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Resumo 

 
O pescado é a principal fonte de proteína animal para alimentação humana. A 

aquicultura vem ampliando sua participação neste fornecimento. Os peixes são o 

principal grupo de organismo consumido. De acordo com o Ministério da Pesca e 

Aquicultura, os brasileiros já consomem a média mínima recomendada pela OMS de 

12 kg/habitante/ano. O consumo de peixe per capita aumentou de 10 kg, nos anos 

60, para mais de 19 kg em 2012. Este trabalho analisa alguns fatores de natureza 

cultural, social, pessoal e psicológica envolvidos no consumo de peixe. Utilizam-se 

componentes selecionados do “Modelo de Comportamento de Compra” apresentado 

por Kotler (2000).Esse modelo admite os fatores culturais como os que exercem a 

maior e mais profunda influência. Foi realizada uma survey com 403 consumidores 

da região metropolitana de Belo Horizonte – MG, entre junho a agosto de 2017, 

utilizando o sistema Gloogle Docs. Os dados foram analisados com os programas 

SPSS e Smart PLS. Diversos fatores socioculturais foram analisados: Entre eles 

idade que experimentou carne de peixe pela primeira vez; frequência de consumo; 

ocasiões onde o consumidor teve seu primeiro consumo e refeição de maior 

consumo de peixe. As correlações entre esses fatores também foi analisada. A 

hipótese inicial era que os consumidores que adquiriram o habito de consumir carne 

de peixe cedo tendem ao maior consumo. Foi realizada uma análise em conjunto 

dos demais fatores especialmente se a decisão de compara é baseada na 

percepção de melhora de saúde pessoal ou no sabor. Com relação à idade de inicio 

de consumo verificou-se que 88,3% dos consumidores experimentaram peixe na 

primeira infância. Entre os consumidores 61,1% foram classificados como baixo 

consumo. Ocasiões familiares são o principal ambiente para o primeiro consumo 

para 82,3% dos consumidores. O almoço é a refeição onde mais se consome o 

peixe para 78,7% dos entrevistados, seguido do jantar com 12,9%. As correlações 

entre as variáveis mostram dados interessantes. Não há correlação entre idade e 

frequência de consumo ou local onde experimentou pela primeira, contradizendo 

nossa hipótese inicial. Houve uma correlação positiva entre alto consumo de peixe e 

a ocasião jantar. Os resultados perecem indicar que o a idade e ambiente da 

primeira experimentação não é determinante para a frequência de consumo. Outra 

indicação é que a despeito do almoço ser a principal refeição o jantar é o preferido 

para aqueles que ingerem mais peixe. Em relação aos demais dados, nossas 

análises indicam que a decisão de compra dos entrevistados é tanto feita pelo sabor 

do pescado como pela qualidade da carne de peixe, tida como mais saudável se 

comparada à carne bovina, suína ou de frango. Há uma predominância do fator 

saúde sobre o fator sabor. Esses dados devem ser levados em consideração em 

campanhas de divulgação e venda do pescado como para o desenvolvimento de 

novos produtos pela indústria.  

 
R 
Palavras chave: Consumo de carne de peixe; comportamento do consumidor; 
atitude



Abstract 
 

CONSUMPTION OF FISH MEAT: The Search for Health Versus the Search for 
Pleasure 
 
 
Fish meal is the main source of animal protein intake for human consumption. 

Aquaculture has been increasing its participation in this supply. Fishes are the main 

group of organism consumed. According to the Ministry of Fisheries and Aquaculture, 

Brazilians already consume the WHO minimum recommended average of 12 kg / 

inhabitant / year. Fish consumption per capita increased from 10 kg in 1960s to over 

19 kg in 2012. This work assesses some cultural, social, personal and psychological 

traits involved in fish meat consumption. Selected components of  Buying Behavior 

Model presented by Kotler are used. such model admits cultural factors have major 

and deepest influence. A survey was conducted with 403 consumers from the 

metropolitan area of Belo Horizonte - MG, between June and August of 2017, using 

the Gloogle Docs system. The data were analyzed with the SPSS and Smart PLS 

programs. Several sociocultural traits were analyzed: Among them age when first 

tasted fish meat; frequency of consumption; occasions where the consumer had his 

first consumption and  preferred meal of  fish meat intake. Rate correlations among 

these traits were also analyzed. The initial hypothesis was: consumers who acquired 

the habit of consuming fish meat early tended to the highest consumption. A joint 

analysis of the other traits was performed, especially if the purchase decision is 

based on the perception of personal health improvement or taste. With regard to the 

age of first consumption, 88.3% of consumers experienced fish in early childhood. 

Among consumers, 61.1% were classified as low consumption. Family occasions are 

the main environment for first consumption for 82.3% of consumers. Lunch is the 

preferred meal for 78.7% of  the respondents, followed by dinner with 12.9%. The 

correlations between the variables show very interesting data. There is no correlation 

between age and frequency of consumption or occasion where it first experienced 

fish meal, contradicting our initial hypothesis. There was a positive correlation 

between high fish consumption and the dinner occasion. The results apparently 

indicate that, the age and occasion of the first tasting is not determinant for the 

frequency of consumption. Another indication is that although lunch is the main meal, 

dinner is preferred for those who eat more fish. Regarding to the other data, our 

analysis indicates that the purchase decision of the interviewees is made both by the 

taste of the fish and by the quality of the fish meat, considered healthier when 

compared to beef, pork or chicken. There is a predominance of the health trait on the 

flavor trait. These data should be taken into account in campaigns for the 

dissemination, sale and marketing of fish meat and for the development of new 

products by food and fisheries industry. 

 
 

Keys words: consumer behavior; attitude; fish meat consumption.
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Introdução 
 

O termo Revolução Azul está associado ao rápido desenvolvimento da 

aquicultura a produção comercial de organismos aquáticos. 

A Revolução Azul, que surgiu primeiro na China e expandiu-se em várias 

partes do mundo vem contribuindo para o incremento dos investimentos na cadeia 

produtiva de pescado, promovendo também, mudanças nos hábitos de consumo 

relacionados a busca de alimentos mais saudáveis e que sejam produzidos de forma 

sustentável. O termo foi cunhado em analogia ao termo Revolução Verde, alusivo ao 

ganho de produtividade agrícola, ocorrida a partir dos anos 50.  

Neste trabalho serão explorados os desequilíbrios existentes entre a 

demanda e a oferta de pescados no Brasil e algumas características inerentes ao 

consumo da carne de peixe. Este tema norteou a contextualização do problema e a 

formulação do objetivo da dissertação, assim como a sua justificativa, como a seguir 

apresentadas. 

Em todo o mundo, a aquicultura é o setor de produção animal que mais 

cresce no Brasil (FAO, 2012). No Brasil, de acordo com o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA, 2013), houve um considerável aumento do consumo de peixe e 

atualmente os brasileiros consomem pescado na média mínima recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), de 12 quilos por habitante/ano. O consumo 

de peixe per capita aumentou de 10 kg na década de 60 para mais de 19 kg em 

2012.  

Em vários países, o pescado é uma grande fonte geradora de emprego, 

proporcionando excelente lucratividade. A pesca, a criação e o comércio de pescado 

são atividades que representam em muitas nações a principal fonte de renda. O 

Chile, pioneiro na produção e exportação de pescado e atualmente segundo maior 

produtor mundial de salmão, constitui um bom exemplo na América do Sul. A 

aquicultura proporciona, neste país, cerca de 25 mil empregos diretos e inumeráveis 

empregos indiretos. 

A produção mundial de aquicultura registrou um nível recorde em 2012, sendo 

a China o maior produtor e responsável por mais de 60% desta produção.  

A demanda pela carne de peixes está crescendo a um ritmo mais rápido do 

que o consumo da carne bovina, suína ou de aves, impulsionada por uma população 

mundial em expansão e cada vez mais próspera, que reconhece os benefícios da 
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ingestão de pescado para a melhoria da saúde.  

O brasileiro ainda consome uma quantidade muito baixa de peixe por ano. 

Ainda assim, verifica-se que os índices deste consumo vêm crescendo ano a ano 

impulsionados por diversos fatores. Alguns desses fatores são objetos de avaliação 

neste trabalho. 
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1 Contextualização do problema 

 

1.1 Desequilíbrios entre a demanda e a oferta de pescados no Brasil 

 

O cenário atual é caracterizado pelo aumento da demanda por fonte de 

proteína animal saudável pela crescente população mundial e pelas limitações dos 

recursos pesqueiros nativos, que não conseguem atender ao aumento do consumo 

do pescado. Apesar de todo o potencial de desenvolvimento da aquicultura no país, 

a atividade ainda apresenta um volume de produção pequeno quando comparado 

aos principais países produtores e a outras culturas, como Bovinocultura, 

Suinocultura e Avicultura.  

A oferta da aquicultura brasileira tem sido consistentemente menor do que o 

consumo do setor, implicando em importações da ordem de 1 bilhões de dólares 

anuais. (Brasil, 2014). Este fato constitui um paradoxo tendo em vista que o país tem 

o potencial de ser o maior produtor de pescado do mundo. 

O Brasil possui pouco mais de 8 mil quilômetros cúbicos de reservas de água 

doce, sendo a maior nação do mundo em relação a este potencial hídrico (Anuário 

Estatístico 2000). Ressalta-se que o país com a segunda maior reserva de água 

doce do planeta é a Rússia, com 4.500 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 

quase a metade do potencial hídrico do Brasil. 

Reforçando o potencial do Brasil para a produção de aquicultura, o país 

possui 7.491 quilômetros de extensão em sua costa marítima, ocupando a 16ª 

posição no mundo considerando esta dimensão. Com um clima propício, o Brasil 

possui ainda uma enorme variedade de peixes, principalmente na Bacia Amazônica 

(FAO, 2016). 

Considerando a sua reserva de água doce, a extensão da sua costa marítima, 

o clima e a sua enorme variedade de peixe, o país possui o potencial para ocupar a 

liderança na produção da aquicultura mundial. 

Entretanto, nações com condições edafoclimáticas ( características definidas 

através de fatores ambientais tais como o clima, o relevo, a litologia, a temperatura, 

a humidade do ar, a radiação, o tipo de solo, o vento, a composição atmosférica e a 

precipitação pluvial.27 de jun de 2007) semelhantes à do Brasil, entre as quais China e 

Vietnã, apresentam a produção de pescado muito superior a produção do país. 
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A Tabela 1 - apresenta os 15 países com maior produção de aquicultura em 

2012. Pode ser observado que, apesar das condições hídricas e climáticas 

favoráveis, a atividade aquícola no Brasil é pouco explorada e o país ocupa a 12ª 

posição entre os produtores mundiais. O consumo da carne de peixe no país é 

também baixo, em relação a outros países do mundo, entretanto com uma produção 

pouco relevante, o Brasil é um proeminente importador deste produto. 

