média D.P. C.V. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total % 
Dados 

Faltantes 

Penso que este prato me oferece bom custo-benefício 4,46 1,37 30,77% 12 2,88% 26 6,24% 68 16,31% 85 20,38% 104 24,94% 122 29,26% 417 100,00% 0 

Dentro da categoria de petiscos, eu considero este prato uma boa 
escolha 

4,42 1,42 32,15% 15 3,60% 29 6,95% 68 16,31% 82 19,66% 98 23,50% 125 29,98% 417 100,00% 0 

Fiquei satisfeito com a escolha desta especialidade este ano 4,35 1,51 34,66% 19 4,56% 44 10,55% 56 13,43% 75 17,99% 100 23,98% 123 29,50% 417 100,00% 0 

Este prato vale muito mais do que ele custa 3,26 1,68 51,42% 85 20,43% 67 16,11% 83 19,95% 74 17,79% 50 12,02% 57 13,70% 416 100,00% 1 

Voltarei para apreciar este prato novamente 3,51 1,86 52,82% 93 22,36% 57 13,70% 51 12,26% 58 13,94% 72 17,31% 85 20,43% 416 100,00% 1 

Irei apreciar ou pratos do “Comida Di Buteco" em outro restaurante 5,21 1,16 22,17% 6 1,44% 8 1,92% 31 7,43% 42 10,07% 90 21,58% 240 57,55% 417 100,00% 0 

No geral, eu gosto do preço deste prato (especialidade) 4,32 1,52 35,27% 24 5,76% 29 6,95% 80 19,18% 68 16,31% 90 21,58% 126 30,22% 417 100,00% 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 20
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No questionário aplicado, para cada construto apresentado, a sexta afirmativa variável foi a 

conclusiva das anteriores, que por validar as demais serão apresentadas abaixo em forma de 

tabela e gráfico. Ela figura, em todas as análises, como a variável explicada em cada construto 

do modelo. As tabelas apresentam a escala de 1 a 6, sendo que 1 é discorda totalmente e 6 

concorda totalmente, quantos votos cada item obteve e o percentual dos mesmo, bem como o 

número de dados ausentes. 

 

a)Construto – Apresentação Do Prato/especialidade 
 

O construto Apresentação do Prato possui sua distribuição de frequências das variáveis 

conforme se apresenta na tabela 3 e no gráfico 1. 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato 

 

Tabela 3 - Distribuição geral da "Avaliação geral da apresentação do prato" 

 
Frequência Porcentagem 

1 6 1,4 

2 12 2,9 

3 47 11,3 

4 73 17,5 

5 130 31,3 

6 148 35,6 

   

Total 416 100,0 

Dados Ausentes 1 
 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 1 - Histogramas da avaliação da apresentação do prato 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Através da tabela 3 e do gráfico 1 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “no 

geral, eu gosto da apresentação deste prato” apresentam um comportamento crescente na 

avaliação, ou seja, 1,4% avaliaram dando 1 (discordo totalmente) para a adequação da 

apresentação, cor do prato e a maioria (35,6%), avaliou dando 6 (concordo totalmente), tendo 

a nota de avaliação 5 com (31,3%), bem próxima. Quando somam-se as escalas 4, 5 e 6 

obtem-se um percentual de 84,4 de avaliação positiva em relação à apresentação dos pratos. 

 

b) Construto- Sabor deste prato 
 

O construto sabor apresenta a distribuição de frequência das variáveis conforme demonstrado 

na tabela 4 e no gráfico 2. 

 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 
 

Tabela 4 - Distribuição da "Avaliação geral eu gosto do sabor deste prato" 

  Frequência Porcentagem 

1 11 2,6 

2 29 7,0 

3 39 9,4 

4 83 19,9 

5 124 29,7 

6 131 31,4 

Total 417 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 2 - Histograma de avaliação geral se gosta do sabor deste prato 

Fonte: dados da pesquisa, 2013 
 

Através da tabela 4 e do gráfico 2 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “se 

gosta do sabor do prato de uma forma geral” apresentam um comportamento crescente na 

avaliação, ou seja, 2,6% avaliaram dando 1 (discordo totalmente) e a maioria (31,4%), avaliou 

dando 6 (concordo totalmente). Quando somam-se as escalas 4, 5 e 6 obtem-se um percentual 

de 81,0 de avaliação positiva em relação ao sabor dos pratos. 

 

 
c)Construto Consistência (textura/tato) deste prato 

 

O construto consistência ou tato, na análise sensorial consiste na distribuição de frequência 

das variáveis, tal como se apresenta na tabela 5 e no gráfico 3. 

 
Tabela 5 - Distribuição da "Avaliação geral da consistência/textura deste prato" 

  Frequência Porcentagem 

1 12 2,9 

2 30 7,2 

3 60 14,4 

4 64 15,4 

5 140 33,7 

6 110 26,4 

Total 416 100,0 

Dados Ausentes 1 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 3 - Histogramas da avaliação geral da consistência/textura deste prato 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Através da tabela 5 e do gráfico 3 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “a 

consistência/textura deste prato em geral” apresentam a menor frequência para quem avaliou 

dando 1 (discordo totalmente) com 2,9% e a maior (33,7%), para quem avaliou dando deu 5. 

Quando somam-se as escalas 4, 5 e 6 obtem-se um percentual de 76,5 de avaliação positiva 

em relação à consistência/textura-tato dos pratos. 

 

d) Construto Cheiro/aroma do prato 
 

O construto cheiro/aroma do prato apresenta a distribuição das variáveis conforme ilustrado 

na tabela 6, bem como no gráfico 4. 

 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato. 

 

Tabela 6 - Distribuição da "Avaliação geral do cheiro deste prato" 

  Frequência Porcentagem 

1 18 4,4 

2 43 10,4 

3 65 15,7 

4 83 20,1 

5 97 23,5 

6 107 25,9 

Total 413 100,0 

Dados Ausentes 4 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 4 - Histogramas da avaliação geral do cheiro deste prato 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Através da tabela 6 e do gráfico 4 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “o 

cheiro do prato em geral” apresentam um comportamento crescente na avaliação, ou seja, 

4,4% avaliaram dando 1 (discordo totalmente) e a maioria (25,9%), avaliou dando 6 

(concordo totalmente).Quando somam-se as escalas 4, 5 e 6 obtem-se um percentual de 69,5 

de avaliação positiva em relação ao cheiro/aroma dos pratos. O percentual menor para o 

sentido cheiro/aroma pode ser explicado pelo fato que muitas pessoas entrevistadas estavam 

em mesas ao ar livre, o que reduz a percepção deste sentido. Fato este que alguns 

respondentes dos questionários sinalizaram para a pesquisadora. 

 

e) Construto Com relação aos sentidos 
 

Em relação ao construto “sentidos”, a tabela 7 e o gráfico 5 mostram a distribuição de 

frequência das variáveis abaixo: 

 

No geral, este prato me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentidos (olfato, 
gosto, visão e tato). 
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Tabela 7 - Distribuição da "Avaliação geral se me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentidos" 

  Frequência Porcentagem 

1 22 5,3 

2 44 10,6 

3 69 16,5 

4 98 23,5 

5 96 23,0 

6 88 21,1 

Total 417 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

 
Gráfico 5 - Histogramas da avaliação geral se me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentido 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

Através da tabela 7 e do gráfico 5 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “se em 

geral me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentidos” apresentam certa igualdade 

de frequência, 4 (23,5%) e 5 (23%). Enquanto quem avaliou dando 1 (discordo totalmente) 

corresponde a 5,3%. Quando somam-se as escalas 4, 5 e 6 obtem-se um percentual de 87,6 de 

avaliação positiva em relação à sensação positiva aos quatro sentidos. 

 

f) Construto O que mais me interessa em um prato – especialidade 
 

No que tange ao construto especialidade, a distribuição de frequências das variações são as 

que se apresentam na tabela 8 e no gráfico 6. 
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Tabela 8 - Distribuição de "O que mais me interessa em um prato" 

  Frequência Porcentagem 

Apresentação 28 6,8 

Cheiro 30 7,2 

Praticidade 7 1,7 

Preço 9 2,2 

Rapidez 4 1,0 

Sabor 336 81,2 

Total 414 100,0 

Dados Ausentes 3 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 6 - O que mais me interessa em um prato 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

Através da tabela 8 e do gráfico 6 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “o que 

mais me interessa em um prato” apresentam a menor frequência para quem respondeu 

Rapidez com 1,0% e a maior (81,2%) para quem respondeu Sabor. Assim, pode-se afirmar 

que o sentido principal para 81,2% dos entrevistas é o sabor/paladar, e em segundo lugar a 

apresentação/visão, quando avaliados em uma única questão, podendo assinalar apenas uma 

resposta. 

 

g) Construto Sobre o evento Comida Di Buteco 
 

Sobre o construto “Evento Comida Di Buteco”, a distribuição das frequências das variáveis, 

são as que se apresentam na tabela 9 e no gráfico 7. 
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No geral, gosto do evento Comida de Buteco 
 

Tabela 9 - Distribuição "Em geral gosto do evento Comida Di Buteco" 

  Frequência Porcentagem 

2 5 1,2 

3 20 4,8 

4 28 6,7 

5 78 18,7 

6 286 68,6 

Total 417 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 7 - Histogramas em geral gosto do evento"Comida Di Buteco" " 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Através da tabela 9 e do gráfico 7 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “se em 

geral gosta do evento Comida de Buteco” apresentam um comportamento crescente na 

avaliação, ou seja, 1,2% avaliaram dando 1 (discordo totalmente) e a maioria (68,6%), avaliou 

dando 6 (concordo totalmente). O gráfico ilustra a boa aceitação do evento pelo público, 

sendo que o somatório das escalas 4, 5 e 6 totalizou 86,0%. 

 

h) Construto Sobre o valor do prato 
 

Em relação ao construto “Valor do prato”, a distribuição das frequências das variáveis são 

apresentadas na tabela 10 e no gráfico 8. 

 

No geral, eu gosto do preço deste prato (especialidade) 
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Tabela 10 - Distribuição de "Em geral eu gosto do preço deste prato" 

  Frequência Porcentagem 

1 24 5,8 

2 29 7,0 

3 80 19,2 

4 68 16,3 

5 90 21,6 

6 126 30,2 

Total 417 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 8 - Histogramas em geral eu gosto do preço deste prato 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

Através da tabela 10 e do gráfico 8 nota-se que, as avaliações quando perguntado sobre “em 

geral eu gosto do preço deste prato” apresentam a menor frequência para quem deu 1 

(discordo totalmente) com 5,8% e a maior (30,2%), para quem avaliou dando 6 (concordo 

totalmente). A somatória dos construtos 4, 5 e 6 totaliza 68,1% de satisfação no geral sobre o 

atributo preço. Este percentual indica que o público acompanha este atributo e devido os 

questionamentos sobre preço dos pratos servidos no evento “Comida Di Buteco”, a 

organização passou a tabelar os preços dos pratos concorrentes (veja pesquisa qualitativa). 
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5.1.2 Estatística de Dispersão 

 

A apresentação e análise da dispersão dos dados da pesquisa é demonstrada nas unidades a 

seguir, sendo fundamentada pelos dados constantes nas tabelas. 

 

a)Apresentação e análise da estatística de dispersão do Construto 
Apresentação Deste Prato 

 

Tabela 11- Apresentação deste prato 

  Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

Eu gosto da apresentação visual deste prato 4,94 1,15 23,29% 

Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato 4,11 1,47 35,77% 

A apresentação deste prato é agradável 4,86 1,16 23,88% 

Eu me surpreendi positivamente com a apresentação deste prato 4,34 1,44 33,13% 

Eu considero a apresentação, cor, deste prato adequada 4,79 1,19 24,79% 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato 4,81 1,20 24,96% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

4,11 e 4,94. A questão “Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato” foi a mais 

heterogenia, assumindo um coeficiente de variação de 35,77%. Pode-se concluir, no geral, 

que todas as afirmativas são uniformes ou significativas e correlacionam-se umas às outras. 

Os coeficientes de variação refletem bom nível de relação entre as medidas do desvio-padrão 

em relação à medida, ou seja, sem variações muito significativas. 

 

b)Apresentação e análise de estatísticas descritivas do Construto Sabor Deste 
Prato 

 
Tabela 12 - Sabor deste prato 

Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

Eu gosto do sabor deste prato 4,73 1,28 27,11% 

Eu me identifico com o sabor deste prato 4,44 1,39 31,36% 

O sabor deste prato é agradável 4,70 1,24 26,40% 

Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste prato 4,40 1,47 33,45% 

Eu considero o sabor deste prato adequado ao meu paladar 4,50 1,40 31,05% 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 4,61 1,34 29,00% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

4,40 e 4,73. A questão “Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste prato” foi a mais 

heterogênea, assumindo um coeficiente de variação de 33,45%.Os coeficientes de variação 

não apresentaram variações muito significativas entre desvios padrão e as médias. Este 
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resultado sugere que os respondentes esperavam mais pelos pratos, ou seja, não se 

surpreenderam a ponto de superar suas expectativas. 

c)Apresentação e análise de estatísticas descritivas do Construto Consistência 
(textura - tato) Deste Prato 

 

Tabela 13- Consistência (textura/tato) deste prato 

Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

Eu gosto da consistência/textura deste prato 4,57 1,27 27,91% 

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato 4,40 1,31 29,91% 

A consistência/textura deste prato é agradável 4,50 1,29 28,65% 

Eu me surpreendi positivamente com a textura deste prato 4,31 1,40 32,43% 

Eu considero a consistência/textura deste prato adequada 4,48 1,32 29,39% 

No geral, eu gosto da consistência/textura deste preto 4,49 1,36 30,29% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

4,31 e 4,57. A questão “Eu me surpreendi positivamente com a textura deste prato” foi a mais 

heterogênia, assumindo um coeficiente de variação de 32,43%. Os coeficientes de variação 

demonstram relação estável entre os desvios padrões e as médias. 