 

Tabela 1  
Ranking dos maiores produtores da aquacultura 

Posição País Produção em 2012 % do mundo 

1º China 41.108.306 61,7 

2º Índia 4.209.415 6,3 

3º Vietnam 3.085.500 4,6 

4º Indonésia 3.067.660 4,6 

5º Bangladsh 1.726.066 2,6 

6º Noruega 1.321.119 2 

7º Tailândia 1.233.877 1,9 

8º Chile 1.071.421 1,6 

9º Egito 1.017.738 1,5 

10º Myanmar 885.169 1,3 

11º Filipinas 790.894 1,2 

12º Brasil 707.461 1,1 

13º Japão 633.047 1 

14º 

Coréia do 

Sul 484.404 0,7 

15º 

Estados 

Unidos 420.024 0,6 

Fonte: FAO, 2012. 

  

 Segundo um analista do setor de frutos do mar do Rabobank International, 

"Podemos antecipar que grandes empresas ativas do setor de commodities, proteína 

animal e ciências biológicas vão avaliar este setor e de que maneira elas podem 

desempenhar uma função no crescimento do que alguns chamam de "Revolução 

Azul", o crescimento do cultivo marítimo de alimentos e rações".  
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A pesca não preencherá a lacuna existente entre a oferta e a demanda, 

deixando a cargo da produção de pescado em lagos e águas costeiras a função de 

compensar este déficit. Segundo a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO, os rendimentos em crescimento nos mercados 

emergentes e o reconhecimento dos seus benefícios para a saúde farão com que o 

consumo de peixes aumente de 157 milhões de toneladas em 2012 para 261 

milhões de toneladas por volta de 2030. Este número ultrapassará a oferta estimada 

em 211 milhões de toneladas, estimulando a elevação do consumo de peixes de 

cativeiro, que superou o de peixes selvagens pela primeira vez em 2014. 

Anastasia Alieva, diretora de pesquisa sobre alimentos frescos da 

Euromonitor, ressalta que "Como a riqueza está crescendo nas regiões em 

desenvolvimento, os peixes e os frutos do mar estão se tornando mais acessíveis". 

Contribui para isto o fato de que, em muitos países, os peixes e os frutos do mar são 

vistos como uma fonte de proteína mais saudável do que outros tipos de carne. Este 

assunto será abordado na próxima seção. 

 

1.1.1 Qualidade e Composição da carne de peixe 

 

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da 

Saúde, ingerir carne de peixe fresco, acima de duas vezes por semana, oferece 

aminoácidos essenciais que contribuem para formação de proteínas fundamentais 

para o desenvolvimento e manutenção do organismo humano. São também fontes 

importantes de ferro, vitamina B12, cálcio e gorduras essenciais, fundamentais ao 

bom funcionamento do organismo. As substâncias contidas no pescado apresentam 

baixo teor de gordura quando comparado às outras carnes como Suína, Bovina e 

Aves. 

Além de ser uma excelente fonte de proteína, o peixe apresenta uma série de 

vantagens à saúde, entre elas sua ação é ser antioxidante. Alguns estudos 

demonstram que os peixes têm relevante papel na prevenção de doenças 

cardiovasculares e no aumento da qualidade de vida das pessoas que ingerem esse 

alimento frequentemente. Os peixes, principalmente os de águas profundas como o 

salmão e o atum, são fonte de ácidos graxos ômega-3 que tem a propriedade de 

aumentar o colesterol bom (HDL) e diminuir o colesterol  ruim (LDL). Com isso, há o 

fator de proteção a doenças cardiovasculares, principalmente infartos e derrames. 
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Mesmo que a carne dos mamíferos e das aves tenha percentagem de proteínas 

semelhantes às das carnes de peixe, a carne de peixe possui maior valor biológico 

pelo seu aproveitamento (Kurien, 2005).  

Outra grande vantagem da carne de peixes, em comparação às carnes de boi 

e porco, é a facilidade de preparo: os frescos cozinham em pouquíssimo tempo e 

podem ser usados em diversas preparações, como ao molho, empanados, assados, 

ensopados, cozidos, grelhados, fritos e até mesmo crus. 

 

1.1.2 Pergunta norteadora e objetivos da pesquisa 

 

Assim, a presente investigação está alicerçada na seguinte pergunta 

norteadora:  

 Quais são os fatores que influenciam o consumo da carne de peixe? 

Para responder à questão norteadora foram formulados os seguintes 

objetivos: 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Analisar os principais fatores que influenciam o consumo da carne de peixe. 

Para atingir o objetivo geral acima formulado, são estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

1- Analisar a influência de fatores de natureza cultural, social, pessoal e 

psicológica no consumo da carne de peixe. 

2- Estudar o consumo da carne de peixe na perspectiva de busca pelo prazer 

e busca pela saúde 

3- Encontrar as relações estruturais entre a busca pelo prazer, a busca pela 

saúde e a frequência de consumo da carne de peixe. 

  

1.4  Justificativa 

 

O Brasil é o país com maior potencial hídrico para produção de peixe de água 
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doce e como os peixes possuem uma carne de extrema qualidade nutricional 

consideramos importante conhecer o comportamento do consumidor em relação à 

carne de peixe, identificar os fatores que contribuem para o seu baixo consumo, 

buscar mecanismos e parâmetros que possam combater estes fatores e sugerir 

ações para modificar essa situação, além de desenvolver estratégias de marketing 

buscando ampliar seu consumo.  
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Comportamento do consumidor - Processo de decisão de compra  

 

O constructo teórico adotado utiliza componentes selecionados do “Modelo de 

Comportamento de Compra” apresentado por Kotler (2000) considerados 

pertinentes para esta dissertação (Figura 1). Este modelo foi concebido, 

inicialmente, por Engel, Blackwell e Miniard como “Modelo Geral de Tomada de 

Decisão do Consumidor e suas influências sobre o Processo de Decisão”. O modelo 

proposto por Kotler (2000) mostra que o comportamento de compra do consumidor é 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Sendo que o 

autor ressalta que os fatores culturais são os que exercem a maior e mais profunda 

influência. Sendo vários os fatores internos e externos nos quais influenciam o 

processo de tomada de decisão de compra dos consumidores (Kengel; Blackwell; 

Miniard, 2000; Churchill; Peter, 2000; Schiffman, Kanuk, 2000; Solomon, 2002; 

Kotler, Keller, 2006). 

 

 

Figura 1  
Fatores de influência no processo de decisão de compra 
Fonte: Kotler (2013, p. 163). 

 

2.2 Fatores culturais influenciam o processo de decisão de compra  

 

A cultura de uma nação direciona o que os fornecedores podem oferecer, 
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bem com, as formas como estes podem e devem ser comercializados, e ainda, o 

grau de relação em que os consumidores podem ater em relação às suas 

preferências. Este direcionamento leva ao é estabelecimento de normas através dos 

sistemas legal e governamental. 

A tomada de decisão dos consumidores está classificada em quatro fatores: 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos, tendo cada um deles suas subclasses 

conforme o modelo de Kotler. 

No que se refere aos fatores culturais, sabemos que a cultura afeta 

significativamente e diretamente o comportamento do consumidor. Kotler (2000), 

Engel et al. (2000) e Boone & Kurtz (1998) afirmam que estes são os fatores de 

maior e mais profunda influência. A cultura é o que determinada fundamentalmente 

os desejos e do comportamento de uma pessoa-consumidor especialmente aqueles 

diretamente relacionados à estrutura de consumo, a tomada de decisão individual As 

crianças em desenvolvimento aprendem um conjunto de valores, percepções, 

preferências e comportamentos através da vida familiar e de outras instituições 

básicas.  Assim, cada indivíduo cresce em um ambiente diferente, com uma cultura 

própria, definindo como age para com os outros homens e suas relações para com a 

sociedade. E mesmo dentro de uma mesma cultura (uma família, por exemplo), 

padrões de comportamento diferentes podem ser notados, pois podem ter diferentes 

percepções sobre os mesmos fatos. Dependendo da cultura de cada um, haverá 

maior ou menor mercado para determinados produtos e serviços dentro de uma 

mesma família, sendo que uns apreciarão mais a leitura que a TV, por exemplo. 

(Engel et al. 2000; Kotler, 2000).  

Engel et al. (2000, p. 394) adota como conceito de cultura: 

“... refere-se a um conjunto de valores, idéias, artefatos e outros símbolos 

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

como membros da sociedade. Cultura inclui os elementos abstratos como valores, 

atitudes, idéias, tipos de personalidade e constructos sumários, como religião e os 

componentes materiais como livros, computadores, ferramentas, edifícios e produtos 

específicos...” 

Schiffman e Kanuk (2000, p. 286) conceituam cultura como “a soma total das 

crenças, valores e costumes aprendidos que servem para direcionar o 

comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade”. Nesta 

perspectiva, todos inseridos na sociedade ao adquirir um produto ou serviço 
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compram valores, percepções, preferências e comportamentos. 

Também segundo Minadeo (2008), diz que a cultura é o mais abrangente e 

determinante fator do comportamento do consumidor, sendo assim é de extrema 

importância que todas as empresas procuram compreendê-la para melhor direcionar 

suas ações visando os consumidores. Existem várias subculturas que formam a 

cultura geral, seja ela de um indivíduo, de uma cidade ou até mesmo de uma região. 

Segundo Kotler (1998), “cada cultura consiste em subculturas menores, as 

quais fornecem identificação mais específica e socialização para os seus 

membros”). As subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e 

regiões geográficas. Sendo assim, vamos discorrer sobre os conceitos pré-definidos 

que estão dentro da subcultura. 

Segundo Damatta (1981), a nacionalidade está ligada às características e 

particularidades de cada nação na qual elas se diferenciam, como as origens, 

crenças, fatores culturais e tradicionais.  

As religiões, assim como os grupos raciais estão reunidos por ideais e 

proximidade de forma de agir e pensar de cada grupo. 

No caso das regiões geográficas, fica pré-definida pela localização e também 

se diferencia por costumes, tradições e culturas. 

Kotler (1998, p.163), nos diz que “classes sociais são divisões relativamente 

homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas hierarquicamente 

e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos similares”. 

Sendo assim, Churchill e Peter (2000), nos falam que a distribuição da população 

brasileira pode ser separada em classes sociais.  