 

d)Apresentação e análise de estatísticas do Construto Cheiro – Aroma 
 

Tabela 14 - Cheiro -Aroma 

Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

Eu gosto do cheiro deste prato 4,38 1,41 32,28% 

Eu me identifico com o cheiro deste prato 4,26 1,44 33,85% 

Este cheiro provoca o prazer de comer 4,15 1,48 35,71% 

Eu me surpreendi positivamente com o cheiro do prato 4,04 1,47 36,33% 

Eu considero este cheiro adequado 4,23 1,47 34,83% 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato 4,26 1,48 34,66% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

4,04 e 4,38. A questão “Eu me surpreendi positivamente com o cheiro do prato” foi a mais 

heterogenia, assumindo um coeficiente de variação de 36,33%.Esta questão pode ser 

associada ao fato de vários pratos serem servidos em ambientes ao ar livre, o que afetaria a 

percepção das pessoas em relação ao aroma. Os coeficientes de variação não apresentam 

distorções significativas na relação entre desvio padrão e média. 
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e)Apresentação e análise de estatísticas do Construto Com Relação a Este 
Prato 

 
Tabela 15 - Com relação a este prato 

Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 
Variação 

Eu achei este prato apetitoso analisando por um aspecto sensorial 4,44 1,32 29,74% 

Este prato atrai meus sentidos 4,15 1,44 34,71% 

Este prato aumenta minha percepção em relação aos meus sentidos 3,91 1,45 37,12% 

Eu não sinto sensações fortes com este prato 3,70 1,61 43,41% 

Este prato me desperta emoções 3,47 1,60 46,12% 
Eu me sinto bem quando degusto este prato 
No geral, este prato me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentidos 

(olfato, gosto, visão e tato) 

4,04 1,49 36,72% 

4,12 1,46 35,43% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 
O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

3,47 e 4,44. A questão “Este prato me desperta emoções” foi a mais heterogênia, assumindo 

um coeficiente de variação de 46,12%.Os coeficientes de variação, em relação aos construtos 

anteriores foram um pouco maiores, sem no entanto, apresentar distorções significativas. 

Acredita-se que esta afirmativa foi a heterogênea devido seu teor subjetivo. As emoções são 

individuais e varia de pessoa para pessoa. 

 

f)Apresentação e análise de estatísticas do Construto Sobre o Evento “Comida 
Di Buteco” 

 

Na tabela 16 são apresentados os dados estatísticos obtidos referente ao construto “Evento 

Comida Di Buteco”. 

 
Tabela 16 - Sobre o evento "Comida Di Buteco" 

Média Desvio Padrão Coeficiente de Variação 

É uma oportunidade para Belo Horizonte se destacar mídia 5,28 1,10 20,83% 

O evento é muito importante para minha diversão 4,68 1,33 28,43% 

Convido os amigos para apreciar as especialidades 4,92 1,25 25,46% 

Vou a diversos botecos todo anos 4,47 1,57 35,06% 

Leio na internet e jornais sobre o evento 4,26 1,65 38,60% 

Irei na saideira (último dia do evento) 3,12 2,12 67,78% 

O evento se integra bem na cultura de Belo Horizonte 5,38 1,07 19,90% 

No geral, gosto do evento Comida de Buteco 5,49 0,90 16,48% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

3,12 e 5,49. A questão “Irei na saideira (último dia do evento)” foi a mais heterogenia, 

assumindo um coeficiente de variação de 67,78%. Nas duas últimas variáveis, o coeficiente 
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de variação foi significativamente baixo, com tendência à grande distanciamento entre desvio 

padrão e média. 

 

g)Apresentação e análise de estatísticas do Construto Valor Deste Prato 
 

Tabela 17 - Valor deste prato 

Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 
Variação 

Penso que este prato me oferece bom custo-benefício 4,46 1,37 30,77% 

Dentro da categoria de petiscos, eu considero este prato uma boa escolha 4,42 1,42 32,15% 

Fiquei satisfeito com a escolha desta especialidade este ano 4,35 1,51 34,66% 

Este prato vale muito mais do que ele custa 3,26 1,68 51,42% 

Voltarei para apreciar este prato novamente 3,51 1,86 52,82% 

Irei apreciar ou pratos do Comida de Buteco em outro restaurante 5,21 1,16 22,17% 

No geral, eu gosto do preço deste prato (especialidade) 4,32 1,52 35,27% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O nível de concordância com as afirmativas feitas é alto, em média, assumiram valores entre 

3,26 e 5,21. A questão “Voltarei para apreciar este prato novamente” foi a mais heterogênia, 

assumindo um coeficiente de variação de 52,82%.Os coeficientes de variação, neste construto, 

se mostraram mais intensos do que nos construtos anteriores, à exceção da avaliação do 

evento “Comida Di Buteco”. Entretanto não caracteriza tendência à formação de grupos 

díspares significativos. Na aplicação do questionário, a pesquisadora escutou muito a frase 

que provavelmente não voltaria pelo motivo do tempo, para poder ir nos outros botecos 

concorrentes. 

 

 

5.1.3 Análise Fatorial 

 

 

A análise fatorial é uma técnica estatística que objetiva combinar variáveis para criar ou 

identificar fatores comuns entre si. É chamada também de análise de interdependência, já que 

analisa a interdependência entre os fatores em estudo. A análise fatorial assume dois 

propósitos: a identificação do construto essencial dos dados e a redução do número de 

variáveis com o máximo possível de informações significativas e, portanto, mais fáceis de se 

trabalhar.Foi realizada a análise fatorial para resumir a informação das seis afirmativas em 

uma única variável, aqui denominada construtos.  Como os construtos são compostos por seis 

afirmativas os valores do coeficiente e comunalidade são iguais para as seis variáveis. Os 
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coeficientes são multiplicadores das respostas originais que resultam no índice do construto e 

a comunalidade é uma medida que indica a variabilidade explicada de cada afirmativa nos 

construtos, sendo que os valores acima de 0,6 são mais adequados (BRUNI, 2011). 

Neste contexto, foram identificados os autovalores, os pesos e as comunalidades de cada 

construto: apresentação do prato (visão), sabor, consistência (textura/tato) e cheiro, que são 

atributos sensoriais, além do construto “prato”. As comunalidades, elementos essenciais da 

análise fatorial, representam a porcentagem da variância da variável que contribui para a 

correlação com as demais variáveis. Foi adotado o critério de rotação VARIMAX (para 

rotação ortogonal), concentrando a carga em pequeno número de variáveis. 

 
a)Apresentação do prato 

 

Os dados referentes à apresentação (visual) do prato, são apresentados nas tabelas 18 e 19 e 

no gráfico 9. 

 
Tabela 18 - Total da variância explicada “apresentação do prato” 

Componente 
Auto valores Iniciais 

Total Porcentagem da variância 
Porcentagem 
Cumulativa 

1 4.436 73.934 73.934 
2 .488 8.131 82.065 
3 .422 7.033 89.098 
4 .279 4.648 93.745 
5 .200 3.327 97.072 
6 .176 2.928 100.000 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Gráfico 9 - Total da variância explicada “apresentação do prato” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

Visualizando a tabela 18 e o gráfico 9, vemos que a maior parte da variância é explicada pelo 

primeiro componente (74%). Logo apenas o primeiro fator é suficiente para explicar a maior 

parte da informação dos dados. 

 

Tabela 19 - Fator "apresentação" 

Variável Peso Comunalidade 

Eu gosto da apresentação visual deste prato 0.841 0.708 

Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato 0.792 0.628 

A apresentação deste prato é agradável 0.904 0.817 

Eu me surpreendi positivamente com a apresentação deste prato 0.868 0.754 

Eu considero a apresentação, cor, deste prato adequada 0.845 0.713 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato 0.904 0.817 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Todas as comunalidades foram altas, conforme pode ser vislumbrado na tabela 19, portanto 

este fator explica bem todas as seis variáveis. As variáveis “A apresentação deste prato é 

agradável” e “No geral, eu gosto da apresentação deste prato” possuem o maior peso neste 

fator enquanto que a variável “Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato” possui o 

menor. 

 

b)Sabor  
 

A análise fatorial das avaliações do sabor é apresentada abaixo, nas tabelas 20 e 21 e no 

gráfico 10. 
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Tabela 20 - Total da variância explicada “sabor” 

Componente 

Auto valores Iniciais 

Total 
Porcentagem 
da variância 

Porcentagem 
Cumulativa 

1 5.167 86.115 86.115 
2 .263 4.385 90.500 
3 .176 2.932 93.432 
4 .152 2.537 95.969 
5 .134 2.236 98.206 
6 .108 1.794 100.000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 
Gráfico 10 - Total da variância explicada “sabor” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Para explicar as variáveis do construto sabor, é necessário apenas um fator, pois o primeiro 

componente sozinho possui 86% da variância explicada. 

 
Tabela 21 - Fator "sabor" 

Variável Peso Comunalidade 

Eu gosto do sabor deste prato 0.924 0.853 

Eu me identifico com o sabor deste prato 0.916 0.839 

O sabor deste prato é agradável 0.941 0.886 

Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste prato 0.912 0.831 

Eu considero o sabor deste prato adequado ao meu paladar 0.939 0.882 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 0.936 0.876 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Todas as variáveis possuem comunalidade maior que 0,8, por conseguinte este fator possui 

uma boa explicação de todas elas. Os pesos de todas as afirmativas neste componente foram 

altos e semelhantes, sendo o peso da variável “O sabor deste prato é agradável” o maior deles. 
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c) Consistência/textura 
 

A análise fatorial do sentido “tato” (consistência/textura) é ilustrada nas tabelas 22 e 23 e no 

gráfico 11. 

 

 

 

Tabela 22 - Total da variância explicada “textura” 

Componente 
Auto valores Iniciais 

Total 
Porcentagem 

da variância 
Porcentagem 
Cumulativa 

1 5.189 86.476 86.476 
2 .275 4.584 91.060 
3 .196 3.263 94.322 

4 .144 2.396 96.718 

5 .110 1.839 98.558 
6 .087 1.442 100.000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

 
Gráfico 11 - Total da variância explicada “textura” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

O primeiro fator possui 86% da variância explicada dos dados, portanto ele sozinho é 

suficiente para resumi-los. 
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Tabela 23 - Fator "consistência/textura" 

Variável Peso Comunalidade 

Eu gosto da consistência/textura deste prato 0.914 0.835 

Eu me identifico com a consistência/textura deste prato 0.907 0.824 

A consistência/textura deste prato é agradável 0.948 0.899 

Eu me surpreendi positivamente com a textura deste prato 0.922 0.850 

Eu considero a consistência/textura deste prato adequada 0.947 0.896 

No geral, eu gosto da consistência/textura deste preto 0.941 0.885 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

As comunalidades ficaram entre 0,82 e 0,90, então as variáveis foram bem explicadas neste 

fator. A variável que possui o maior peso é “Eu considero a consistência/textura deste prato 

adequada”. 

 

d)Cheiro 
 

A análise fatorial do sentido “cheiro” é efetuada, sendo seus resultados apresentados na tabela 

24 e 25 e no gráfico 12 a seguir: 

 

Tabela 24 - Total da variância explicada “cheiro” 

Componente 

Autovalores Iniciais 

Total 
Porcentagem 
da variância 

Porcentagem 
Cumulativa 

1 5.270 87.837 87.837 

2 .301 5.022 92.860 

3 .186 3.094 95.954 

4 .111 1.850 97.804 

5 .089 1.487 99.291 

6 .043 .709 100.000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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Gráfico 12 - Total da variância explicada “cheiro” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O construto cheiro pode ser explicado pelo primeiro fator, pois ele sozinho possui 88% da 

variância explicada dos dados. 

 

Tabela 25 - Fator "cheiro" 

Variável Peso Comunalidade 

Eu gosto do cheiro deste prato 0.906 0.821 

Eu me identifico com o cheiro deste prato 0.932 0.869 

Este cheiro provoca o prazer de comer 0.938 0.880 

Eu me surpreendi positivamente com o cheiro do prato 0.936 0.877 

Eu considero este cheiro adequado 0.953 0.909 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato 0.956 0.915 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Todas as comunalidades são altas, logo todas as variáveis são expressivas neste fator. A 

afirmação “No geral, eu gosto do aroma deste prato” tem o maior peso neste componente. 

 

e)Com relação ao prato 
 

A análise fatorial das variáveis do construto “prato” é constituída dos dados apresentados nas 

tabelas 26 e 27, assim como no gráfico 13. 
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Tabela 26 - Total da variância explicada “com relação ao prato” 

Componente 

Auto valores Iniciais 

Total 
Porcentagem 
da variância 

Porcentagem 
Cumulativa 

1 3.991 66.524 66.524 

2 .802 13.374 79.898 

3 .470 7.837 87.736 

4 .336 5.592 93.328 

5 .223 3.717 97.045 

6 .177 2.955 100.000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 
Gráfico 13 - Total da variância explicada “com relação ao prato” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

No construto “com relação ao prato”, o primeiro fator possui 66% da explicação dos dados, o 

que é o suficiente para usarmos apenas ele. 

 

Tabela 27 - Fator "com relação a este prato" 

Variável Peso Comunalidade 

Eu achei este prato apetitoso analisando por um aspecto sensorial 0.826 0.682 

Este prato atrai meus sentidos 0.872 0.760 

Este prato aumenta minha percepção em relação aos meus sentidos 0.887 0.787 

Eu não sinto sensações fortes com este prato 0.533 0.284 

Este prato me desperta emoções 0.836 0.699 

Eu me sinto bem quando degusto este prato 0.883 0.779 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

A única variável que obteve comunalidade baixa foi “Eu não sinto sensações fortes com este 

prato”, e ela possui o menor peso dentro do fator. Talvez o resultado possa ser explicado 
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devido a subjetividade da afirmativa.As outras variáveis possuem pesos bem semelhantes 

dentro do fator. 

 

5.1.4Confiabilidade dos dados 

 

O alfa de Cronbach é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em 

uma pesquisa. Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise 

das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as 

perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância 

da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a 

mesma escala de medição. 

Os questionários aplicados apresentam alto grau de consistência interna. O coeficiente Alfa de 

Cronbach assumiu os valores 0,969, conforme exibido na tabela 28. O A literatura considera 

como aceitável os valores do Coeficiente Alfa de Cronbach maiores que 0,6. Os coeficientes 

dos demais construtos são apresentados na tabela 28. 

 

Tabela 28 - Coeficiente Alfa de Cronbach para o questionário 

Coeficiente Alfa de Cronbach 
Questionário aplicado aos consumidores sobre as especialidades servidas no 

Comida de Buteco 
0.969 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 
 

Tabela 29 - Coeficiente Alfa de Cronbach para cada construto 

Construtos Coeficiente Alfa de Cronbach 

Apresentação Deste Prato 0,927 

Sabor Deste Prato 0,967 

Consistência (textura/tato) Deste Prato 0,968 

Cheiro/Aroma 0,972 

Com relação a Este Prato 0,911 

Sobre o Evento Comida de Buteco 0,786 

Valor Deste Prato 0,833 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

A tabela 29, mostra o Alfa de Cronbach para cada construto do questionário. Nota-se que os 

construtos relacionados com a apresentação, sabor, consistência, cheiro/aroma e com relação 

ao prato apresentaram um alto grau de consistência interna. O construto sobre o evento 

“Comida Di Buteco” apresentou maior variação devido ao fato da questão envolver 

afirmativas diferentes sobre o tema, desde o marketing até a presença na festa Saideira. 
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5.1.5 Regressão 

 

 

Segundo Bruni (2011), a análise de regressão ocupa-se do estudo da dependência de uma 

variável, chamada de variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis 

explicativas ou independentes, com o objetivo de estimar ou prever a média ou o valor médio 

da variável dependente em função dos valores conhecidos ou fixos em amostragem repetida 

das variáveis explicativas. 

 

Para o modelo de regressão foram utilizadas as médias de cada construto como variáveis 

independentes e a variável resposta é a questão “No geral, este prato me proporcionou uma 

sensação positiva nos quatro sentidos”. A variável resposta é do tipo categórica ordinal 

politômica, logo o modelo utilizado é o modelo logístico ordinal. O link que obteve o melhor 

ajuste foi o logit. 

 

 
 

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste de razão de 

verossimilhança entre o modelo nulo (sem nenhuma variável independente) e o modelo 

completo (com todas as variáveis independentes). Se o modelo ajustado não for significativo, 

não é possível predizer a probabilidade de cada classe da variável dependente a partir das 

variáveis independentes do modelo. 

 

H0: O modelo não é estatisticamente significativo 

H1: O modelo é estatisticamente significativo 

 

Na tabela 30, tem-se o teste para verificar se algum dos construtos influencia na variável 

resposta. Como o p-valor é igual a 0, podemos concluir, a um nível de 5% de significância, 

que alguns dos construtos influencia na variável resposta. 
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Tabela 30 - Informação do ajuste do modelo 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 
quadrado 

Graus de 
liberdade 

P-valor 

Somente Intercepto 1436.30 
 

      

Final 967.10 469.20 5 0.00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

Os dois testes acima são significativos a um nível de significância de 5%, portanto o modelo 

foi bem ajustado, ou seja, pode-se dizer que os dados foram bem ajustados ao modelo, 

conforme se apresenta na tabela 31. 

 

Tabela 31 - Ajuste 

  
Qui quadrado 

Graus de 
liberdade 

P-valor 

Pearson 1877.14 1945.00 0.86 
 

Deviance 826.88 1945.00 1.00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

O Pseudo-R2 avalia a dimensão do efeito do modelo. O pseudo-R2 calculado por Cox e Snell 

nunca atinge o valor 1, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O de Nagelkerke é o 

coeficiente de Cox e Snell corrigido, logo ele atinge o 1 quando o ajustamento é perfeito. O 

de McFadden é considerado o mais fácil de se interpretar, tal como se apresenta na tabela 

32. 

 

Tabela 32 - Pseudo R-quadrado 

Cox and Snell 0.66 
 

Nagelkerke 0.69 
 

McFadden 0.32 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O pseudo R-quadrado é uma medida que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 

um, melhor o ajuste do modelo. Os dois primeiros índices foram altos. O pseudo-R2 de 

McFadden diz que o modelo ajustado ganha 32% mais informação que o modelo nulo. 

Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o logit utiliza-

se normalmente o teste de Wald. Neste teste pretende-se verificar se um determinado 

coeficiente é nulo condicionado pelos valores estimados dos outros coeficientes, como é 

apresentado na tabela 33. 
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Tabela 33 - Estimativa dos parâmetros 

  Estimativa 
Erro 
Padrão 

Wald 
Graus de 
liberdade 

P-valor 

Intervalo 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Entrada [Resposta = 
1] 

4.70 0.50 88.17 1 0.00 3.72 5.68 

[Resposta = 
2] 

6.74 0.53 162.92 1 0.00 5.70 7.77 

[Resposta = 
3] 

8.72 0.59 215.22 1 0.00 7.55 9.88 

[Resposta = 
4] 

10.79 0.67 259.49 1 0.00 9.48 12.11 

[Resposta = 
5] 

12.89 0.74 301.50 1 0.00 11.44 14.35 

Locação Apresentação do 
prato 

0.06 0.13 0.26 1 0.61 -0.18 0.31 

Sabor 0.50 0.14 13.76 1 0.00 0.24 0.77 

Consistência 0.00 0.14 0.00 1 0.97 -0.27 0.28 

Cheiro 0.48 0.11 18.26 1 0.00 0.26 0.70 

Com relação ao 
prato 

1.38 0.15 89.17 1 0.00 1.09 1.67 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Os construtos “sabor”, “cheiro” e “com relação ao prato” são significativos para o modelo a 

um nível de significância de 10%. 

A cada unidade que aumenta o construto “apresentação do prato”, a probabilidade de se 

observarem classes de menor ordem comparativamente à probabilidade de observarem de 

maior ordem diminui em 6%, para a unidade do construto “sabor” diminui 40%, para os 

construtos “consistência”, “cheiro”, “com relação ao prato”, diminui 0%, 38% e 75% 

respectivamente, conforme tabela 34. 

 
Tabela 34 - Razão de chance 

Variável 
Razão de 
chance 

Apresentação do prato 0.94 

Sabor 0.60 

Consistência 1.00 

Cheiro 0.62 

Com relação ao prato 0.25 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis independentes 

sobre o link (neste caso o logit) é igual para todas as classes da variável dependente. Para 

testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste da razão de verossimilhanças de dois 
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modelos ordinais, o primeiro assumindo que os declives são iguais e o segundo assumindo 

que possam ser diferentes. Logo tem-se: 

•Ho: os declives são homogêneos 

•Ho: os declives não são homogêneos 

 

A um nível de significância de 5%, podemos concluir que os declives são homogêneos, ou 

seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes de regressão. Logo o modelo 

foi bem ajustado com a função logit, tal como se apresenta na tabela 35. 

 

Tabela 35 - Teste de linhas paralelas 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 
quarado 

Graus de 
liberdade 

P-valor 

Hipótese nula 967.10       

Geral 940.29 26.81 20 0.14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

A tabela 36 mostra as respostas que o modelo conseguiu prever corretamente e as que ele 

errou. O modelo conseguiu predizer cerca de 54% das respostas. A percentagem proporcional 

de classificações corretas por acaso foi de 20%. Como a percentagem de casos classificados 

corretamente pelo modelo foi mais de 25% maior pode-se dizer que o modelo possui boas 

propriedades classificatórias. 

 

Tabela 36 - Predição das respostas 

  

Predição 

Total 1 2 3 4 5 6 

Resposta 

1 Quantidade 10 8 3 1 0 0 22 

% 45.5% 36.4% 13.6% 4.5% 0.0% 0.0% 100.0% 

2 Quantidade 5 21 13 3 2 0 44 

% 11.4% 47.7% 29.5% 6.8% 4.5% 0.0% 100.0% 

3 Quantidade 0 10 37 20 2 0 69 

% 0.0% 14.5% 53.6% 29.0% 2.9% 0.0% 100.0% 

4 Quantidade 0 0 12 61 21 4 98 

% 0.0% 0.0% 12.2% 62.2% 21.4% 4.1% 100.0% 

5 Quantidade 0 1 4 24 41 26 96 

% 0.0% 1.0% 4.2% 25.0% 42.7% 27.1% 100.0% 

6 Quantidade 0 0 2 3 26 57 88 

% 0.0% 0.0% 2.3% 3.4% 29.5% 64.8% 100.0% 

Total 
Quantidade 15 40 71 112 92 87 417 

% 3.6% 9.6% 17.0% 26.9% 22.1% 20.9% 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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5.1.6 Análise de Correlação entre os Construtos do Modelo 

 

 

Foi efetuada uma análise da correlação entre os construtos dos serviços, conforme se 

apresenta nas tabelas 36. O p-valor é o teste que faz-se para saber se a correlação entre os 

construtos é zero, onde temos a hipótese nula igual a 0 e a hipótese alternativa é diferente de 

0. Assim, com esse p-valor compara-se com o nível de significância (alfa) de 0.05 e como o 

p-valor é menor que o nível de significância (alfa) rejeita-se a hipótese nula e fala-se que a 

correlação entre os construtos é diferente de 0. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau em que existe uma associação linear entre 

duas variáveis intervalares. Uma correlação positiva reflete uma tendência de que um valor 

alto na segunda variável esteja associado a um valor alto na segunda variável. Neste caso, os 

coeficientes de correlação, com os respectivos p-valor são apresentados na tabela 37. Para 

todos os construtos os índices de correlação foram positivos, elevados e significativos a 

p 0.01. 

 

Tabela 37 - Correlação entre os construtos 

    

A
p

re
se

n
ta

çã
o 

  
d

o 
p

ra
to

 

S
ab

or
 

 
C

on
si

st
ên

ci
a

 

C
h

ei
ro

 

C
om

 
re

la
çã

o 
ao

 p
ra

to
 

Apresentação do 
prato 

Correlação 1.00 ,667 ,701 ,627 ,626 

P-valor 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Sabor Correlação ,667 1.00 ,800 ,716 ,744 

P-valor 0.00 
 

0.00 0.00 0.00 

Consistência Correlação ,701 ,800 1.00 ,697 ,736 

P-valor 0.00 0.00 
 

0.00 0.00 

Cheiro Correlação ,627 ,716 ,697 1.00 ,766 

P-valor 0.00 0.00 0.00 
 

0.00 

Com relação ao 
prato 

Correlação ,626 ,744 ,736 ,766 1.00 

P-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
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5.1.7 O refinamento da modelagem de equações estruturais 

 

 

Para o refinamento da modelagem de equações estruturais, desenvolvem-se o tratamento dos 

dados conforme definido e preconizado pelo AMOS (IBM® SPSS®). Este software 

possibilita a especificação, estimativa, avaliação e a apresentação de modelos, no propósito de 

explanação visual mais compreensível e precisa do que com as técnicas estatísticas com 

multivariáveis.A modelização das equações estruturais o propósito último é testar uma teoria 

de ordem causal entre um conjunto de construtos e de variáveis, conforme no caso desta 

dissertação.  

 

Eventualmente incorpora variáveis latentes na análise. Portanto, a modelagem é muito 

recomendada para a validação nomológica de modelos complexos. 