Segundo o Critério Brasil, existe um sistema que estabelece uma pontuação, 

relacionando os bens duráveis, no grau de instrução do chefe da família e fatores 

variados como a presença de empregados domésticos. 

 

2.3 Fatores sociais presentes no processo de decisão de compra 

 

O comportamento do consumidor também é influenciado por fatores sociais, 

entre eles: papéis sociais e status, família e grupos de referência. Pode-se afirmar 

que a posição de cada pessoa em seu grupo social é definida em termos de papéis 

e status.  

É de suma importância considerar a influência direta e indireta que crianças e 
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adolescentes exercem na decisão de gasto das famílias e  além da família, amigos, 

vizinhos e colegas de trabalho, existem os grupos secundários: grupos religiosos e 

profissionais ou associações de classe, os quais têm uma menor influencia, mas não 

é negligenciável.. É necessário considerar também que as pessoas podem ser 

influenciadas por grupos dos quais não fazem parte como grupos sociais que têm 

alto padrão de vida e consumo. 

A família é a mais importante organização de compra de produtos de 

consumo na sociedade. A “família de orientação” que é composta dos pais e irmãos, 

forma o grupo de referência mais influente para o consumidor. Entre o comprador e 

sua família, a influência no comportamento de compra pode ser muito significativa, 

mesmo quando estão há algum tempo distantes. A mulher atua como o principal 

comprador da família, principalmente no que diz respeito à alimentação, roupas, 

acessórios e outros. Pode-se dizer também que, cada vez mais, esses homens e 

mulheres, tratando-se de maridos e esposas, têm tomado esse tipo de decisão em 

conjunto. 

 

2.4 Fatores pessoais afetam o processo de decisão de compra 

 

As influências fazem com que as necessidades e o comportamento de 

consumo mudem, essas influências vêm principalmente da família, do círculo de 

amizades e de pessoas nas quais conviemos. Por isso entender o meio no qual o 

consumidor está inserido e saber como ele sofre essas influências se torna 

importante para entender o comportamento de compra. 

O fato de ter cada consumidor como um indivíduo distinto, tem reações 

diferentes a impulsos idênticos. Os estudos sobre o comportamento do consumidor, 

acerca do ambiente e de si próprios, demostram que mesmo indivíduo estando em 

um grupo ou família, pode agir de diferentes formas. O estilo de vida de cada pessoa 

tem comportamento de compra diferente, ainda que estejam sob a cultura, 

subcultura, ocupação ou classe social. É exigido grande esforço do profissional de 

marketing identificar as características de consumo para direcionar o plano de 

marketing. 

Kotler e Keller (2006, p. 179) afirmam: “as decisões do comprador também 

são influenciadas por características pessoais, como idade e estágio no ciclo de 

vida, ocupação, circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de 
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vida e valores”. 

2.5 Fatores psicológicos atuantes no processo de decisão de compra 

 

Kotler (2005) também relata que, o terceiro motivo ou fator que está 

diretamente ligado a tomada de decisão na compra do consumidor, são os fatores 

psicológicos, tais como motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. A 

necessidade chega a ser um motivo quando ela alcança um alto nível de 

intensidade, ansiedade para efetuar a compra, praticamente obrigando, forçando por 

ele mesmo a realizar este desejo da compra, que pode ser maior que a necessidade 

do produto ou serviço. 

Sigmund Freud (Kotler & Keller, 2006, p. 183) concluiu que determinadas 

forças psicológicas são basicamente inconscientes, sendo que ninguém consegue 

entender por completo as próprias motivações. Ele também afirma que a forma, o 

tamanho, o peso e inúmeros outros aspectos podem estimular determinadas 

associações e emoções do indivíduo. 

Richers (1984) caracteriza o comportamento do consumidor pelas atividades 

mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/ serviços 

para a satisfação de necessidades e desejos. Para Kotler e Keller (2006), uma vez 

que o propósito do marketing se centra em atender e satisfazer às necessidades e 

aos desejos dos consumidores torna-se fundamental conhecer o seu 

comportamento de compra. 

De semelhante forma, Engel et al. (2000:390), afirma que os consumidores 

são envolvidos e moldados pelo ambiente em que vive e funcionam dentro dele. 

Porém, ao mesmo tempo, este ambiente é constantemente mudado por seu 

comportamento. O autor destaca que, nas decisões de compra e consumo, há um 

importante impacto das influências ambientais, como: o contexto cultural do 

consumo, as influências pessoais, familiares e domiciliares, situacionais e étnicas e, 

ainda, as influências da classe social e status. 

Churchill e Peter (2000) falam em processo de compra do consumidor em 

influências sociais e influências situacionais. Para Engel et al. (2000) as variáveis 

que influenciam no processo de decisão de compra encontram-se divididas entre as 

influências ambientais, as diferenças individuais e os fatores pessoais. 

No estudo de Limeira (2003), no momento em que existe uma percepção que 

a tomada de decisão final relacionada a compra está nas mãos dos clientes, todas 
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as organizações começaram a adotar práticas também como a pesquisa e análise 

de mercado buscando a adequação dos produtos segundo características e 

necessidades dos clientes, sendo mostrados os benefícios do produto em mídias de 

massa, promoção de vendas, ampliação e diversificação dos canais de distribuição e 

pontos de venda direta.
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3 Casos de comportamento do consumidor de carnes presentes na 
literatura 
 

Após entender o consumidor em suas facetas culturais, sociais, pessoais e 

psicológicas, vamos ver abaixo alguns casos de comportamento do consumidor de 

carnes Bovinas, Suínas, Aves e Peixe.   

São apresentados a seguir estudos nos quais abordam o consumo de carnes 

por diferentes perspectivas, Carvalho (2007) nos traz que o Brasil além de ter um 

grande potencial na produção de alimentos e também tem em seu mercado interno 

um grande consumo de alimentos, com foco potencial no consumo de carnes. A 

carne para o brasileiro é um alimento que faz parte do seu cotidiano, seu consumo 

está diretamente ligado a vários fatores, dentre eles os principais são: preço, 

qualidade, aspectos nutricionais, preferência, gosto e, com maior peso, a renda 

familiar. Este estudo nos traz que uma redistribuição de renda ou o aumento da 

mesma, traria um grande aumento no consumo de carnes. 

 

3.1 Estudos de consumo de carne bovina 

 

Nesta seção serão apresentados dois casos, sendo o primeiro um estudo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de doutorado em 

agronegócios - um estudo cross-cultural sobre o comportamento de consumo de 

carne bovina e o segundo, um estudo sobre o comportamento do consumidor em 

relação ao consumo e às estruturas de comercialização da carne bovina na região 

de Amérios/PR.  

No estudo, Barcellos, Lans & Thompson (2007). "Beef lovers": um estudo 

cross-cultural sobre o comportamento de consumo de carne bovina. É notório que 

são muitas as causas que motivam as pessoas a consumirem a carne bovina, 

entretanto, não existem muitos estudos até então, sobre quais são as formas de 

envolvimento para o processo de compra e consumo. De igual forma, faltam estudos 

com temas relacionados entre cognição, memória, atitude e hábito para o consumo 

de carne bovina, e qual o impacto da cultura nessa relação. 

Este estudo busca apresentar, um estudo comparativo entre consumidores no 

Brasil, Holanda e Austrália, que buscará responder à pergunta: Como as atitudes, 
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normas sociais, hábitos, envolvimentos e emoções antecipadas impactam no 

comportamento de consumo de carne bovina? 

Este estudo tem como objetivo principal, indicar e testar um modelo teórico 

que transpasse normas subjetivas, hábitos e atitudes com a intenção e o 

comportamento de consumo de carne bovina de consumidores do Brasil, da 

Austrália e da Holanda, examinando também o fator mediador das emoções 

antecipadas (positivas e negativas) e do nível de envolvimento nestas relações. 

Outros fatores a serem pesquisados e identificados são:  

 Identificar quais as relações presentes dentre as atitudes, a intenção e 

o comportamento de consumo de consumo de carne bovina pelo modelo proposto;   

 Identificar quais as relações presentes dentre as normas subjetivas, a 

intenção e o comportamento de consumo de consumo de carne bovina pelo modelo 

proposto; 

 Identificar quais as relações presentes dentre o hábito, a intenção e o 

comportamento de consumo de consumo de carne bovina pelo modelo proposto; 

 Identificar e descrever as emoções positivas e negativas de consumo 

da carne bovina (refeições, churrascos, festividades e convidados) examinando sua 

função dentro do modelo proposto; 

 Averiguar se existem diferenças cross-culturais quanto à experiência 

de consumo de carne bovina por análise multigrupo exploratória do modelo 

proposto. 

Para a realização desde estudo foi dividido em etapas, tendo a etapa 

exploratória e qualitativa, com realização de entrevistas em profundidade com 

especialistas e consumidores de carne bovina no Brasil, Escócia, Holanda e 

Austrália. E a outra etapa para obtenção dos objetivos pré-estabelecidos realizou-se 

uma pesquisa cross-cultura do tipo survey em corte transversal, com propósito 

descritivo e quantitativo. Foram realizados 816 casos válidos e obtidos (POA=202, 

SP=400, AUS=143 e HOL=71). 

Após analise dos constructos, tendo como base os resultados da pesquisa, o 

modelo geral mostra a relação do consumidor em relação ao consumo de carne 

bovina. 
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Figura 2  
Diagrama de fatores envolvidos da compra de carne pelo consumidor 

 

A pesquisa constatou que o consumidor em relação ao consumo da carne 

bovina tem um tratamento distinto ao seu consumo á mesa da grande maioria dos 

consumidores. Todos os dados colhidos nas diferentes sociedades, comprovaram 

de forma direta e indireta um alto grau de envolvimento com o consumo de carne 

bovina. Este fato se torna uma das informações mais importantes desde estudo. 

O segundo estudo de Mazzuchetti & Batalha (2004), foi realizado sobre o 

comportamento do consumidor em relação ao consumo e às estruturas de 

comercialização da carne bovina na região de Amerios/PR.  

Para entender um mercado, se torna fundamental conhecer, estudar e tentar 

buscar o maior número de informações sobre os consumidores, pois eles são quem 

direcionam o mercado. Alguns fatores como volume de compra, frequência, hábitos 

de compra em relação ao local, forma de uso do produto, necessidades do cliente, 

são entre outros, importantes para maior conhecimento do comportamento do 

consumidor. Assim as empresas que tiverem estas informações, serão as que terão 

maior vantagem competitiva, buscar informações além das expressas pelos clientes. 