Desenvolveu-se este trabalho abordando duas dimensões: as estimativas padronizadas e as 

não padronizadas dos construtos em análise. Nas estimativas padronizadas o coeficiente de 

correção sempre será menor do que 1. Quando padroniza o modelo, o valor máximo 

corresponde ao coeficiente máximo da correlação, portanto, igual a 1. Nos construtos da 

análise sensorial, os escores foram elevados estatisticamente. Nos construtos “com relação a 

este prato” e “sobre o evento Comida Di Buteco”, ocorreram variações mais destacadas nos 

escores das estimativas padronizadas. 
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Estimativas padronizadas 
 

 
 

APRESENTAÇÃO

e1

e2

e3

e4

e5

e6

VA_01

VA_02

VA_03

VA_04

VA_05

VA_06
0.80

0.68

0.71

0.76

0.55

0.63

 
 
 

Estimativas do erro 
para cada variável 

Estimativas 
padronizadas 

Estimativas do erro 
para cada variável 

Estimativas 
padronizadas 
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SABOR

e7

e8

e9

e10

e11

e12

VB_01

VB_02

VB_03

VB_04

VB_05

VB_06
0.86

0.87

0.81

0.88

0.82

0.83

 
 
 
 
 
 
 

CONSISTÊNCIA

e19

e20

e21

e22

e23

e24

VC_01

VC_02

VC_03

VC_04

VC_05

VC_06
0.88

0.88

0.82

0.88

0.79

0.80

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estimativas do erro 
para cada variável 

Estimativas 
padronizadas 

Estimativas 
padronizadas 
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CHEIRO/AROMA

e25

e26

e27

e28

e29

e30

VD_01

VD_02

VD_03

VD_04

VD_05

VD_06
0.94

0.93

0.84

0.83

0.80

0.73

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

COM RELAÇAO 
À ESTE PRATO

e43

e37

e38

e39

e40

e41

VE_01

VE_02

VE_03

VE_04

VE_05

VE_06
0.78

0.61

0.20

0.71

0.69

0.67

VE_07
0.78

e42

 
 
 
 
 

 
 

Estimativas do erro para 
cada variável 

Estimativas do erro 
para cada variável 

Estimativas 
padronizadas 

Estimativa de erro para 
cada variável 

Estimativas 
padronizadas 
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SOBRE O EVENTO 
COMIDA DE 

BUTECO

e44

e31

e32

e33

e34

e35

VG_02

VG_03

VG_04

VG_05

VG_06

VG_07
0.30

0.13

0.38

0.38

0.61

0.49

VG_08
0.44

e36

e46 VG_01
0.22

 
 

 
 
 
 

 

VALOR DESTE 
PRATO

e45

e13

e14

e15

e16

e17

VH_01

VH_02

VH_03

VH_04

VH_05

VH_06
0.03

0.56

0.30

0.46

0.81

0.51

VH_07
0.51

e18
 

 

 

 

A correlação simultânea dos construtos do modelo integrado da Análise Sensorial e do 

Evento, por meio de seus coeficientes, é apresentado na figura 8. 

 

Estimativa de erro 
para cada variável 

Estimativas 
padronizadas 
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CONSISTÊNCIA

CHEIRO/AROMA
COM RELAÇÃO 
À ESTE PRATO

SOBRE O EVENTO 
COMIDA DE 

BUTECO

VALOR DESTE 
PRATO

APRESENTAÇÃO

SABOR

0.82

 
Figura 8 - Correlação simultânea multiconstrutos (Pearson) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

Conforme é possível verificar na figura 8, os coeficientes de correlação indicam altos níveis, 

como por exemplo na relação entre “com relação a este prato” e “cheiro/aroma”, entre 

“sabor”e “consistência”, entre “consistência” e “com relação a este prato”. Por outro lado, as 

correlações entre “sabor” e “sobre o evento”, “apresentação” e “sobre o evento” e 

“cheiro/aroma” e “sobre o evento” foram as mais baixas, o que já poderia ter sido esperado. 

Nos construtos específicos da Análise Sensorial, os níveis de correlação foram elevados 

estatisticamente, o que também já seria esperável. 

 

A modelagem de equações estruturais para a Análise Sensorial e do evento, com estimativas 

padronizadas é apresentada na figura 9. 
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Figura 9 - Modelagem de equações estruturais 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

 

Teste do ajuste 

Qui-quadrado = 2738,303 

Graus de liberdade = 968 

P-valor = ,000 

Qui-quadrado normalizado = 2,828 

GFI = 0,733 

SRMR = 0,107 

CFI = 0,897 

RMSEA = 0,071 

NFI = 0,849 

TLI = 0,890 
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Conforme é possível constatar, as validações de ordem discriminante, convergente e 

nomológica do modelo são consistentes e, portanto, válidas estatisticamente. Isto significa a 

pertinência de construtos e variáveis para novos estudos científicos e para a implementação do 

modelo para o estudo de eventos futuros no setor de Análise Sensorial. O modelo apresenta 

vigor analítico, com potencial para utilização em outros segmentos, como perfumaria, 

bebidas, cosméticos e outros produtos passíveis de avaliação sensorial. 

 

Nas estimativas não padronizadas, o coeficiente de correção sempre será igual a 1, tal como o 

coeficiente máximo da correlação entre as variáveis. Já as estimativas não padronizadas 

podem ser maiores, iguais ou menores do que 1. 

 

Estimativas não-padronizadas 
 

 
 
 

 
 
 

 

APRESENTAÇÃO

e1

e2

e3

e4

e5

e6

VA_01

VA_02

VA_03

VA_04

VA_05

VA_06
1

1

1

1

1

1

0.28

0.45

0.58

0.32

0.94

0.49

0.84

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimativa do erro 
associado a cada 
variável 

Estimativas não 
padronizadas 
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SABOR

e7

e8

e9

e10

e11

e12

VB_01

VB_02

VB_03

VB_04

VB_05

VB_06
1

1

1

1

1

1

0.24

0.25

0.41

0.18

0.34

0.27

1.33

 
 
 

 
 
 
 

 

CONSISTÊNCIA

e19

e20

e21

e22

e23

e24

VC_01

VC_02

VC_03

VC_04

VC_05

VC_06
1

1

1

1

1

1

0.22

0.21

0.34

0.20

0.35

0.33

1.32

 
 
 
 
 
 
 

 

Estimativa do erro 
associado a cada variável 

Estimativas não 
padronizadas 

Estimativa do erro 
associado a cada variável 

Estimativas não 
padronizadas 
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CHEIRO/AROMA

e25

e26

e27

e28

e29

e30

VD_01

VD_02

VD_03

VD_04

VD_05

VD_06
1

1

1

1

1

1

0.13

0.14

0.34

0.38

0.40

0.52

1.45

 
 
 

 
 
 

 
 

 

COM RELAÇAO 
À ESTE PRATO

e43

e37

e38

e39

e40

e41

VE_01

VE_02

VE_03

VE_04

VE_05

VE_06

VE_07e42

1

1

1

1

1

1

0.47

0.99

2.04

0.62

0.63

0.57

1
0.45

1.41

 
 
 
 
 
 

Estimativa do erro 
associado a cada 
variável 

Estimativas não 
padronizadas 

Estimativa do erro 
associado a cada variável 

Estimativas não 
padronizadas 
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SOBRE O EVENTO 
COMIDA DE 

BUTECO

e44

e31

e32

e33

e34

e35

VG_02

VG_03

VG_04

VG_05

VG_06

VG_07

VG_08e36

e46 VG_01

1

1

1

1

1

1

0.76

3.89

1.56

1.48

0.56

0.86

1
0.45

1
0.93

0.88

 
 

 

VALOR DESTE 
PRATO

e45

e13

e14

e15

e16

e17

VH_01

VH_02

VH_03

VH_04

VH_05

VH_06

VH_07e18
1

1

1

1

1

1

1.09

1.25

1.49

1.88

1.21

0.38

1
0.88

1.64

 
 

A seguir, para ilustrar a correlação simultânea multiconstrutos (Pearson) dos coeficientes não 

padronizados encontra-se a figura 10. 

 

Estimativa do erro 
associado a cada variável 

Estimativas não 
padronizadas 

Estimativa do erro 
associado a cada 

Estimativas não 
padronizadas 
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CONSISTÊNCIA

CHEIRO/AROMA
COM RELAÇÃO 
À ESTE PRATO

SOBRE O EVENTO 
COMIDA DE 

BUTECO

VALOR DESTE 
PRATO

APRESENTAÇÃO

SABOR

1.17

 
Figura 10 - Correlação simultânea multicoPearson) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

Conforme é possível observar na figura 10, os coeficientes não padronizados apresentam 

significativas variações entre os construtos do modelo. Eles são menos variáveis entre os 

construtos específicos da Análise Sensorial, não apresentando a mesma consistência nos 

construtos do “evento” e “com relação a este prato”. Estas relações seriam, intuitivamente, 

observáveis, ainda que com riscos de imprecisões. 

 

A modelagem de equações estruturais dos construtos e variáveis, apresentados em conjunto, é 

ilustrada na figura 11. 
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Figura 11 - Modelagem de equação estruturais para os construtos e variáveis da Análise Sensorial e do      
evento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 
 

 

Teste do ajuste  
 

Qui-quadrado = 2738,303 
Graus de liberdade = 968 
P-VALOR = ,000 

Qui-quadrado normalizado = 2,828 
GFI = 0,733 
SRMR = 0,107 
CFI = 0,897 
RMSEA = 0,071 
NFI = 0,849 
TLI = 0,890 
 

Conforme as estimativas não padronizadas às validações discriminante, convergente e 

nomológica do modelo são consistentes e, portanto, válidas estatisticamente. Neste caso o 

modelo demonstrou-se receptível a variáveis latentes que o suporte e melhore a explanação 

dos fenômenos em estudo. Portanto, outros estudos podem ser efetuados utilizando as 
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variáveis, escalas e construtos definidos no modelo analítico desta pesquisa. Por outro lado, a 

modelagem de equações estruturais se mostra robusta o suficiente para a explanação, em 

plenitude, de estudos com o propósito desta dissertação, assim como os propósitos de 

aplicação prática na Análise Sensorial. 

 

 

 

5.2 Pesquisa qualitativa 

 

 
Para complementar os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, foram realizadas 

entrevistas estruturadas e gravadas com uma diretora e um coordenador do evento, uma 

componente do júri e dois proprietários de botecos participantes do “Comida Di Buteco”. 

Importante ressaltar que a pesquisa quantitativa e a tabulação dos resultados obtidos foram de 

maior relevância e principal alicerce para a realização deste trabalho, levando assim, a 

pesquisa qualitativa a segundo plano. 

 

A entrevista seguiu o roteiro de perguntas (APÊNDICE B), cujas perguntas abrangeram 
questões relacionadas ao estudo do comportamento do consumidor, preferências culinárias e 
utilização da análise sensorial. 
 
A seguir será apresentado os principais pontos das entrevistas e a análise do conteúdo da 
pesquisa qualitativa, visando complementar a pesquisa principal que foi a quantitativa. 
 
A pergunta 1, “A organização estuda o comportamento do consumidor para desenvolver 

ações de marketing?De que maneira?A diretora do evento relatou que a organização não 

estuda sistematicamente o comportamento do consumidor. No ano de 2008 foi feita uma 

pesquisa por meio de uma agência que os atende, quando expandiu o evento para outras 

cidades. Esta pesquisa foi realizada em 17 cidades para verificar e mapear quais teriam o 

melhor campo para receber o evento e o perfil dos botecos existentes na região. Procurou-se 

botecos em que o dono está presente e coloca sua identidade no local. Constatou-se que o 

“botecar” faz parte dos brasileiros, em alguns lugares aparece com mais força que em outros, 

como um hábito de sociabilidade. Em Minas Gerais esta relação das pessoas com os botecos é 

mais forte.Percebem que o maior público que atingem é o A e B adulto. Em menor proporção 

o C e o D. Entretanto, não há pesquisa referente a renda do público participante. Apenas a 

aparência física, o volume dos gastos nos restaurantes e botecos e os automóveis dos clientes 
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são levados em consideração, intuitiva, para avaliar o tipo de público presente. Ao longo do 

ano os coordenadores e demais membros da equipe circulam diversos bares objetivando 

acompanhar a movimentação das pessoas e efetua rindicações de prováveis participantes para 

a próxima edição do evento.A função de marketing é feita por agências contratadas, tendo 

uma específica para analisar e atender as redes sociais. O maior peso do marketing vem das 

marcas patrocinadoras, que atraem o consumidor para o boteco, fazem promoções e fornecem 

brindes. A organização do evento contribui no patrocínio de algumas caravanas, fretam vans, 

micro-ônibus, sendo algumas temáticas, artísticas para gerar mídia espontânea.  

 

Sobre a pergunta 2, “A organização acompanha os fatores relacionados ao motivo e a 

frequência do consumidor no evento Comida Di Buteco? De que forma? A diretora 

respondeu que devido ao fato de o concurso apresentar a votação apenas nos botecos, já é uma 

forma de acompanhamento. Monitoram em qual semana o número de votos é maior. Eles 

lançam metas de votos e público para os botecos participantes em uma reunião com todos 

concorrentes juntos, onde também informam os números do ano anterior. Cada dono de 

boteco recebe um material exclusivo com seus números. 

 

Em relação à pergunta 3, “São realizadas pesquisas com consumidores para entender as 

preferências culinárias? E com os organizadores? A diretora disse que não fazem. Na festa 

da Saideira, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) faz uma pesquisa 

para saber o nível de satisfação dos consumidores com o evento. Já entre os organizadores do 

evento, eles degustam e conversam entre si sobre o que mais agradou. Estão iniciando um 

trabalho de mapeamento de diversos botecos, verificando a sua história, o envolvimento da 

família e capacidade de atendimento, entre outros. Fazem um check list no estabelecimento 

visitado e internamente pontuam e elegem os botecos capacitados a participar do evento. 

 

A pergunta 4, “A organização estuda as relações entre atributos (custo e valor percebido) 

da especialidade pelo consumidor? De que maneira?De maneira informal, de acordo com a 

diretora, a organização do evento estuda a relação entre os atributos custo e valor percebido 

em relação à especialidade pelo consumidor. A organização colocou limite no preço do prato 

aqui em Minas, porque ao comparar com outros estados, o preço estava elevado. É típico do 

Mineiro verificar quantidade, tamanho da porção e associar ao preço. A questão do preço dos 

pratos concorrentes já estava sendo associado à marca “Comida Di Buteco”, onde os 
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consumidores não reclamavam do boteco e sim do evento como sendo caro. Esta percepção 

surgiu do acompanhamento do evento pela organização. Eles não foram ao público perguntar 

formalmente por meio de uma pesquisa. 

 

Em relação à pergunta 5, “A organização utiliza os atributos sensoriais (visão, audição, 

olfato, paladar e tato/textura) para a escolha da especialidade de cada evento?  A 

diretora respondeu que estes atributos não são utilizados ou foram pensados pela organização 

na escolha da especialidade. Para a diretora: 

 
O que norteia é a missão do “Comida De Buteco” é resgatar a cozinha de raiz. Então 
eventualmente a gente quer trazer ingredientes que fazem parte da cozinha 
brasileira, não necessariamente mineira, gaúcha...começamos só em Minas e aí sim, 
começamos a trazer ingredientes de Minas e lançar a ideia em outras cidades 
também. Não pelo sensorial, e sim, pela influência gastronômica da cozinha 
brasileira. 

 
A pergunta 6, “A organização pretende avaliar as especialidades servidas no evento, 
utilizando os atributos sensoriais?De acordo com a diretora: 
 

É difícil chegar neste nível de estudo mais sensorial, pois colocar o evento para 
acontecer é muito trabalhoso, diz a diretora. As agência de comunicação trabalham 
um pouco o sensorial nas campanhas, mas dentro do boteco, existe uma infinidade 
de informações que atrapalham a comunicação e esta tem que ser direta, objetiva. 
 

A organização não tem esta percepção em relação ao consumidor. Esta foi a resposta para a 

pergunta 7, “Você percebe/constata se os consumidores estão exigentes em relação aos 

atributos sensoriais das especialidades?Tentaram, uma vez, verificar no item tira-gosto o 

que o consumidor percebia em relação ao sabor, criatividade e apresentação. O objetivo era 

treinar a percepção do consumidor para algo mais aprofundado posteriormente. Porém os 

donos dos bares deram o feedback dizendo que na prática do concurso, isto atrapalhava, 

porque as pessoas confundiam por exemplo a apresentação, pois às vezes o insumo não é 

bonito. Outro faz um prato maravilhoso e o conteúdo não é bom. Assim ganha uma nota 

maior. Por estes motivos tiraram a estratificação da cédula de votação.  

 

Complementando, a diretora informou que a organização está em processo de franqueamento, 

nos moldes do “Comida Di Buteco”, ou seja, é mais uma parceria que uma franquia, onde 

fazem um levantamento das cidades que tem o perfil  para oferecer o evento e, depois da 

seleção dos botecos que vão participar, estes seguem as normas do evento, andam juntos com 

a filosofia da organização, que rege a marca, o processo da produção, o treinamento com o 
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parceiro Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) sobre alimento seguro, 

atendimento, gestão do negócio e marketing. 

Os patrocinadores são os que realmente bancam o concurso. Eles entram com alguma 

plataforma desenhada para eles, onde além da divulgação da sua marca, participam 

efetivamente do evento. Os donos dos botecos tem ciência da importância dos patrocinadores 

e, apesar de não serem obrigados a usarem os produtos em suas receitas, são incentivados a 

fazerem. A organização do evento faz uma mediação entre a marca patrocinadora e o dono do 

boteco. Ela citou como sucesso de parceria no evento o Doritos, quando se criou uma 

plataforma de tira-gosto, ou uma entrada e os donos de bares foram muito criativos ao 

desenvolverem os pratos.Ela apresentou também à pesquisadora o material com os números 

de 2013 e os indicadores da cadeia produtiva: fornecedores envolvidos, faturamento dos 

botecos, público envolvido e mídia espontânea. Os números são globais, ou seja, de todas as 

cidades participantes juntas e não apenas de Belo Horizonte são apresentados na tabela 38: 

 

(MM = milhão / M = Mil) 

 
Tabela 38 - Cadeia de valor, em milhões 

ITENS 2009 2010 2011 2012 2013 
FORNECEDORES (R$ MM) 7,3 8 9,5 11 13 
BOTECOS (R$ MM) 14 16 19 27 31 
PÚBLICO (MM) 1.4 1.9 2.3 3.3 3800 
MÍDIA ESPONTÂNEA (MM) 14 16 17.6 34 37 
TOTAL 35 40 46 72 81 

Fonte: Organização do “Comida   Di Buteco”, 2013. 

A tabela 38 apresenta os dados referentes à cadeia de valor em milhões, dos fornecedores de 

gêneros em geral, do faturamento dos botecos, do público participante e geração de mídia 

espontânea (facebook, Twitter, Instagram, MSNs). Conforme pode ser observado, todos os 

formadores da cadeia apresentaram um crescimento ao longo dos anos, o que sinaliza o 

sucesso do evento. 

 

A tabela 39 apresenta a evolução no número de cidades e botecos participantes. Informa 

também dados sobre a elevação da geração de empregos, e consequente geração de renda, e 

de turistas durante o evento. 
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Tabela 39 - Sustentabilidade 

  2009 2010 2011 2012 2013 
NÚMERO DE CIDADES 4 10 15 16 16 
NÚMERO DE BOTECOS 130 230 330 380 380 
EMPREGOS (M) 900 1200 1700 3.600 3.600 
TURISTAS (M) 11 17 27 37 37 

Fonte: Organização do “Comida   Di Buteco”, 2013. 

 

Na tabela 40 pode-se vislumbrar que desde o ano de 2009 até o ano de 2013 o número de 

votos aumentou gradativamente, e o mesmo aconteceu com a produção de “tira-gosto”. 

Tabela 40 - Outros dados 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

VOTOS (M) 230 268 321 450 480 
TIRA GOSTO (M) 160 198 258 374 380 

Fonte: Organização do “Comida   Di Buteco”, 2013. 

 

A tabela 41 ilustra desde o ano de 2000 a evolução do número de cidades participantes, dos 

botecos, do público e votos. 

 

Tabela 41 - Evolução dos botecos e público 

EVOLUÇÃO BOTECOS E PÚBLICO 
ANO CIDADE BOTECOS VOTOS (Mil) PÚBLICO (Mil) 
2000 1 10 5 30 
2001 1 15 8 80 
2002 1 17 39 390 
2003 1 31 31 310 
2004 1 31 46 460 
2005 1 41 89 600 
2006 1 41 103 800 
2007 1 41 139 1000 
2008 4 134 183 1200 
2009 4 134 230 1400 
2010 11 230 268 1900 
2011 15 330 321 2300 
2012 16 380 450 3300 
2013 16 388 480 3800 

 Fonte: Organização do “Comida   Di Buteco”, 2013. 
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Os dados em geral,mostram uma boa evolução na cadeia de valor: fornecedores, faturamento 

dos botecos, público e mídia espontânea. Outro dado em ascensão é o número de votos e 

quantidade de “tira-gosto” servido. Estes dados reforçam a força e crescimento da marca 

“Comida Di Buteco”. 

 

O entrevistado, coordenador do evento “Comida Di Buteco” de Minas Gerais, incluindo Belo 

Horizonte e interior, explicou que seu trabalho se divide em planejamento, execução e 

encerramento ou pós-evento. No planejamento definem-se as diretrizes, os custos do evento e 

a negociação com os bares e fornecedores. De julho a outubro, contrata assessoria de 

imprensa, fotógrafos, equipes locais e seleciona as receitas. Neste período, fotografam os 

pratos que irão concorrer no ano seguinte e continuam a captação de patrocinadores e demais 

pontos para a próxima edição do evento.  

 

Em relação ao estudo do comportamento do consumidor pela organização, ele concordou com 

a fala da diretora, dizendo que estudam, periodicamente, via InstitutoVox Populi e pesquisa 

da Belotur, na festa da saideira. Nestas pesquisas, verificam o que o consumidor espera do 

“Comida Di Buteco” e também fazem, internamente, com os bares para entender as 

necessidades e otimizar as ações pela organização do evento. 

 

Sobre acompanhamento dos fatores referentes ao motivo e frequência do consumidor no 

evento, ele assinala a questão das cédulas de votação, que é um bom indicador da presença do 

público de casa cheia, sendo que em Belo Horizonte tiveram 200 mil votos válidos em 2013, e 

estatisticamente, sabem que apenas de 20 a 25% das pessoas votam ou cujos votos são 

válidos. Ele explica: 

 
Para o voto ser válido é preciso de identidade, às vezes as pessoas não querem 
colocar, é preciso o garçom oferecer a cédula, tem a questão do tempo, de não 
querer. É uma coisa a mais para o garçom, pois além de fazer um bom atendimento, 
fechar a conta, tem que oferecer a cédula. É um processo que a gente tenta otimizar 
com treinamento, com o Senac por exemplo. 

 
Em Belo Horizonte, o Senac, parceiro do “Comida Di Buteco”, oferece gratuitamente para os 

botecos os cursos de formação de preço, módulos de gestão de negócios, comércio, segurança 

alimentar, manipulação e higiene de alimentos e atendimento. Estes são os pilares do sucesso 

do evento. 



 
 

    138 
 

 

 

Em relação às pesquisas para entender as preferências culinárias, ele disse que a cozinha de 

raiz é o negócio da organização. Eles estão sempre conversando e procurando entender o que 

está acontecendo, quais são as tendências e quais eles podem resgatar. Faz parte do cotidiano 

deles. Assistem entrevistas, reportagens, vão a restaurantes e bares para buscar informações 

estratégicas. Com o público não tem uma pesquisa efetiva com estas perguntas, mas pelas 

notas das cédulas, site, e-mail, canais de comunicação eles tem um sentimento e sabem se 

foram ou não felizes na escolha do ingrediente. Este ano eles perceberam que os ingredientes 

devem ser periféricos e não principais e pesados, no sentido de sustância, como a linguiça e a 

mandioca. 

 Os comentários eram principalmente sobre as substâncias serem repetitivas. Em 2014, 

quando os ingredientes serão livres, ficará mais fácil para os donos dos botecos prepararem os 

pratos, diz o coordenador. 

 

Eles fazem estudos, avaliam os preços em outros botecos que não participam do evento e 

restaurantes. Vão a mais de cem bares e verificam o preço e quantas pessoas servem o prato 

“carro-chefe” da casa para servir de base. De acordo com o coordenador, estes bares não estão 

na vitrine e sobrevivem. “Por que os bares participantes tem que ser mais caros? É a grife?” 

Questiona. Antes da padronização dos preços, chegavam reclamações do tipo que o preço das 

preparações estavam iguais de restaurantes, caros. Nas outras cidades e estados eles 

acompanham o preço também. Não é tabelado, porque os donos de bares entendem a questão 

e não elevam o preço acima do mercado. 

 

No que tange os atributos sensoriais (visão, audição, olfato, paladar e tato/textura) para a 

escolha da especialidade, eles deixam a critério dos bares a receita, apenas estimulam a 

criatividade e apresentação e montagem. A organização avalia antes do bar entrar para o 

concurso vários quesitos, como a fachada, os pratos em termos sensoriais, temperatura da 

cerveja, a combinação do simples, porém gostoso. O coordenador cita:as pessoas não vão 

comer apenas com a boca e sim com o olfato... 

 

Segundo o coordenador, o público avalia as especialidades utilizando os atributos sensoriais: 

 

 Ninguém dá uma nota boa...tem que chegar na temperatura certa, tem que ter uma 
boa apresentação, vir em uma recipiente adequado, nós não, mas o público sim, que 
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é quem faz o evento acontecer. Não adianta dar os parabéns, seu bar está lindo e o 
público dizer que nada combina com nada e chegar rápida e fria, e o atendimento é 
péssimo. 

 

Ele acredita que os consumidores estão exigentes em relação aos atributos sensoriais, 

reclamam se chega rápido demais, se está frio. As pessoas que já foram no evento, no ano 

seguinte já tem uma base de comparação, se torna mais crítico com a experiência. Criticam 

mesmo, os bares, o atendimento, tudo que envolve o concurso. 

 

De acordo com a jurada entrevistada, todos os jurados participam de uma reunião onde 

recebem, via sorteio, um envelope com os nomes dos cinco botecos que irão julgar. Eles têm 

que provar o prato com Doritos, que é a entrada, e o prato principal. Avaliam a temperatura da 

cerveja, higiene do banheiro, o atendimento dos garçons e se eles falam sobre o evento. Já a 

cozinha, só visitam após pagarem a conta, onde descobrem que são jurados por causa dos 

vouchers que apresentam. Após cada visita, eles tem que preencher uma cédula de votação 

detalhada, que é entregue lacrada para a empresa que computa os votos. Uma jurada se sente 

muito tensa, porque quer verificar tudo à sua volta, devido à responsabilidade de ser jurada. 

Do ponto de vista da jurada entrevistada, ela acredita que a organização estuda o 

comportamento do consumidor para desenvolver ações de marketing. Porém não conhece os 

trabalhos realizados de pesquisa. Ela sinaliza que a organização se empenha na escolha dos 

bares para que sejam pessoas dedicadas e que não vão falhar com o nome “Comida Di 

Buteco”. Ela distingue dois grupos de pessoas que vão ao evento: os botequeiros (que 

independente do concurso vão aos botecos) e as pessoas que vão esporadicamente, sendo mais 

frequente durante o evento. Este segundo grupo, segue mais o comentário “boca a boca”, as 

indicações sobre onde ir, “onde está divino”, diz. 