Fatores relativos ao comportamento do consumidor frente aos itens como 

preço, renda familiar, pontos de venda, sabor e maciez, informações, aspectos 

nutricionais e dados de produção, lote, data de abate, condições higiênicas, e 

sanitárias do processamento e comercialização da carne, são alguns fatores 

pesquisados. 

O foco principal deste estudo foi identificar os fatores sociais, econômicos, 

psicológicos, demográficos do comportamento do consumidor da carne de bovina 
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AMERIOS - Associação dos Municípios de Entre Ridos no Paraná. Foram realizadas 

400 entrevistas em 129 pontos de vendas (supermercados e açougues). Nesta 

pesquisa foi constatado que o conhecimento sobre o consumo de carne bovina 

apresenta diferenças entre regiões ainda que próximas.  

De acordo com Rosa (1999), nos traz que o consumo de carne bovina está 

diretamente ligado a renda per capita da população. 

 

 

Figura 3   

Gráfico de frequência semanal de consumo de carne 

 

Nesta pesquisa identificou-se que mesmo as classes B, C e D também 

consomem carne bovina em boa quantidade, o que se distingue é o tipo de carne 

(carne de primeira, segunda, recortes e carne moída). 

A carne bovina – reconhecidamente a carne mais consumida no Brasil – tem 

perdido consumidores em relação às carnes. O fator econômico é um fator 

determinante para tomada de decisão do consumidor e é um dos motivos no qual a 

carne bovina perde espaço para as outras carnes que tem menor preço. Porém 

outros fatores como as informações de procedência, efeitos na saúde, segurança 

alimentar, qualidade de produção e a aparência-limpeza dos pontos de venda, 

também são fatores descritos como importantes na tomada de decisão.  

Este estudo propõe um maior trabalho do Marketing da cadeia produtiva 

bovina para atribuir um maior valor a carne, a divulgação sobre a qualidade e 

procedência ajudaria para o aumento no consumo da carne bovina.  
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3.2 Estudos de consumo de carne suína 

  

Dando sequência aos casos apresentados de carne bovina serão 

apresentados dois casos: O primeiro é um estudo feito na Universidade Federal da 

Paraíba, por Bezerra, J. M. M., Neto, A. C., da Silva, L. D. P. G., Lui, J. F., 

Rodrigues, A. E., & Martins, T. D. D., em 2007.  O segundo uma dissertação 

realizada na Fundação Pedro Leopoldo, em 2004, por Renato Reis Lôbo de 

Vasconcelos, titulada: Consumo de carne suína: comportamento de compra do 

consumidor.  

No estudo realizado por Bezerra, Neto, da Silva, Lui, Rodrigues & Martins (2007). 

Caracterização do consumidor e do mercado da carne suína na microrregião de 

Campina Grande, Estado da Paraíba. Ciência Animal Brasileira, 8(3), 485-494. Esta 

pesquisa teve como principal objetivo caracterizar o perfil do consumidor e do 

mercado de carne suína e seus afins, para tal, foram realizadas entrevistas diretas 

com questionário, tendo 43 perguntas fechadas com total de 400 pessoas, na 

microrregião de Campina Grande. 

Nesta pesquisa identificou-se que 92% dos entrevistados vê como ponto forte 

da carne suína o sabor. Porém também ficam claros seus pontos fracos, apontados 

“faz mal e é perigosa para a saúde” (35% das respostas) e possui “muita gordura e 

colesterol” (55% das respostas). Muitos entrevistados ainda atrelam a imagem da 

carne suína a sua forma de criação, ao fato dos animais serem criados em 

chiqueiros de lama e terem como alimentação lavagem (resíduo de alimentação 

humana), embora esta ideia ainda esteja fixa na memória dos consumidores, 

atualmente é raro ver criações de suínos desta forma e o mercado ainda não 

recebeu estas informações para assimilar esta mudança.  E esse preconceito é 

reforçado pelos médicos, no que diz respeito à gordura e colesterol, e por casos 

sobre a neurocisticercose (ROPPA, 1996). 
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Figura 4  
Gráfico de consumo das carnes.  

 

Neste estudo concluiu-se que o consumo da carne suína tem possibilidade de 

crescimento e frequência, porque a grande parte das pessoas entrevistadas destaca 

o excelente sabor. Mas deve haver constantes ações para mostrar a população a 

forma de criação e também as informações nutricionais e sua eficiência real em uma 

alimentação saudável.  

Fica claro nesta pesquisa que o comportamento dos consumidores de carne 

suína da microrregião de Campina Grande é de evitar se alimentar desta carne por 

falta de informação sobre a origem, procedência e níveis nutricionais da carne suína. 

 

       Tabela 2  
       Frequência de consumo da carne suína industrializada. 

 

  Fonte: Vasconcelos, 2004. 

 

Diante da importância da suinocultura no cenário socioeconômico brasileiro 

onde predomina propriedades rurais, disseminação em várias cidades do país, 

emprego de mão-de-obra e importante fonte de renda e estabilidade social, 
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produção de grande quantidade de proteína de alta qualidade em curto espaço de 

tempo torna-se necessário identificar as causas que tem provocado o baixo 

consumo de carne suína no Brasil através da avaliação do comportamento do 

consumidor. 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar o comportamento de compra e 

de consumo de carne suína, bem como identificar os primeiros fatores que 

influenciam, positiva ou negativamente o seu consumo. 

O autor mostra a realidade do setor da cadeia produtiva da carne suína, na 

qual vem buscando ampliar suas vendas, se diferenciar para assim aumentar o 

consumo, pois no decorrer dos anos está perdendo espaço para as carnes de boi e 

de frango. Uma vez que o brasileiro consome pouca carne suína, menos de 50%, 

em comparação a países da Europa, da América no Norte e da Ásia.  

Para realização desta dissertação foi realizada uma pesquisa com uma 

amostra de 401 entrevistados, com pessoas acima de 19 anos, em todas as regiões 

de Belo Horizonte - MG. A dissertação buscou mostrar os fatores que influenciam o 

consumo de carne suína em relação as outras carnes. O que se conclui com esta 

pesquisa que o consumo de carne suína “in natura” é menor devido a falta de 

conhecimento de fatores como, procedência, valor nutritivo, baixo teor de gorduras e 

primordialmente todas as regras e processos de controle para se criação do suíno 

para só assim poder garantir a máxima qualidade para consumo humano.  

 

Figura 5 
Pontos fracos da carne suína expostas pelos consumidores. 

 

A falta de informação do consumidor sobre o alto valor nutritivo é um dos 

principais fatores que limita o consumo de carne suína “in natura” dentre os 
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diferentes perfis de consumidores que consideram a carne suína transmissora de 

doenças e rica em colesterol. A pesquisa indica através do comportamento do 

consumidor que existe um consumo da carne suína independente da escolaridade, 

sexo e poder aquisitivo, ficando evidente a necessidade de comunicação entre o 

setor produtivo e o consumidor para que este possa quebrar as barreiras da 

desinformação e adquirir uma carne de qualidade rico em proteínas, pobre em 

carboidratos e baixo nível energético. Em suma, é necessário um planejamento de 

comercialização para melhorar os índices de vendas e consequentemente consumo 

da carne suína. 

 

3.3 Estudos de consumo de aves 

 

Continuando a apresentação dos casos de carne bovina e suína, agora 

vamos abordar um caso de carne de aves. 

O estudo realizado por LoguercioI & CamargoII (2007), buscou conhecer os 

anseios dos consumidores estudando a relação entre o ser humano e nutrição, 

sendo que segundo Hubert (2000) estas relações envolvem além das necessidades 

fisiológicas as dimensões simbólicas e imaginárias na relação que envolve homens 

e alimentos. 

 Neste cenário vinculado ao consumidor brasileiro torna-se necessário 

compreender o comportamento do consumidor por meio das atividades envolvidas 

em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos 

decisórios que antecedem e sucedem essas ações (Engel et al., 2000).  

 Este estudo busca caracterizar o perfil do consumidor de carne de frango. 

Para realização desta pesquisa foram entrevistadas 393 pessoas durante o período 

de abril a julho de 2004.  

O estudo destaca-se o empenho da população de Porto Alegre em conhecer 

o local de compra e abate das aves, pois esse fator, está diretamente ligado a 

segurança alimentar, e este é o fator mais importante para a tomada de decisão de 

compra do consumidor da carne de frango.  

As pesquisas nos mostram que a carne de frango é a segunda carne mais 

consumida entre a população e os cortes de frango e empanados são os produtos 

preferidos dos consumidores, a carne mais consumida é a carne bovina.  

O fato dos consumidores acreditarem que as doenças dos frangos, sempre 
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divulgadas nas mídias fez com que o consumo de carne de frango diminuísse. Por 

isso os itens observados como: a cor, data de validade, data de produção, cheiro, 

embalagem e aparência se tornaram mais importantes para a validação de 

qualidade e na tomada de decisão do consumidor.  

 

 

     Figura 6  

      Preferência dos consumidores quanto ao grupo animal. 
 
 

3.4 Estudo de consumo de peixes 

 

Completando o estudo de casos apresentados nesta dissertação, serão 

destacadas duas pesquisas de consumo de carne de peixe. 

No estudo realizado em Campo dos Goitacazes - RJ, por Rodrigo Martins 

Pinto UCAM-Campos/RJ, Vitor Gomes Viana da Silva UCAM-Campos/RJ, Eduardo 

Shimoda UENF/RJ, Vivian Ferreira Pereira UCAM-Campos/RJ, 2011. Visou o 

consumo de do pescado em Campos dos Goitacazes – RJ. Foram aplicados 92 

questionários, confrontados estatisticamente pelo teste qui-quadrado.  

O estudo fez relação do consumo das carnes bovina, de ave, suína e de 

peixe, com as características de preço, sabor, fácil obtenção e de ser saudável. A 

carne bovina foi caracterizada por ser de fácil obtenção. A carne de peixe para 90% 

dos entrevistados foi considerada a mais saudável. Já as carnes de aves e também 

a de peixes, por sua vez, se destacam por ser consideradas pela maioria dos 

entrevistados como sendo as mais saborosas e saudáveis. A de suíno é classificada 

como saborosa. Ressalta-se que a carne de aves é considerada a mais barata, 
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enquanto que a de peixe é avaliada como a mais saborosa e mais saudável dentre 

as 4 carnes. Este fato é em especial interessante considerando-se que os peixes 

contêm altos níveis de ácidos graxos poliinsaturados, especialmente ômega-3, que 

diminuem o colesterol do sangue, sendo recomendados para regimes onde esta 

característica é necessária (Krause; Mahan, 1991). 