 

A jurada não soube dizer sobre como é o acompanhamento e a frequência do consumidor no 

evento. Acredita que a empresa que tabula os votos, faça algum trabalho neste sentido. 

Acredita também, que a publicidade é a responsável por levar as pessoas aos botecos, como 

nas rádios, televisão, redes sociais, as bandeirinhas indicativas dos bares, citados como formas 

de marketing do evento. 

 

Já a respeito das preferências culinárias, ela acredita que os donos de bares, após terem 

ciência de quais serão os ingredientes do ano seguinte, trabalham na elaboração do prato e 

devem convidar algumas pessoas para degustarem e opinarem sobre a preparação. Ela supõe 
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que a organização está atenta às preferências e toma cuidado para escolher ingredientes de 

melhor aceitação e alguns para dificultar um pouco a concorrência. 

Em relação a questão dos atributos custo e valor percebido pelo cliente ela não tem 

conhecimento referente a estudos neste sentido. Isto é com a “Comida Di Buteco”. Ela só fica 

sabendo o preço quando chega no bar. 

 

 Já em relação aos atributos sensoriais, ela como jurada, utiliza todos, conforme abaixo: 
 

Em primeiro lugar a visão, porque se o prato estiver muito mal ajambrado...você vê 
no livrinho as fotos dos pratos são assim tentadoras. Só de olhar já abre o apetite. Se 
gostou da apresentação, o que você vai fazer, verificar o sabor, paladar...textura, 
tato...dependendo do tipo da comida você já vai direto com a mão. Então, em 
primeiro lugar a apresentação, porque se você não gostou, não adianta estar com 
sabor bom. Uma coisa correlata a outra. O cheirinho quando chega na mesa, 
borbulhando...isto. 
 

Ela acredita que a direção estuda bem os bares e seus pratos antes de convidá-lo para entrar no 

“Comida Di Buteco”, utilizando a análise sensorial. Se um bar não servir bem no dia-a-dia, 

como poderá participar do evento? 

 

Ela percebe, não só no”Comida”como também em restaurantes, que os consumidores estão 

mais exigentes em relação aos atributos sensoriais dos pratos. As pessoas estão sempre atentas 

para a aparência do prato, perguntando sobre os ingredientes do prato, prestando atenção 

quando chega um prato que chama a atenção na mesa ao lado. Os pratos do evento, segundo a 

jurada, são elaborados e as pessoas vão esperando algo mais. 

 

Do ponto de vista dos donos de botecos, o dono do boteco A diz que estuda o comportamento 

do consumidor por meio de perguntas e escutando suas opiniões e críticas de forma a 

melhorar a montagem de um prato e o atendimento. Ele fica o tempo todo no salão durante o 

atendimento e acompanha os pratos que são servidos e circula em várias mesas. Diz que 

atende clientes desde a classe A à D. Segundo ele a melhor pesquisa é o “boca a boca”, 

principalmente respondidas pelos clientes mais assíduos, que são os vêm toda a semana. De 

acordo com o dono do boteco A: 

Costumamos chamar o “Comida Di Buteco” de “Papai Noel” do meio do ano, por 
causa dos ganhos não só durante o evento, mas também depois. É um movimento 
muito grande, é um mês completamente atípico, correria total desde a hora que abre 
até a hora que fecha o bar. Temos cerca de cem pessoas na fila de espera. Ficamos 
com a esperança de que as pessoas que não vieram durante o evento, venham depois 
experimentar o nosso prato. 
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Ele acredita que o fator principal que motiva os frequentadores do “Comida Di Buteco” e que 

faz com que ele retorne é o atendimento. Em segundo lugar a comida boa e em terceiro a 

temperatura da cerveja. Ele define o atendimento bom com o sorriso, simpatia dos 

funcionários, a organização, a perseverança de todos na hora de receber um cliente. 

Resumindo, saber receber o cliente, trata-lo muito bem, isto não quer dizer “puxar o saco”, 

tratar a todos com igualdade, sem privilégios, pois todos vão gastar a mesma quantia, 

principalmente devido ao preço dos pratos ser tabelado. Ele faz treinamento diário com sua 

equipe e uma vez por semana faz uma reunião mais longa com todos, onde aborda os pontos 

positivos e negativos que ocorreram no estabelecimento. Durante o evento ele dobra o número 

de funcionários, o que leva ao maior desafio para treinamento e conseguir bons resultados.  

Acredita que se o cliente tiver um bom atendimento durante o evento, com certeza ele voltará 

em dias normais, quando a casa está tranquila, onde será ainda melhor atendido. O cliente tem 

que sentir que está saindo da sua casa e entrando na sua casa de novo, ao ir ao boteco. 

 

A respeito de pesquisas com os consumidores para entender as preferências culinárias, o dono 

do boteco A acredita ser difícil de ser feito em botecos e bares, por ser mais tradicional e 

sempre usarem os mesmo ingredientes, podendo citar uma carne cozida, mandioca, batata 

frita, carne bovina, linguiça e miúdos, que são comidas típicas de boteco. Este tipo de 

pesquisa, na sua opinião, dá para ser feita em restaurantes que tem uma cardápio maior e mais 

trabalhado. Trabalham com tira-gosto de rápido preparo e que pode ser consumido com 

palitos ou com a própria mão. Ele mantém no cardápio os pratos que concorreram no ano 

anterior e de tempos em tempos acrescenta algo novo ou retira algum prato do cardápio por 

uma temporada para diversificar. 

 

Já no quesito custo/benefício, ele diz que acompanha esta relação pois se o cliente tem uma 

boa percepção, ele volta ao boteco: 

 
Não paguei nem tão caro e nem tão barato, eu paguei a média. O próprio cliente 
sinaliza, se diz que tal boteco está mais barato ele replica que aplica o 
custo/benefício, o custo que é o preço e o benefício que é agregado ao atendimento, 
qualidade do produto, o tempo. O cliente tem que saber avaliar...quando o cliente 
chega com uma crítica a gente vê se é ponderável...se um em cem apresenta uma 
crítica, é diferente de dez em cem, aí a gente descarta a opinião, a gente vê pela 
maioria. 
 
 

Em relação a análise sensorial, utilização dos atributos sensoriais ele cita que o ser humano 

“come com os olhos”, se está bonito ele já acha que está gostoso, aí ele agrega o sabor, ao 
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paladar e ao olfato. Quando eles elaboram o prato concorrente, primeiro fazem a degustação 

com o pessoal interno e depois com algumas pessoas externas, pois no “Comida Di Buteco” 

não pode divulgar o prato antes do lançamento. Pedem a opinião sobre o tempero e visual de 

forma não padronizada e não preenchem nenhum formulário. Procuram fazer uma mistura de 

sabores diferenciados, e diz que trabalha para ser diferente e não para ficar na média. 

 

Quanto avaliar as especialidades servidas utilizando os atributos sensoriais, ele diz que o prato 

concorrente não, mas os demais pratos é possível. Está sempre prestando atenção ao cliente. O 

prato concorrente normalmente é simples, porém bem elaborado, com apresentação de encher 

os olhos. A pesquisa é feita no dia-a-dia do bar, acompanhando também a concorrência e 

lançando novos pratos fora do evento, visando o público fiel. Como o prato do evento é 

surpresa, não tem como fazer pesquisa antes. A avaliação acontece durante o concurso, ele e 

os garçons perguntam o que os clientes acharam do prato.  

 

Já na questão sobre se os consumidores estão exigentes em relação aos atributos sensoriais, 

ele é categórico ao afirmar que sim, com certeza: 

 
O cliente quer um prato bonito, saboroso e que mude a percepção dele de comida, de 
paladar. O cliente quer chegar...e além de ver com os olhos, ele quer experimentar e 
sair daqui dizendo: nossa, este prato é maravilhoso! 

 
Ele acredita que todos clientes fazem uma avaliação sensorial, desde o prato mais simples até 

o mais elaborado. Eles reclamam, criticam se o prato não chega com as características 

esperadas. Principalmente os clientes que vêm de vez em quando, são os que mais criticam, 

pois chegam com uma expectativa de conhecer o prato que foi indicado por alguém. E 

elogiam quando se sentem satisfeitos. Ele finalizou dizendo que participar do evento é uma 

experiência maravilhosa, apesar de ser muito trabalhoso. E a melhor coisa é escutar do cliente 

que o prato e tudo estava maravilhoso e que ele vai retornar.  

 

O dono do boteco B informou que estuda o comportamento do consumidor através do site e 

da própria votação que é feita no “Comida Di Buteco”, pois a organização do evento entrega 

para ele um material com os dados das votações do seu boteco. Assim ele sabe onde foi mais 

bem votado (ex. higiene, cerveja gelada). Ele também acompanha pessoalmente, pois vive no 

bar e tem os garçons e os amigos que também passam as informações que escutam. Ele 

mesmo não aplica nenhuma pesquisa. Segundo o dono do boteco B: 
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Credito no prato atrativo o fator que atrai o consumidor do “Comida Di Buteco”, 
uma foto bonita que sai no livrinho do evento e o tipo do tira-gosto. Eu faço algo de 
boteco mesmo e uso como diferencial também o vasilhame em que a preparação é 
servida. 
Ao criar um prato, eu peço opinião de várias pessoas, principalmente da minha mãe 
e absorvo as opiniões. O prato nunca fica da forma como eu imaginei. 

 
Ele diz que não faz nenhuma pesquisa para entender as preferências culinárias dos 

consumidores: “na verdade o cardápio tem o meu gosto”. Faz experiências e acompanha a 

aceitação dos pratos. Também faz algumas inovações tirando alguns pratos e colocando 

outros. Além do prato do evento, sempre faz mais um ao longo do ano. Normalmente ele 

coloca mais pratos do que tira. 

 

Quanto ao estudo sobre o custo e valor percebido pelo cliente, ele não faz nenhum estudo 

específico. Calcula o valor do prato e coloca o preço. Durante o evento, o preço do prato é 

tabelado, mas por se trabalhar com uma margem menor que o habitual, um tempo após o 

evento o valor do prato é reajustado. Nos demais pratos ele calcula e coloca um preço que 

considera justo. Procura conhecer o preço e tamanho das porções dos seus concorrentes para 

que a sua fique no mesmo patamar. Ele considera as suas porções de bom tamanho. Vai em 

outros botecos como consumidor e verifica o cardápio inteiro O dono do boteco B diz que 

utiliza os atributos sensoriais: 

Primeiro os olhos, pois a gente come com os olhos primeiro. A gente não faz nada 
ruim, então vai ser cheiroso, vai ser gostoso. Eu sei fazer de tudo que está no meu 
cardápio...é preciso saber fazer para poder cobrar...para fazer um prato para o 
“Comida Di Buteco”, a primeira coisa que a gente pensa é no visual, depois é a 
consequência de uma cozinha com um bom tempero. 

 
Ele pretende acompanhar a aceitação do prato, perguntar de mesa em mesa o que os clientes 

acharam do prato em termos sensoriais, e também, na forma de servir. Na primeira semana do 

evento, é a de ajuste. Procura ouvir as opiniões para mudar algo que não afete visual do prato, 

como o sabor, temperatura.  

 

Ao ser perguntado se os consumidores estão exigentes em relação aos atributos sensoriais, ele 

diz: 

Eles são exigentes com tudo, olham tudo.  É impressionante, os clientes do “Comida 
Di Buteco” até se acham dono do seu bar, dá “pitaco” em tudo. São super exigentes, 
tem que estar com muita paciência...pronto para ouvir tudo. 

 

Como forma de preparar seus funcionários, ele faz treinamentos e reuniões, principalmente 

com os novatos. Considera o cheiro dos pratos muito importante, pois consegue despertar em 
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outras mesas o desejo de experimentar aquele prato quando o garçom circula o salão com um 

prato fumegante. Ao ser solicitado para colocar em ordem de importância os quatro sentidos, 

ele disse que em primeiro lugar a visão, segundo o cheiro/odor, terceiro o sabor e em quarto o 

tato. 

 

As entrevistas indicam que as percepções sobre o estudo do comportamento do consumidor, 

frequência e motivo que levam os consumidores aos botecos, pela organização do evento 

“Comida Di Buteco” e pelos donos dos botecos são obtidas principalmente pelos dados 

coletados das cédulas de votação e da pesquisa realizadas pela Belotur na festa Saideira e 

veiculados no site, facebook e e-mails.  

 

Em relação às pesquisas culinárias para entender as preferências dos consumidores, a 

organização foi taxativa ao informar que o que norteia o evento é a cozinha de raiz. Não 

fazem pesquisas neste campo e também não utilizam os atributos sensoriais para a escolha da 

especialidade de cada evento. Eles visitam diversos botecos e criam entre eles um diálogo a 

respeito. Já os donos de botecos afirmam acompanhar as preferências culinárias no dia-a-dia. 

Ficam atentos à aceitação dos pratos e comentários que os clientes fazem. 

 

Quando a questão é a relação entre os atributos custo/valor percebido da especialidade pelo 

consumidor, a organização tem a visão que ao pratos devem ser tabelados para evitar queixas 

pelos clientes e sobre não pesar sobre a marca “Comida Di Buteco” a ideia de ser caro. Já os 

donos dos botecos acreditam que oferecem um bom produto pelo preço praticado, pois o 

atendimento bom deve ser valorizado pelo cliente. E por trabalharem com uma margem acima 

do preço tabelado, após o evento reajustam os valores dos pratos. Já a jurada disse 

desconhecer esta questão. 

 

O ponto em que todos os entrevistados foram unânimes em concordar foi sobre os 

consumidores estarem mais exigentes em relação aos atributos sensoriais das especialidades. 

A organização citou que não basta um prato ser bonito se não estiver na temperatura esperada. 

Já os donos dos botecos citaram que primeiro as pessoas “comem com os olhos”. Desta forma 

investem muito na apresentação, seguido do sabor dos pratos. A jurada também utiliza todos 

os seus sentidos e percebe que este procedimento ocorre entre as pessoas que a cercam 

também. 
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5.3 Associação entre os resultados e os objetivos 

 

 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a percepção dos consumidores sobre o cardápio 

do evento “Comida Di Buteco” em Belo Horizonte – MG, na lógica da Análise Sensorial. A 

seguir serão apresentadas as análises referentes aos resultados obtidos pela pesquisa e os 

objetivos específicos propostos no início desta dissertação. 

 

 

5.3.1 Identificar os principais determinantes da percepção sensorial dos consumidores 

 

 

Este objetivo foi atingido ao verificar que o construto apresentação deste prato (tabela 1) e 

sabor deste prato (tabela 2) apresentaram respectivamente 84,4 e 81,0% ao somar as escalas 4, 

5 e 6 (maior concordância/resposta positiva em relação às afirmações). Estes dados 

identificam a apresentação e o sabor dos pratos como os principais determinantes da 

percepção sensorial dos consumidores. E atestam as autoras referenciadas anteriormente 

Minim (2010) e Dutcosky (2011) ao afirmarem que é possível a ação de medir, devido ao fato 

de a análise sensorial ser uma ciência quantitativa e os dados numéricos são coletados para 

mensurar a relação entre as características apresentadas pelo produto e a percepção humana. E 

a utilização de métodos estatísticos proporciona fazer uma boa análise dos dados. 

Ainda segundo as autoras acima, o sentido da visão é o primeiro a enviar informações sobre o 

alimento: estado, tamanho, forma, textura e cor. Esta afirmação foi validada pelo resultado 

encontrado na pesquisa, uma vez que a apresentação deste prato recebeu maior percentual de 

votos positivos. 
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5.3.2 Segmentar a percepção sensorial dos consumidores em relação a cada sentido 

 

 

Este segundo objetivo específico foi atingido devido ter sido contemplado no questionário, 

cada construto em separado, propiciando seu tratamento estatístico e análise em separado e 

também em conjunto. Estes dados foram apresentados por meio de tabelas e gráficos. A tabela 

1 exibe cada sentido analisado, o número de votos e percentual em cada escala (1 a 6). 

 

Dutcosky (2011) reforça que o delineamento experimental é fator importante para obter dados 

de boa qualidade. Esta segmentação fornece dados para mapear a percepção do consumidor e 

conhecer sua relação com cada sentido. Assim, favorece o desenvolvimento de estratégias de 

marketing referente ao alimento/preparação e também para fazer melhorias ou criar versões 

para eles.Para o evento “Comida Di Buteco”, esta segmentação é de grande importância para 

os donos de botecos terem ferramentas para criar os pratos concorrentes, considerando a 

percepção sensorial dos consumidores e focando nos sentidos que mais atraem e satisfazem os 

clientes. Para a organização, propicia dados para trabalhar o marketing sensorial do evento. 

 

5.3.3 Identificar as relações entre os diversos elementos determinantes da percepção 

sensorial 

 

 

Na tabela 37, referente à correlação entre os construtos é possível verificar as principais 

associações entre eles. Dutcosky (2011) sinaliza que cada indivíduo apresenta um grau de 

resposta para gostos, formas, luzes, odores e que sofre influência pela educação, nível social, 

estrutura cultural e pela personalidade.Já Minim (2010), relaciona os fatores psicológicos, 

fisiológicos e étnicos como influenciadores na avaliação sensorial, uma vez que o homem é o 

instrumento de avaliação. 

 

Os resultados indicam que o construto sabor apresentou uma maior correlação com o 

construto tato (consistência/textura),seguido da correlação dos construtos sabor com o cheiro. 

Este resultado sugere que as pessoas associam o sabor com sua textura/tato, ou seja, a sua 

forma, temperatura e consistência. Assim, cria-se uma expectativa em relação ao tato de 

acordo com o alimento que compõe o prato e quanto à percepção das sensações e sons 
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provocados pela mordida e mastigação (DUTCOSKY, 2011). Esta autora complementa que 

os lábios, bochechas, gengivas, língua e palato são receptores sensíveis ao tato. Vale ressaltar 

que a textura é um atributo físico dos alimentos que propicia ao consumidor satisfação. A 

correlação entre o sabor e o cheiro (odor) é explicado pelo fato dos alimentos apresentarem 

características que somam o aroma ao gosto e juntos constituem o sabor ou flavor, e ao 

afirmar que o aroma evoca o prazer de comer. Antes de colocar o alimento na boca, inala-se e 

inspira-se os seus componentes voláteis. 

 

 

5.3.4 Identificar como os elementos sensoriais básicos (visão, paladar, tato e olfato) 

contribuem, em conjunto, para a sensação sensorial, ou resposta do consumidor 

 

 

Recapitulando, Minim (2010, p.14) define a análise sensorial como uma técnica utilizada para 

evocar, medir, analisar e interpretar reações às características de alimentos e outros materiais 

da forma como são percebidos pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. 

 

A tabela 7 apresenta os resultados obtidos no construto no geral este prato me proporciona 

uma sensação positiva nos quatro sentidos. Ao analisar as notas das escalas 4, 5 e 6, estas 

apresentaram valores com certa igualdade de frequência e o somatório das três totalizou 

67,6%. Este resultado sugere que os consumidores ao avaliar as preparações, em conjunto, 

expressaram os pontos positivos e negativos percebidos em relação aos pratos avaliados. 

Deduz-se que se por exemplo o sabor agradou, mas achou a apresentação insatisfatória, sua 

nota não foi a escala máxima 6 (concordando plenamente com a afirmativa). Este resultado dá 

suporte à opinião dos donos de botecos entrevistados, que concordam que os consumidores 

estão mais exigentes, verificando o todo e utilizando a análise sensorial para avaliar os pratos. 

 

Lanzillotti (1999) reforça que as respostas do consumidor aos estímulos caracterizam as 

dimensões dos métodos sensoriais, tais como: intensidade, extensão, duração, qualidade e 

prazer/desprazer em relação aos alimentos. Já Dutcosky (2011) relata que as vias sensoriais 

funcionam ou interagem em conjunto porque o cérebro detecta simultaneamente as 

informações que elas emitem e que sempre existem interações e associações psicológicas, e 

que a resposta ao grau de sensibilidade é individual.Importante frisar sobre a nova era do 
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marketing, o marketing sensorial, em que as empresas depositam especial atenção ao impacto 

das sensações nas experiências das pessoas em relação aos produtos (SOLOMON, 2011). 

 

 

5.3.5 Associar a sensação sensorial (resposta do consumidor) à sensação de recompensa do 

consumidor sobre a culinária e o evento 

 

 

Della Lucia (2005) revela que o comportamento do consumidor envolve estudos complexos, e 

no caso dos alimentos, características multidisciplinares: ciência, nutrição, tecnologia de 

alimentos, marketing, dentre outros. Solomon (2002) complementa que o comportamento do 

consumidor inspira análise dos processos que envolvem a busca da satisfação de suas 

necessidade e desejos, em um processo contínuo. 

 

Urdan e Urdan (2006) explicam que entende-se como benefícios ao consumidor, o somatório 

de atributos que o produto oferece ao consumidor. No caso de um alimento, o sabor é 

essencial e, pode-se citar como outros atributos, as opções de embalagem, apresentação e o 

custo final que devem ser percebidos como fonte de geração de valor ao consumidor. 

 

Este objetivo foi atingido, e pode-se verificar na tabela 1 o item construto sobre o evento 

“Comida Di Buteco”, relacionado à sensação de recompensa culinária e do evento: o evento é 

importante para minha diversão, o somatórios das escalas 4, 5 e 6 totalizou 80,6%; o item 

convido amigos para apreciar as especialidade totalizou 86,5%. E o item em geral gosto do 

evento, totalizou 94,0% de satisfação (tabela 9). Estes construtos propiciaram verificar uma 

ótima aceitação ao evento sob a ótica culinária e diversão. 

 

Ao associar a sensação de recompensa em relação ao preço/valor percebido, a resposta obtida 

pelo item em geral eu gosto do preço deste prato, o somatório das escalas 4, 5 e 6 

(concordância) totalizou 68,1%, conforme tabela 10. Percebeu-se durante a aplicação dos 

questionários que a maior insatisfação é com o tamanho das porções. Este item também foi 

contemplado no item 5.2 (pesquisa qualitativa), onde a diretora da marca explica sua 

percepção quanto aos mineiros em relação ao tamanho de porção/satisfação. Segundo ela, o 

tamanho da porção é item que chama muito a atenção do público. Outro ponto sinalizado por 



 
 

    149 
 

 

ela foi em relação ao preço do prato, que devido reclamações do público, passou a ser 

tabelado nos botecos participantes do evento “Comida Di Buteco”. 

 

Em relação ao construto irei à festa Saideira (evento onde concentram todos botecos 

participantes e shows musicais), o somatório das escalas 4, 5 e 6 totalizou 42,7% (irão ou 

pretendem ir), sendo que os entrevistados relataram à pesquisadora que o principal motivo de 

não irem é o alto preço do ingresso e este não incluir nenhuma consumação dos pratos no 

local. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: APRESENTANDO AS HIPÓTESES AVALIADAS E 

CONCLUINDO O ESTUDO 

 

 

Este capítulo está estruturado com as principais conclusões do estudo, que teve como objetivo 

principal analisar a percepção dos consumidores sobre o cardápio do evento “Comida Di 

Buteco” em Belo Horizonte, MG, na lógica da Análise Sensorial. Para atingir o objetivo 

proposto, utilizou-se o arcabouço teórico e o caminho metodológico das pesquisas junto aos 

clientes do evento e entrevistas com a organização, jurado e donos de botecos participantes. 

Para a análise dos resultados quantitativos, utilizou-se técnicas estatísticas pertinentes ao 

estudo.  

Faz parte também da estrutura, as implicações, contribuições, limitações e sugestões para 

futuras pesquisas na área. 

 

 

6.1 Resumos e conclusões 

 

 

A pesquisa realizada teve como objetivo validar o modelo analítico elaborado, no qual 

associou-se os quatro sentidos ou estímulos (visão, paladar, tato e olfato) às respostas do 

consumidor: sensação sensorial (resposta do consumidor) e sensação de recompensa do 

consumidor sobre o evento e a especialidade culinária. 

Em relação aos construtos avaliados: apresentação deste prato; sabor deste prato; consistência 

(textura/tato) deste prato e cheiro deste prato, o que apresentou maior pontuação considerando 

as escalas 4,5,6 foi a apresentação do prato, com percentual de 84,4. Em segundo lugar ficou 

o sabor do prato com 81,0%. Porém quando perguntado o que mais interessa o consumidor 

em relação a um prato (especialidade), onde não existia outros afirmações, 81,2% respondeu 

que é o sabor e apenas 6,8 respondeu que é a apresentação. Estes dados sinalizam que o 

construtos apresentação e sabor quando estão separados e com outras afirmativas estruturadas 

apresentam resultados próximos na percepção do consumidor. Entretanto, quando é 

necessário escolher apenas uma alternativa entre sabor, rapidez, praticidade, apresentação, 

cheiro ou preço, uma grande maioria optou pelo sabor, entendendo ser este atributo o mais 

interessante em um prato. 
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Quando foi analisado em uma única questão os quatro sentidos, onde a afirmativa era: no 

geral, este prato me proporciona uma sensação positiva nos quatro sentidos (visão, gosto, tato 

e audição), o percentual foi de 87,6 no somatório das escalas 4,5 e 6. Este resultado comprova 

que os consumidores utilizam os sentidos para avaliar os pratos, ou seja, a sensação sensorial 

foi norteadora na resposta do consumidor. Já na questão referente à sensação de recompensa 

do consumidor sobre o evento, 86,0% responderam que em geral gostam do evento “Comida 

Di Buteco”, quando a questão do valor (preço) do prato é analisada no somatório das escalas 

4,5 e 6, 68,1% dos consumidores se mostram satisfeitos. Esta questão vem ao encontro com a 

entrevista da diretora do evento, que sugere que os Mineiros avaliam mais o tamanho das 

porções que em outros estados, como por exemplo o Rio de Janeiro. Ela também revelou a 

necessidade de tabelar o valor dos pratos concorrentes nos botecos participantes, como forma 

de atender às reivindicações do público. Esta necessidade também está relacionada à marca, 

pois os consumidores rotulam que o “Comida Di Buteco” é caro e não que os botecos 

participantes é que apresentam preços acima do mercado. 

 

Ao fazer a análise fatorial, foram identificados os autovalores, os pesos e as comunalidades de 

cada construto: apresentação do prato (visão), sabor, consistência (textura/tato) e cheiro, que 

são atributos sensoriais, além do construto “prato”. Percebeu-se que a primeira afirmativa já 

explica a maior parte da variância, ou seja, é suficiente para explicar a maior parte da 

informação dos dados. 