 

 

Figura 7  
Avaliação das carnes quanto à características desejáveis 

 

No mesmo estudo, é relatado o aspecto mercadológico do consumo de carne; 

quanto aos aspectos mercadológicos, todo o setor de produção, comércio e 

distribuição devem se preocupar com os preços e o custo de produção, já que esse 

sistema é que deve se adequar ao mercado e não o contrário. Portanto, se o preço é 

tão importante para os consumidores, devem-se adotar práticas que possibilitem a 

redução dos custos de produção para fornecer um produto com menor preço e mais 

estável, tendo em vista que a oferta não é regular e o preço oscila com frequência 

durante o ano. Dessa forma, torna-se crucial avaliar toda a cadeia de 

comercialização, e não apenas os pontos de vendas. Isso possibilitará o 

desenvolvimento da atividade com a técnica adequada, responsabilidade e o mais 

importante: sustentabilidade (Araujo, 2006 como citado em Pinto et al., 2011). 

Outra pesquisa foi realizada na cidade de Belém no estado do Pará, pelos 

autores Jucineide Alves Barbosa, Antônio Cordeiro de Santana, Ismael Matos da 

Silva, Marcel do Nascimento Botelho, José Maria H Condurú Neto.  

O propósito foi de contextualizar o perfil do consumidor da carne de peixe em 
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um dos principais centros de produção de pescado na região norte que é o estado 

do Pará que mesmo com limitações em termos de tecnologia no processamento do 

pescado que é uma característica dos estados da região sudeste, consegue atender 

as empresas de pesca e as expectativas deste de consumidor. 

Sendo assim, busca-se o objetivo de analisar o comportamento do 

consumidor de peixes no mercado de Belém e identificar os principais atributos que 

influenciam o consumo de peixe, como tamanho das famílias, renda do consumidor, 

frequência de consumo, local de aquisição, preço e qualidade dos peixes, espécies 

mais consumidas e produto substituto. 

Para realização desta pesquisa foram realizados 400 questionários e todos 

foram preenchidos considerando um maior número de pessoas de diferentes classes 

sociais sendo as entrevistas realizadas nos períodos da manhã e da tarde em 

diferentes postos de venda como supermercados e feiras. A metodologia usada foi 

através de tabelas de frequência e a regressão múltipla. 

 Conforme Pinheiro et al. (2004), a identificação do perfil do consumidor de 

peixe é fundamental para as decisões dos empresários.  

Os gráficos abaixo indicam a preferência dos consumidores tanto de feiras 

como supermercados para as formas cozida e frito. Este resultado se refere aos 

costumes regionais da região do Pará em relação aos pratos típicos. 

 

Figura 8   
Tipo de preparo de pescado no mercado paraense 
 

Os consumidores paraenses têm a cor das brânquias ou guelras (são os 

órgãos da respiração,) como principal atributo durante a compra dos peixes. Este 

indicativo é consequência da generalidade e facilidade de identificação. 
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 Outros fatores importantes é a preferência por peixes frescos independente 

de ser peixes de escama ou de pele. Porém, a maioria prefere comprar o peixe 

inteiro. Além desses atributos como preço, textura e o aspecto visual também são 

atributos influenciadores no ato da compra. 

 A escolaridade não influencia como diferenciador das exigências da qualidade 

do produto e normalmente as famílias são constituídas por quatro e seis pessoas. 

 O peixe é um produto normal com demanda inelástica em relação ao preço e 

quando se fala de substituto os moradores da cidade de Belém preferem a carne de 

boi. Mas quando o assunto é novos produtos à base de peixes os consumidores tem 

preferência os que ainda não estão presentes na região como o fishburguer. Mas as 

três principais espécies de consumo são dourados, pescada branca e pescada 

amarela. 

 Em síntese, o trabalho apresentou hábitos de consumo, poder de compra, 

comportamento e local de compra, tamanho das famílias, preferências por espécies 

e novos produtos e as limitações que inibem o consumo. Esses fatores são 

importantes para produção e distribuição do produto no mercado, além de 

formulação das estratégias competitivas.  

 

 

Figura 9  
Frequência das propriedades que atraem o consumidor de peixes dos supermercados e 

feiras de Belém. 

 

4 Metodologia 
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Para realização desta pesquisa, usamos a metodologia de pesquisa 

denominada como quantitativa e descritiva (Roesch, 1999, p. 137).  A principal 

característica para uma pesquisa descritiva é a exploração-exposição de um cenário 

ou até mesmo de um fenômeno, utilizando-se o levantamento de uma determinada 

área, dentro de situação e uma época.  

 

4.1 Procedimentos metodológicos 

 

A partir do referencial teórico, em particular dos casos de consumo de carne 

presentes na literatura, foi elaborado o questionário de pesquisa com consumidores 

da região metropolitana de Belo Horizonte – MG, durantes os meses de junho a 

agosto de 2017. 

O questionário da pesquisa foi respondido, utilizando o sistema Gloogle Docs, 

por uma amostra de 403 consumidores. Os dados obtidos foram analisados 

utilizando os programas SPSS e Smart PLS. 

As questões foram formuladas com base no modelo de Kotler e tem o objetivo 

de levantar o comportamento do consumidor, a respeito do hábito de consumo de 

carnes de peixe, de forma geral, ter uma base de comparação com o consumo das 

outras carnes como as carnes de frango, bovina e suína.  

Tendo maior foco para a carne de peixe, a pesquisa busca a relação do 

comportamento do consumidor da carne de peixe em relação ao preço, sabor, 

frequência, preferências de locais, formato de busca e compra. E ao final, pedimos 

os dados pessoais, para classificação de acordo com sexo, faixa etária, 

escolaridade, nível de renda, ocupação e estado civil.
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5 Apresentação e análise dos resultados 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa de campo foram analisados com o 

propósito de identificar influências sobre a frequência de consumo da carne de 

peixe, advindas de variáveis associadas a fatores culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos. Objetiva-se também encontrar como os componentes “busca pelo 

prazer” e “busca pela saúde” estão relacionados à frequência de consumo da carne 

de peixe. Na primeira seção, são analisadas variáveis associadas aos fatores de 

natureza cultural, social, pessoal e psicológica e suas influências na frequência de 

consumo de carne de peixe. Na segunda seção, são consideradas as dimensões 

busca pelo prazer e busca pela saúde e as suas relações com a frequência de 

consumo de carne de peixe. A terceira seção explora as relações estruturais 

existentes entre os construtos, “busca pelo prazer”, “busca pela saúde” e frequência 

de consumo da carne de peixe. 

 

5.1 Fatores de influência no consumo da carne de peixe 

 

São apresentadas a seguir, a distribuição de frequências de variáveis de 

natureza cultural e social, e as relações de influência dessas variáveis sobre a 

frequência de consumo da carne de peixe. 

A Tabela 3 mostra a distribuição de frequências da variável “Q3 - Quando 

você experimentou pela primeira vez a carne de peixe?”. A distribuição de 

frequências em tela mostra a frequência absoluta e percentual do evento “Q3 - 

primeira experiência de consumo da carne de peixe” nas categorias etárias: infância, 

adolescência, adulta e terceira idade. Pode-se observar que o público pesquisado 

experimentou pela primeira vez a carne de peixe essencialmente na infância, até a 

idade de 12 anos (88,3%). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como as demais categorias de idade (adolescência, adulto e terceira idade) 

apresentaram baixo índice de resposta, elas foram agregadas em uma variável 

denominada Pós-infância. A variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de 

peixe” também teve as categorias agrupadas em “Baixo consumo”, quando menos 

do que uma vez por semana, e “Alto consumo”, quando uma ou mais vezes por 

semana. Para efeito de análise da influência da variável “Q3 - Primeira experiência 

de consumo” sobre a variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” é 

apresentada a tabulação cruzada na Tabela 4. 

 
Tabela 4 
Correlação entre Q3 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? 

Baixo 

consumo Alto consumo 

Co

ntagem 

Li

nha N % 

Co

ntagem 

Li

nha N % 

Q3 - Quando experimentou pela 

primeira vez a carne de peixe? 

Inf

ância 

217 6

1.1% 

138 3

8.9% 

Tabela 3  
Q3 - Quando você experimentou pela primeira vez a carne de peixe? 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Infância (até 12 anos) 355 88.1 88.3 88.3 

Adolescência (13 a 18 

anos) 

14 3.5 3.5 91.8 

Adulto (19 a 60 anos) 6 1.5 1.5 93.3 

Terceira idade (acima 

de 60 anos) 

1 .2 .2 93.5 

Não me lembro 26 6.5 6.5 100.0 

Total 402 99.8 100.0  

 Sem Resposta 1 .2   

Total 403 100.0   
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Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? 

Baixo 

consumo Alto consumo 

Co

ntagem 

Li

nha N % 

Co

ntagem 

Li

nha N % 

Q3 - Quando experimentou pela 

primeira vez a carne de peixe? 

Inf

ância 

217 6

1.1% 

138 3

8.9% 

Pó

s-infância 

13 6

1.9% 

8 3

8.1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A frequência de consumo da carne de peixe se distribui de forma 

aproximadamente semelhante para as duas categorias de idade, infância e pós-

infância, o que constitui um indicador de ausência de relação entre as duas 

variáveis, presentes na Tabela 2. O teste de Qui-quadrado de Pearson, apresentado 

na Tabela 5, mostrou a inexistência de associação entre as duas variáveis: “Q3 - 

Quando experimentou pela primeira vez a carne de peixe. ” e “Q6 - Frequência de 

consumo da carne de peixe. ” Demonstra-se assim, que a frequência de consumo da 

carne de peixe não pode ser associada ao estágio do ciclo de vida em que houve a 

experimentação deste alimento (Sig. 0,943). 

 

Tabela 5  
Teste de Qui-quadrado 

 
Com que frequência consome 

carne de peixe? 

Q3 - Quando experimentou pela primeira 

vez a carne de peixe? 

C

hi-square 

.005 

df 1 

Si

g. 

.943 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 6 apresenta a distribuição de frequências da variável “Q4: Como 

você experimentou pela primeira vez a carne de peixe? ”. A Tabela 4 mostra que 

esta experiência ocorreu principalmente na casa dos pais, com 79,1% dos casos 

válidos. 
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Tabela 6  
Q4 - Como você experimentou pela primeira vez a carne de peixe? 

 
Freq

uência 

Porcent

agem 

Porce

ntagem Válida 

Porcentage

m Cumulativa 

 Na casa dos meus pais 318 78.9 79.1 79.1 

Em encontros da família 13 3.2 3.2 82.3 

Em companhia dos 

amigos 

3 .7 .7 83.1 

Em experiência individual 1 .2 .2 83.3 

Não me lembro 67 16.6 16.7 100.0 

Total 402 99.8 100.0  

 Sem Resposta 1 .2   

Total 403 100.0   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 7 mostra o resultado do cruzamento da variável “Q4: Como você 

experimentou pela primeira vez a carne de peixe? ” com a variável “Q6 - Frequência 

de consumo da carne de peixe”.  

 

Tabela 7  
Correlação entre Q4 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? 

Baixo consumo Alto consumo 

Cont

agem 

Lin

ha N % 

Cont

agem 

L

inha N 

% 
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Q4- Como experimentou pela 

primeira vez a carne de peixe? 

Na 

casa dos 

meus pais 

196 61.

6% 

122 3

8.4% 

Em 

outros locais 

56 66.

7% 

28 3

3.3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 exibe as distribuições de frequências relativamente similares para 

os dois locais considerados: na casa dos pais e em outros locais, apontando para 

ausência de relação entre as duas variáveis. A Tabela 6 apresenta o resultado do 

teste de Qui-quadrado, que possibilita testar a hipótese sobre a existência de 

relação entre “Q4 - Local do primeiro consumo” e “Q6 - Frequência de consumo 

deste alimento”. De fato, o teste de Qui-quadrado, apresentado na Tabela 6, 

comprova a independência entre tais variáveis (Sig. 0,396). 

 

Tabela 8   
Teste de Qui-quadrado 

 Q6 - Com que frequência consome carne de peixe? 

Q4- Como 

experimentou pela 

primeira vez a carne de 

peixe 

Chi-

square 

.719 

df 1 

Sig. .396 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 9 mostra a distribuição de frequências para a variável “Q7 - Ocasião 

de maior consumo da carne de peixe”. Pode-se observar que o maior consumo 

ocorre no almoço (78,7%) e em segundo lugar por ocasião do jantar (12,9%). 

 

Tabela 9  
Q7 - Em qual ocasião você mais consome carne de peixe? 

 
Freq

uência 

Porcentage

m 

Porcenta

gem Válida 

Porcentage

m Cumulativa 

 Almoço 317 78.7 78.7 78.7 

Jantar 52 12.9 12.9 91.6 

Lanches 3 .7 .7 92.3 

Churrasco

s 

5 1.2 1.2 93.5 
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Outra 26 6.5 6.5 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 10 apresenta o cruzamento das variáveis, “Q7 - Ocasião de maior 

consumo da carne de peixe” e a variável “Q6 - Frequência de consumo” deste 

alimento. 

 

 

 

 

Tabela 10  
Correlação entre Q7 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência consome carne de 

peixe? 

Baixo consumo Alto consumo 

Co

ntagem 

Linha 

N % 

C

ontagem 

Li

nha N % 

Q7- Ocasião em que mais consome a 

carne de peixe 

Al

moço 

197 62.1% 12

0 

3

7.9% 

Ja

ntar 

26 50.0% 26 5

0.0% 

O

utra 

29 85.3% 5 1

4.7% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
O maior consumo da carne de peixe acontece por ocasião do almoço. Com 

197 respostas, e 37,9% deste consumo pode ser considerado alto, uma ou mais 

vezes por semana. Por outro lado, por ocasião do jantar ocorr tanto a frequência de 

baixo consumo, menos de uma vez por semana, na proporção de 50%, como a 

frequência de alto consumo, uma ou mais vezes por semana, também na proporção 

de 50%. Portanto, é na ocasião do jantar que ocorre proporcionalmente maior 

frequência de alto consumo da carne de peixe. O fato deste tipo de carne 

proporcionar fácil digestão pode explicar uma maior frequência de seu consumo na 

ocasião do jantar. 

O teste de Qui-quadrado de Pearson, apresentado na Tabela 11, mostrou a 

existência de associação entre as duas variáveis: “Q7 - Ocasião de maior consumo 
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da carne de peixe” e a variável “Q6 - Frequência de consumo” deste alimento (Sig. 

0,004). Em decorrência, a frequência de consumo da carne de peixe pode ser 

associada à ocasião de maior consumo da carne de peixe. 

 
Tabela 11 
Teste de Qui-quadrado 

 Q6 - Com que frequência consome carne de peixe? 

Ocasião Q7- 

Ocasião em que mais 

consome a carne de peixe 

Chi-

square 

11.024 

df 2 

Sig. .004
*
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 12 mostra a distribuição de frequências para a variável “Q8 - 

Ocasião especial de maior consumo da carne de peixe”. A maior frequência de 

consumo deste alimento ocorre em encontro com familiares (47,9%) e em segundo 

lugar em encontro com os amigos (25,1%). Destaca-se também a ocasião da 

Quaresma com a frequência de 20,3%. 

 

Tabela 12   
Q8 - Em qual ocasião especial você mais consome carne de peixe? 

 
Freq

uência 

Porcen

tagem 

Porcen

tagem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Encontro com os 

amigos 

101 25.1 25.1 25.1 

Encontro 

familiares 

193 47.9 47.9 73.0 

Festividades 27 6.7 6.7 79.7 

 Quaresma 82 20.3 20.3 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O cruzamento da variável “Q8 - Ocasião especial de maior consumo da carne 

de peixe” com a variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” indica a 

existência de correlação entre elas, como mostrado na Tabela 13, com 

concentrações visíveis na diagonal da tabela. 
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Tabela 13  
Correlação entre Q8  e Q6 

 

Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? 

T

otal 

Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 

Q8 - Em qual ocasião especial 

você mais consome carne de peixe? 

Encontro 

com os amigos 

 60 41 1

01 

 59.4% 40.6% 1

00.0% 

Encontro 

familiares 

 109 84 1

93 

 56.5% 43.5% 1

00.0% 

Festividad

es 

 20 7 2

7 

 74.1% 25.9% 1

00.0% 

Quaresma  63 19 8

2 

 76.8% 23.2% 1

00.0% 

Total  252 151 4

03 

 62.5% 37.5% 1

00.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste do Qui-quadrado apresentado na Tabela 14, mostra que a variável 

“Q8 ocasião especial de maior consumo da carne de peixe” exerce influência sobre 

a variável e “Q6 frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. 0,007), sendo em 

encontro com familiares a ocasião de maior alto consumo (43,5%). 

 

Tabela 14  
Teste de Qui-quadrado 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.13

1
a
 

3 .007 
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Likelihood Ratio 12.68

3 

3 .005 

Linear-by-Linear Association 8.628 1 .003 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 15 apresenta a distribuição de frequências dos influenciadores do 

consumo da carne de peixe. A família constitui o grupo de referência mais influente, 

reconhecida por 51,9% dos respondentes, a seguir, os amigos, considerados por 

10,4% os maiores influenciadores. 

  

Tabela 15  
Q24 - Quem mais o influencia a consumir carne de peixe? 

 
Fre

quência 

Porce

ntagem 

Porcenta

gem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Vendedores 9 2.2 2.2 2.2 

Amigos 42 10.4 10.4 12.7 

Família 209 51.9 51.9 64.5 

Televisão 9 2.2 2.2 66.7 

Internet 6 1.5 1.5 68.2 

Redes 

Sociais 

3 .7 .7 69.0 

Outros 125 31.0 31.0 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O cruzamento das variáveis “Q24 - influenciadores do consumo da carne de 

peixe” e “Q6 - frequência de consumo da carne de peixe” está apresentado na 

Tabela 16. Como mostrado na tabela, a maior frequência de alto consumo (48,7%) 

encontra-se no segmento que tem como grupo de referência outros influenciadores. 

 

Tabela 16  
Correlação entre Q24 e Q6  

 

Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? 

Total 

Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 
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Q24 - Quem 

mais o influencia a 

consumir carne de 

peixe? 

Outros 

influenciadores 

 78 74 152 

  51.3% 48.7% 100.0

% 

Amigos  36 6 42 

 85.7% 14.3% 100.0

% 

Família  138 71 209 

  66.0% 34.0% 100.0

% 

Total  252 151 403 

 62.5% 37.5% 100.0

% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de Qui-quadrado, apresentado na Tabela 17, confirma a influência da 

variável “Q24 - Influenciadores do consumo da carne de peixe” sobre a variável “Q6 

- Frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,000). 

 

Tabela 17  
Teste de Qui-quadrado 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.886
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 20.158 2 .000 

Linear-by-Linear Association 7.157 1 .007 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A seguir são apresentadas a distribuição de frequências de variáveis de 

natureza pessoal e psicológica, e as relações de influência dessas variáveis sobre a 

frequência de consumo da carne de peixe. 

A Tabela 18 apresenta a distribuição de frequências da variável “Q25 – Sexo” 

na amostra pesquisada. 

 

Tabela 18  
Distribuição de frequências: Q25 – Sexo 

 
Fre

quência 

Porcen

tagem 

Porcenta

gem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 
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 Masculino 253 62.8 62.8 62.8 

Feminino 150 37.2 37.2 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Conforme disposto na Tabela 16, foram pesquisadas 253 pessoas do sexo 

masculino e 150 do sexo feminino. O sexo masculino apresentou a maior frequência 

na amostra, correspondendo a 62,8% das 403 pessoas pesquisadas. 

O cruzamento das variáveis “Q25 – Sexo” e “Q6 - Frequência de consumo da 

carne de peixe” é mostrado na Tabela 19. 

 

Tabela 19  
Correlação entre Q25 e Q6 

 

Q6 – Frequência 

T

otal 

Duas 

ou menos 

vezes ao ano 

U

ma vez 

por mês 

Uma vez 

a cada duas 

semanas 

Uma 

vez por 

semana 

Duas ou 

mais vezes por 

semana 

Q

25 -

Sexo 

M

asculino 

 33 75 45 65 35 2

53 

  13.0% 29

.6% 

17.8% 25.7

% 

13.8% 1

00.0% 

F

eminino 

 22 49 28 24 27 1

50 

 14.7% 32

.7% 

18.7% 16.0

% 

18.0% 1

00.0% 

Total  55 12

4 

73 89 62 4

03 

  13.6% 30

.8% 

18.1% 22.1

% 

15.4% 1

00.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme Tabela 17, a frequência de consumo da carne de peixe, em termos 

percentuais, apresenta pouca diferença para os dois sexos, com exceção das 

categorias de maior consumo: “Uma vez por semana” e “Duas ou mais vezes por 

semana”. Entretanto, o teste do qui-quadrado apresentado na Tabela 20, constatou 

que não existe influência da variável “Q25 – Sexo” sobre a variável “Q6 - Frequência 

de consumo” (Sig. 0,234). 
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Tabela 20   
Teste de Qui-quadrado 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.569
a
 4 .234 

Likelihood Ratio 5.738 4 .220 

Linear-by-Linear Association .324 1 .569 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Análise similar foi conduzida buscando relacionar Faixa etária; Renda; 

Escolaridade e Estado civil com a frequência de consumo de peixe. A Tabela 21 

apresenta a síntese das relações de influência de fatores pessoais sobre a 

frequência de consumo da carne de peixe. 