Com relação à análise de regressão os dois testes mostraram-se significativos a um nível de 

significância de 5%, portanto o modelo foi bem ajustado. O coeficiente de correlação de 

Pearson para todos os construtos os índices de correlação foram positivos, elevados e 

significativos a p 0.01.Os resultados indicaram que o construto sabor apresentou uma maior 

correlação com o construto tato (consistência/textura), seguido da correlação sabor e 

cheiro.Este resultado sugere que as pessoas associam o sabor com sua textura/tato, ou seja, a 

sua forma, temperatura e consistência.  

 

Quanto ao refinamento da modelagem de equações estruturais, desenvolvido através do 

tratamento dos dados conforme definido e preconizado pelo AMOS, também os coeficientes 

de correlação indicaram altos níveis, como por exemplo na relação entre “com relação a este 

prato” e “cheiro/aroma”, entre “sabor” e “consistência”, entre “consistência” e “com relação a 

este prato”. Por outro lado, as correlações entre “sabor” e “sobre o evento”, “apresentação” e 
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“sobre o evento” e “cheiro/aroma” e “sobre o evento” foram as mais baixas, o que já poderia 

ter sido esperado. 

 A modelagem de equações estruturais para a Análise Sensorial e do evento, bem como dos 

construtos e variáveis do modelo são consistentes e, portanto, válidas estatisticamente. Isto 

significa a pertinência de construtos e variáveis para novos estudos científicos e para a 

implementação do modelo, que apresenta vigor analítico, para o estudo de eventos futuros no 

setor de Análise Sensorial e com potencial para utilização em outros segmentos, como 

perfumaria, bebidas, cosméticos e outros produtos passíveis de avaliação sensorial. 

 

Ficou evidente nos resultados quantitativos e qualitativos a utilização dos atributos sensoriais 

pelos consumidores, donos de botecos, jurados e coordenação do evento “Comida Di Buteco”, 

o que sinaliza a importância de utilização desta técnica no planejamento e execução dos 

pratos concorrentes e de todo o evento. 

 

 

6.2 Recomendações 

 

 

Devido à amplitude cultural que norteia os eventos gastronômicos, bem como as ações de 

marketing que os promove, recomenda-se que outros eventos sejam pesquisados e analisados 

sob a ótica da análise sensorial a fim de estabelecer fatores convergentes e divergentes entre 

eles, o que enriqueceria mais a literatura sobre o tema. 

 

Sugere-se abordar em nova pesquisa a questão da renda do público do evento e sua percepção 

quanto aos valores dos pratos das especialidades e a relação destes preços com a marca, uma 

vez que tanto a comissão organizadora quanto os donos dos botecos participantes não 

possuem estes dados e trabalham com suposições. 

 

Em relação ao evento “Comida Di Buteco” sugere-se trabalhar ainda mais o marketing e os 

pratos concorrentes sob o ponto de vista da análise sensorial, uma vez que é o consumidor que 

norteia todo o evento e é quem indica a qualidade que espera do produto, a fim de atingir sua 

satisfação. 
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6.3 Contribuições da pesquisa 

 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a Academia por apresentar o tema análise 

sensorial de modo inovador, relacionando-o à um evento gastronômico de grande porte e 

apresentando um modelo analítico de pesquisa que amplia as discussões sobre este tema, 

ainda pouco explorado, podendo ainda ser utilizado em outros segmentos. 

 

Para a organização pesquisada, “Comida Di Buteco”, avalia-se que os dados oriundos desta 

pesquisa possam: 

 

 Evidenciar a importância da análise sensorial no planejamento e execução do evento, 

principalmente em ações de marketing; 

 

Servir como orientação para formular ações de marketing, principalmente o marketing 

sensorial; 

 

Criar plataformas para os patrocinadores utilizando a análise sensorial; 

 

Elaborar treinamentos para os botecos participantes com foco na análise sensorial; 

 

Aproximar a marca “Comida Di Buteco” dos consumidores; 

 

Valorizar a percepção sensorial dos consumidores do evento; 

 
Fortalecer a base do evento (comida de raiz), relacionando a marca “Comida Di Buteco” 

com o comportamento do consumidor de alimentos. 

 

Para os donos dos botecos participantes do concurso, estima-se que o diagnóstico desta 

pesquisa possa: 

 

 Favorecer no planejamento e execução dos pratos/especialidades concorrentes, 

utilizando a análise sensorial em todas as etapas; 
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 Aumentar a satisfação do consumidor; 

 

Fidelizar o consumidor durante todo o ano e não apenas no período do evento. 

 

Para a autora, foi uma experiência enriquecedora, que contribuiu para a aquisição de novos 

conhecimentos e para criar um modelo de pesquisa que estuda a quem se destina tudo que é 

produzido: o consumidor. Foi muito gratificante aprofundar no tema análise sensorial e 

marketing. 

 

 

6.4 Limitações da pesquisa 

 

 

Esta pesquisa foi realizada na cidade onde foi criado o evento: Belo Horizonte – MG. Devido 

ao fato de o evento já estar presente em outras 15 cidades, dentro do estado de Minas Gerais e 

também em outros estados como o Rio de Janeiro, Pará e São Paulo, sugere-se fazer novas 

pesquisas nestas localidades para confrontar os resultados encontrados.  Propiciaria boas 

análises dados de outros estados principalmente, no que se refere às preferências culinárias, 

utilização dos atributos sensoriais e relação custo/benefício percebidos pelos consumidores. 

Embora tenha sido uma escolha da autora, o estudo ficou limitado a alguns restaurantes e 

bares de Belo Horizonte. 

 

A especialidade do evento “Comida Di Buteco” em 2013 foi constituída de pratos contendo 

mandioca e linguiça. Esta situação restringe e focaliza a Análise Sensorial das especialidades. 

 

Face à inconveniência da utilização do sentido “audição”, este foi retirado do modelo 

analítico. Foi considerado que, em virtude do barulho ambiental e da influência de outras 

pessoas, este sentido foi excluído da Análise Sensorial. 

 

O modelo, instrumento da pesquisa, não foi testado em outros contextos, como por exemplo 

restaurante à “la carte”. 
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A questão da emoção como influenciadora nos resultados da pesquisa, uma vez que os 

questionários foram respondidos após degustação dos pratos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

Estamos realizando uma pesquisa para atender a um Programa de Mestrado.  
Assim, peço-lhe a gentileza de responder a algumas perguntas sobre as 
especialidades servidas no “Comida Di Buteco”. Esta pesquisa está sendo 
realizada em diversos restaurantes. As observações versam sobre a 
apresentação (visão), sabor, odor (cheiro) e textura (tato percebido pela boca) 
dos diversos pratos. 
 
Desde já, agradeço-lhe muito.  
Yandira Neto – Mestranda - Prof. Dr. José Edson Lara – Orientador 
 

NÃO É NECESSÁRIO VOCÊ SE IDENTIFICAR. OS DADOS SERÃO ANALISADOS EM 
CONJUNTO DOS RESPONDENTES 

Avalie a sua experiência sobre o prato que você experimentou, utilizando a seguinte 
escala:  

 
1 – Discordo Totalmente . . . . .  até ......... 6 – Concordo Totalmente 

APRESENTAÇÃO DESTE PRATO Discordo                          concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalmente 

Eu gosto da apresentação visual deste prato 1 2 3 4 5 6 

Eu senti minha boca encher de água ao ver este prato 1 2 3 4 5 6 

A apresentação deste prato é agradável 1 2 3 4 5 6 

Eu me surpreendi positivamente com a apresentação 
deste prato 

1 2 3 4 5 6 

Eu considero a apresentação, cor, deste prato adequada 1 2 3 4 5 6 

No geral, eu gosto da apresentação deste prato  1 2 3 4 5 6 

SABOR DESTE PRATO Discordo                          concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalmente 

Eu gosto do sabor deste prato 1 2 3 4 5 6 

Eu me identifico com o sabor deste prato 1 2 3 4 5 6 

O sabor deste prato é agradável 1      
2 

3 4 5 6 

Eu me surpreendi positivamente com o sabor deste 
prato 

1 2 3 4 5 6 

Eu considero o sabor deste prato adequado ao meu 
paladar 

1 2 3 4 5 6 

No geral, eu gosto do sabor deste prato (especialidade) 1 2 3 4 5 6 

CONSISTÊNCIA (TEXTURA - TATO) DESTE PRATO Discordo                          concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalmente 

Eu gosto da consistência/textura deste prato 1 2 3 4 5 6 

Eu me identifico com a consistência /textura deste prato 1 2 3 4 5 6 

A consistência/ textura deste prato é agradável 1 2 3 4 5 6 

Eu me surpreendi positivamente com a textura deste 
prato 

1 2 3 4 5 6 

Eu considero a consistência/textura deste prato 
adequada 

1 2 3 4 5 6 

No geral, eu gosto da consistência /textura deste prato 
 

1 2 3 4 5 6 
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    CHEIRO – AROMA                                    Discordo  Totalmente          concordo Totalmente  

Eu gosto do cheiro deste prato 1 2 3 4 5 6 

Eu me identifico com o cheiro deste prato 1 2 3 4 5 6 

Este cheiro provoca o prazer de comer 1 2 3 4 5 6 

Eu me surpreendi positivamente com cheiro do prato 1 2 3 4 5 6 

Eu considero este cheiro adequado 1 2 3 4 5 6 

No geral, eu gosto do aroma (cheiro) deste prato 1 2 3 4 5 6 

COM RELAÇÃO A ESTE PRATO . . .  Discordo                                  concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalmente 

Eu achei este prato apetitoso analisando por um aspecto 
sensorial 

1 2 3 4 5 6 

Este prato atrai meus sentidos 1 2 3 4 5 6 

Este prato aumenta minha percepção em relação aos 
meus sentidos 

1 2 3 4 5 6 

Eu não sinto sensações fortes com este prato 1 2 3 4 5 6 

Este prato me desperta emoções 1 2 3 4 5 6 

Eu me sinto bem quando degusto este prato 1 2 3 4 5 6 

No geral, este prato me proporciona uma sensação 
positiva nos quatro sentidos (olfato, gosto, visão, 
tato/textura) 

1 2 3 4 5 6 

 
O QUE MAIS ME INTERESSA EM UM PRATO (ESPECIALIDADE): 
(   )  Sabor (    ) Rapidez (    )   Praticidade (   ) Apresentação  (   ) Cheiro – Aroma  (   )  Preço 
 
SOBRE O EVENTO COMIDA DE BUTECO:   

Sobre o evento Comida de Buteco Discordo                                         concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalmente 

É uma oportunidade para Belo Horizonte se destacar na 
mídia 

1 2 3 4 5 6 

O evento é muito importante para minha diversão 1 2 3 4 5 6 

Convido os amigos para apreciar as especialidades 1 2 3 4 5 6 

Vou a diversos botecos todo ano 1 2 3 4 5 6 

Leio na internet e jornais sobre o evento 1 2 3 4 5 6 

Irei na saideira (último dia do evento) 1 2 3 4 5 6 

O evento se integra bem na cultura de Belo Horizonte 1 2 3 4 5 6 

No geral, gosto do evento COMIDA DE BUTECO 1 2 3 4 5 6 

 
Quanto ao valor deste prato:   

Valor deste prato Discordo                                                concordo 
Totalmente   . . . . . . . . . . . . .   Totalmente 

Penso que este prato me oferece bom custo-benefício 1 2 3 4 5 6 

Dentro da categoria de petiscos, eu considero este prato 
uma boa escolha 

1 2 3 4 5 6 

Fiquei satisfeito com a escolha desta especialidade este 
ano 

1 2 3 4 5 6 

Este prato vale muito mais do que ele custa 1 2 3 4 5 6 

Voltarei para apreciar este prato novamente 1 2 3 4 5 6 

Irei apreciar os pratos do COMIDA DE BUTECO em outro 
restaurante 

1 2 3 4 5 6 

No geral, eu gosto do preço deste prato (especialidade) 1 2 3 4 5 6 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1)A organização estuda o comportamento do consumidor para desenvolver ações de 

marketing? De que maneira? (Kotler e Keller, 2006); 

 

2)A organização acompanha os fatores relacionados ao motivo e a frequência do consumidor 

no evento Comida Di Buteco? De que forma? (Hoyer e Maclnnis, 2011; Schiffman e Kanuk, 

2000); 

 

1)São realizadas pesquisas com consumidores para entender as preferências culinárias? E com 

os organizadores? Explique. (Minim, 2010); 

 

4)A organização estuda as relações entre atributos (custos e valor percebido) da especialidade 

pelo consumidor? De que maneira? (Urdan e Urdan, 2006); 

 

5)A organização utiliza os atributos sensoriais (visão, audição, olfato, paladar e tato/textura) 

para a escolha da especialidade de cada evento? Como? (Dutcosky, 2011); 

 

6)A organização pretende avaliar as especialidades servidas no evento, utilizando os atributos 

sensoriais? (Minim, 2010). 

 

7)Você percebe se os consumidores estão exigentes em relação aos atributos sensoriais das 

especialidades? Cite exemplos. (Minim, 2010; Dutcosky, 2011). 
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ANEXO A – CÉDULA DE VOTAÇÃO FRENTE 
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ANEXO B –CÉDULA DE VOTAÇÃO VERSO 

 

 