 Apenas a renda apresentou influência significativa na frequência de consumo 

da carne de peixe (Sig. 0.023). Esta influência provavelmente se deve ao fato de ser 

a carne de peixe um alimento de preço elevado. 

 

Tabela 21  
Teste de Qui-quadrado 

 Frequência 

Sexo 25 - Sexo Chi-square 5.569 

df 4 

Sig. .234 

Faixa etária agregada  Chi-square 7.296 

df 12 

Sig. .837 

Renda agregada Chi-square 23.572 

df 12 

Sig. .023
*
 

Escolaridade redefinida Chi-square 1.761 

df 4 

Sig. .780 

Estado civil_ edefinido  Chi-square 5.562 

df 8 

Sig. .696 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 22 apresenta a distribuição de frequências da variável “Q5 - Qual a 

expressão abaixo mais caracteriza a sua relação com a carne de peixe? ”. Trata-se 
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de uma variável de natureza psicológica relacionada à percepção do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22  
Q5 - Relação com a carne de peixe 

 
Frequ

ência 

Porcen

tagem 

Porcenta

gem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Odeio 1 .2 .2 .2 

Não gosto 8 2.0 2.0 2.2 

Gosto 

pouco 

30 7.4 7.5 9.7 

Indiferente 3 .7 .7 10.4 

Gosto 95 23.6 23.6 34.1 

Gosto 

muito 

130 32.3 32.3 66.4 

Adoro 135 33.5 33.6 100.0 

Total 402 99.8 100.0  

M

issing 

System 1 .2 
  

Total 403 100.0   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que as maiores frequências estão concentradas nas 

categorias que apreciam a carne de peixe: Adoro (33,6%); Gosto muito (32,3%) e 

Gosto (23,6%). Por outro lado, apenas 9,7% dos respondentes declararam que não 

apreciam este alimento. 

O cruzamento desta variável com a variável “Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? ” encontra-se disposto na Tabela 23. 
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Tabela 23  
Correlação entre Q5 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? 

Total 

Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 

Q5 - Expressão 

que caracteriza a relação 

com a carne de peixe. 

Não 

gosto 

 8 1 9 

 88.9% 11.1% 100.0% 

Gosto 

pouco 

 29 1 30 

. 96.7% 3.3% 100.0% 

Gosto  76 19 95 

 80.0% 20.0% 100.0% 

Gosto 

muito 

 79 51 130 

 60.8% 39.2% 100.0% 

Adoro  57 78 135 

. 42.2% 57.8% 100.0% 

Total  249 150 399 

 62.4% 37.6% 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maior frequência de alto consumo ocorre no segmento que adora a carne 

de peixe (57.8%) e a menor frequência de alto consumo na categoria “Gosto pouco” 

(3,3%)  e Não gosto/Odeio (11,1%).  

O Teste de Qui-quadrado, elencado na Tabela 24, aponta para a existência 

de relação de influência da variável psicológica “Q5 - Relação com a carne de peixe” 

sobre a variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,000). 
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Tabela 24  
Teste de Qui-quadrado 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 53.825
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 60.175 4 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

48.343 1 .000 

N of Valid Cases 399   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.2 A busca pelo prazer e pela saúde e o consumo da carne de peixe 

 

Nesta seção são consideradas as dimensões busca pelo prazer e busca pela 

saúde e as suas relações com a frequência de consumo de carne de peixe. 

A Tabela 25 mostra a distribuição de frequências dos fatores que levam ao 

consumo da carne de peixe, identificados na questão “Q9 - Qual dos seguintes 

fatores o leva a consumir a carne de peixe? ”. 

 

Tabela 25  
Q9 – Qual dos seguintes fatores o leva a consumir a carne de peixe? 

 
Freq

uência 

Porcen

tagem 

Porcen

tagem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Sabor 214 53.1 53.1 53.1 

Cheiro 2 .5 .5 53.6 

Preço 1 .2 .2 53.8 

Facilidade de 

compra 

1 .2 .2 54.1 

Valor nutritivo 85 21.1 21.1 75.2 

Variar o cardápio 72 17.9 17.9 93.1 

Recomendação de 

outras pessoas 

4 1.0 1.0 94.0 

Outros 24 6.0 6.0 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os principais fatores foram o sabor (53,1%) e o valor nutritivo (21,1%). O 
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primeiro representa a busca pelo prazer, enquanto que o segundo pode ser 

associado à busca pela saúde. A Tabela 26 dispõe o cruzamento das variáveis “Q9 - 

Fatores que levam ao consumo da carne de peixe” e “Q6 - Frequência de consumo 

da carne de peixe”. 

 

Tabela 26  
Correlação entre Q9 e Q6  

 

Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? 

T

otal 

Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 

Q9 Fatores que levam ao 

consumo da carne de peixe 

Sa

bor 

 127 87 2

14 

 59.3% 40.7% 1

00.0% 

Out

ros 

 82 22 1

04 

 78.8% 21.2% 1

00.0% 

Val

or nutritivo 

 43 42 8

5 

 50.6% 49.4% 1

00.0% 

Total  252 151 4

03 

 62.5% 37.5% 1

00.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que o consumo atribuído ao fator “valor nutritivo” possui a 

maior frequência de alto consumo (49,4%). Para o consumo decorrente do fator 

“sabor” a frequência de alto consumo é relativamente menor (40,7%). Entretanto, o 

teste Z para as proporções não revelou diferença significativa entre estas duas 

proporções, conforme Tabela 27. 

 

Tabela 27  
Teste Z para as proporções 
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Q9 - Fatores que levam ao consumo da carne 

de peixe 

Sabor Outros Valor nutritivo 

Frequê

ncia 

Frequê

ncia Frequência 

Q6 - Com que 

frequência consome carne 

de peixe? 

Baixo 

consumo 

59.3%a 78.8%b 50.6%a 

Alto 

consumo 

40.7%a 21.2%b 49.4%a 

Nota: Valores na mesma linha que não compartilham o mesmo subscrito são significativamente 

diferentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 27 mostra que os valores na mesma linha que não compartilhem o 

mesmo subscrito são estatisticamente diferentes ao nível de significância de 5%. 

Portanto, não existem diferenças significativas entre os valores das colunas “Sabor” 

e “Valor nutritivo”, que compartilham o mesmo subscrito a. 

 

5.2.1 Busca pelo prazer e consumo de peixe 

 

A Tabela 28 mostra a distribuição de frequências para a variável “Q19 - Entre 

as carnes, bovina, suína, aves e peixe, qual é a sua preferida? ”. 

 

Tabela 28  
Q19 - Entre as carnes, bovina, suína, aves e peixe, qual é a sua preferida? 

 
Frequên

cia 

Porcenta

gem 

Porcenta

gem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Bov

inas 

236 58.6 58.6 58.6 

Suí

nas 

45 11.2 11.2 69.7 

Ave

s 

47 11.7 11.7 81.4 

Pei

xes 

75 18.6 18.6 100.0 

Tot

al 

403 100.0 100.0 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A carne bovina teve a maior preferência com um valor expressivo de 58,6% 

das respostas. A preferência pela carne de peixe ficou em segundo lugar com 18,6 

% das respostas, enquanto que a preferência pelas carnes suínas e de aves se 

situaram no patamar de 11% a 12%. 

A Tabela 29 mostra o cruzamento da variável “Q19 - Entre as carnes, bovina, 

suína, aves e peixe, qual é a sua preferida? ” com a variável “Q6 - Com que 

frequência consome carne de peixe? ”.  

Pode-se observar que os consumidores que demonstraram maior preferência 

pelas carnes de peixe e de aves apresentaram as maiores frequências de alto 

consumo da carne de peixe, respectivamente 62,7% e 36,2% respectivamente. 

Enquanto que os respondentes com maior preferência pelas carnes bovinas e 

suínas indicaram as menores frequências de alto consumo da carne de peixe, 

respectivamente 31,8% e 26,7%. 

 

Tabela 29  
Correlação entre Q19 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência 

consome carne de peixe? 

Total 

Baixo 

consumo Alto consumo 

Q19 - Entre as 

carnes, bovina, suína, 

aves e peixe, qual é a sua 

preferida? 

Bovi

nas 

 161 75 236 

 68.2% 31.8% 100.0% 

Suí

nas 

 33 12 45 

 73.3% 26.7% 100.0% 

Ave

s 

 30 17 47 

 63.8% 36.2% 100.0% 

Peix

es 

 28 47 75 

 37.3% 62.7% 100.0% 

Total  252 151 403 

 62.5% 37.5% 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de Qui-quadrado, disposto na Tabela 28 confirma a influência da 

variável “Q19 – Preferência por tipo de carnes” sobre a variável “Q6 - Frequência de 

consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,000). 
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Tabela 30  
Teste de Qui-quadrado 

 
Value 

d

f Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 25.860
a
 3 .000 

Likelihood Ratio 25.188 3 .000 

Linear-by-Linear Association 18.829 1 .000 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 31 apresenta a distribuição de frequências para a variável “Q22 - 

Como você avalia o sabor da carne de peixe?”. Como pode ser observado nesta 

tabela, apenas 2,7% dos respondentes consideraram o sabor da carne de peixe, 

ruim ou muito ruim e apenas 1,5% consideram-na sem sabor. Entre as pessoas 

entrevistadas 95,8% consideraram o sabor deste alimento como bom (32,8%) ou 

muito bom (63%). 

 

Tabela 31  
Q22 - Como você avalia o sabor da carne de peixe? 

 
Frequê

ncia 

Porce

ntagem 

Porcenta

gem Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Muito ruim 6 1.5 1.5 1.5 

Ruim 5 1.2 1.2 2.7 

Sem sabor 6 1.5 1.5 4.2 

Bom 132 32.8 32.8 37.0 

Muito bom 254 63.0 63.0 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O cruzamento da variável “Q22 - Como você avalia o sabor da carne de 

peixe?” com a variável “Q6 - Com que frequência consome carne de peixe? ” é 

exibido na Tabela 32. 
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Tabela 32  
Correlação entre Q22 e Q6 

 

Q6 Com que frequência 

consome carne de peixe? 

Total 

 Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 

Q22 

Avaliação do 

sabor da carne 

de peixe 

Sem sabor/Ruim/Muito ruim  16 1 17 

 94.1% 5.9% 100.0

% 

Bom    96 36 132 

 72.7% 27.3% 100.0

% 

Muito bom  140 114 254 

 55.1% 44.9% 100.0

% 

Total  252 151 403 

 62.5% 37.5% 100.0

% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado por meio da Tabela 30, a frequência de alto 

consumo aumenta à medida que sobe a avaliação do sabor da carne de peixe, 

variando de 5,9% para a categoria “Sem sabor/Ruim/Muito ruim” a 44,9% para o 

segmento “Muito bom”. 

O teste de Qui-quadrado apresentado na Tabela 31 comprova a influência da 

variável “Q22 – Avaliação do sabor da carne de peixe” sobre a variável “Q6 - 
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Frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,000). 

 
Tabela 33  
Teste de Qui-quadrado 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19.054
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 21.342 2 .000 

Linear-by-Linear Association 18.941 1 .000 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para descrever as avaliações recebidas pelo odor da carne de peixe, é 

apresentada na Tabela 34 a distribuição de frequências da variável “Q23 - Como 

você avalia o cheiro da carne de peixe?”.  

Tabela 34  
Q23 - Como você avalia o cheiro da carne de peixe? 

 
Fre

quência 

Porcen

tagem 

Porcentag

em Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Muito ruim 34 8.4 8.4 8.4 

Ruim 123 30.5 30.5 39.0 

Sem odor 148 36.7 36.7 75.7 

Bom 73 18.1 18.1 93.8 

Muito bom 25 6.2 6.2 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado nesta tabela, 38,9% dos respondentes avaliaram o 

cheiro da carne de peixe como ruim (30,5%) ou muito ruim (8,4%), sendo 36,7% 

descrevem como sem odor, enquanto que apenas 24,3% o avaliaram como bom 

(18,1%) ou muito bom (6,2%). A maior parte das respostas incidiu na opção “sem 

odor” (36,7%). 

Para verificar a relação entre a avaliação do odor da carne de peixe, 

representado pela variável “Q23 - Como você avalia o cheiro da carne de peixe? ” 

sobre a variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” foram obtidas as 

tabelas 33 e 34. A Tabela 33 mostra o cruzamento destas duas variáveis, enquanto 

que a Tabela 34 apresenta o teste de Qui-quadrado para a independência das 

variáveis. 
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Tabela 35  
Correlação entre Q23 e Q6 

 

Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? T

otal Baixo consumo Alto consumo 

Q23 - Como você 

avalia o cheiro da carne de 

peixe? 

Muito 

ruim 

 28 6 3

4 

 82.4% 17.6% 1

00.0% 

Ruim  86 37 1

23 

 69.9% 30.1% 1

00.0% 

Sem 

odor 

 83 65 1

48 

 56.1% 43.9% 1

00.0% 

Bom  42 31 7

3 

 57.5% 42.5% 1

00.0% 

Muito 

bom 

 13 12 2

5 

 52.0% 48.0% 1

00.0% 

Total  252 151 4

03 

 62.5% 37.5% 1

00.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 35 mostra que a medida que o odor da carne de peixe recebe 

melhores avaliações, aumenta também a frequência de alto consumo do alimento. 

Esta frequência aumenta de 17,6% para a categoria de avaliação “muito ruim”, até 

48% para a classe de avaliação “muito boa”, referente ao odor da carne de peixe. 

O teste de Qui-quadrado, apresentado na Tabela 34, comprova a influência 

da variável “Q23 - Como você avalia o cheiro da carne de peixe? ” sobre a variável 
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“Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,011), quanto melhor a 

avaliação do odor, maior a frequência de alto consumo. 

 

Tabela 36  
Teste de Qui-quadrado 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.156

a
 

4 .011 

Likelihood Ratio 13.833 4 .008 

Linear-by-Linear Association 10.032 1 .002 

N of Valid Cases 403   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2.2 Busca pela saúde e o consumo da carne de peixe 

 

A Tabela 37 apresenta as opiniões sobre as carnes consideradas mais 

saudáveis, obtidas por meio da questão “Q20 - Qual carne, em sua opinião, é a mais 

saudável? ”. A carne de peixe foi considerada a mais saudável por mais de 90% dos 

respondentes, a carne de aves aparece em segundo lugar com 5% das respostas e 

a carne bovina foi a menos mencionada, com 2% das opiniões.  

 

Tabela 37 
Q20 Qual carne, em sua opinião, é a mais saudável? 

 
Frequ

ência 

Porcen

tagem 

Porcentag

em Válida 

Porcentagem 

Cumulativa 

 Bovinas 8 2.0 2.0 2.0 

Suínas 11 2.7 2.7 4.7 

Aves 20 5.0 5.0 9.7 

Peixes 363 90.1 90.3 100.0 

Total 402 99.8 100.0  

M

issing 

System 1 .2 
  

Total 403 100.0   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 38 exibe o cruzamento das variáveis Q20 - Qual carne, em sua 

opinião, é a mais saudável? e Q6 - Com que frequência consome carne de peixe? 
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Tabela 38   
Correlação entre Q20 e Q6 

 

Q6 - Com que 

frequência consome carne de 

peixe? 

T

otal 

Baixo 

consumo 

Alto 

consumo 

Q20 - Qual carne, em 

sua opinião, é a mais 

saudável? 

Outras carnes  31 8 3

9 

 79.5% 20.5% 1

00.0% 

Carne de 

peixe 

 220 143 3

63 

 60.6% 39.4% 1

00.0% 

Total  251 151 4

02 

 62.4% 37.6% 1

00.0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 39 expõe que 39,4% dos respondentes que consideram a carne de 

peixe mais saudável são também do segmento de frequência de alto consumo, 

enquanto que estão nesta categoria apenas 20,5% dos que mencionaram outras 

carnes. O teste de Qui-quadrado, disposto na Tabela 36, confirma que a opinião 

sobre a carne mais saudável exerce influência sobre a frequência de consumo da 

carne de peixe (Sig = 0,021), o grupo que considera a carne de peixe a mais 

saudável demonstrou maior frequência de alto consumo. 
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Tabela 39  
Teste de Qui-quadrado 

 
Va

lue df 

Asymp. 

Sig. (2-sided) 

Exact 

Sig. (2-sided) 

Exact 

Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

5.

353
a
 

1 .021 
  

Continuity 

Correction
b
 

4.

578 

1 .032 
  

Likelihood Ratio 5.

805 

1 .016 
  

Fisher's Exact 

Test 
   

.023 .014 

Linear-by-Linear 

Association 

5.

340 

1 .021 
  

N of Valid Cases 40

2 
    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 40 mostra a distribuição de frequências da questão “Q21 - Como 

você avalia o efeito do consumo da carne de peixe em sua saúde? ”. 

 

Tabela 40  
Q21 - Como você avalia o efeito do consumo da carne de peixe em sua saúde? 

 
Frequência 

Porce

ntagem 

Porcen

tagem Válida 

Porcentag

em Cumulativa 

V

alid 

Faz muito mal 

para a minha saúde 

1 .2 .2 .2 

Faz mal para a 

minha saúde 

1 .2 .2 .5 

Não tem efeito 

sobre a minha saúde 

40 9.9 9.9 10.4 

Faz bem para 

a minha saúde 

166 41.2 41.2 51.6 

Faz muito bem 

para a minha saúde 

195 48.4 48.4 100.0 

Total 403 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Do total de respondentes, 89,6% consideram que o consumo da carne de 

peixe faz bem ou muito bem para a saúde. Apenas 0,4% consideram que este 

consumo faz mal ou muito mal para a saúde e 9,9% consideram que tal consumo 

não exerce efeito sobre a saúde. 

O cruzamento da variável “Q21 - Como você avalia o efeito do consumo da 

carne de peixe em sua saúde? ” com a variável “Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? ” é apresentado na Tabela 41. 

 

Tabela 41  
Correlação entre Q21 e Q06 

 

Q6 - Com que frequência consome 

carne de peixe? 

Baixo consumo Alto consumo 

Count Count 

Q21 - Como você 

avalia o efeito do consumo 

da carne de peixe em sua 

saúde? 

Não tem efeito 

sobre a minha saúde 

37 3 

Faz bem para a 

minha saúde 

113 53 

Faz muito bem 

para a minha saúde 

101 94 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar, na Tabela 42, que a frequência de alto consumo aumenta 

à medida que se atribui maior efeito positivo do consumo da carne de peixe sobre a 

saúde. O teste de Qui-quadrado, mostrado na Tabela 39, confirma a influência da 

variável “Q21 – Percepção do efeito do consumo da carne de peixe na saúde” sobre 

a variável “Q6 - Frequência de consumo da carne de peixe” (Sig. = 0,000). 

 

Tabela 42  
Teste de Qui-quadrado 

 
Q6_Frequência_Consumo Q6 - Com 

que frequência consome carne de peixe? 

Q21 - Como você 

avalia o efeito do consumo 

da carne de peixe em sua 

saúde? 

Chi-square 27.120 

df 2 

Sig. .000
*
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Quadro 1, a seguir, apresenta uma síntese das variáveis que mostraram 

influência na frequência de consumo da carne de peixe. 

 
Quadro 1  
Variáveis na frequência de consumo de peixe 

Variável Fator Significância do 

Teste 

Pearson Chi-Square 

(Sig.) 

   

Ocasião de maior 

consumo da carne de peixe 

Cultural/Social 0,004 

Ocasião especial de 

maior consumo da carne de 

peixe 

Cultural/Social 0,007 

Opinião sobre a 

carne mais saudável 

Cultural/Social 0,021 

Influenciadores do 

consumo da carne de peixe 

Cultural/Social 0,000 

Renda Pessoal 0,023 

 

 

5.3 Relações estruturais entre a busca pelo prazer e pela saúde e o 

consumo da carne de peixe 

 

Para estudar as relações estruturais entre a busca pelo prazer, a busca pela 

saúde e a frequência de consumo da carne de peixe, foi estabelecido o modelo da 

Figura 1. 

Neste modelo foram estabelecidos os seguintes construtos: 

Prazer, que significa a busca pelo prazer; 

Saúde, que representa a busca pela saúde; 

Fatores, que significam fatores de influência no processo de decisão de 

compra; 

Consumo, que diz respeito à frequência de consumo da carne de peixe. 
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Figura 10  – Modelo estrutural 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

O Quadro 2 a seguir apresenta os construtos do modelo e seus respectivos 

indicadores. 
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Quadro 2   
Construtos do modelo e seus respectivos indicadores 

Const

rutos 

Significado Indicadores 

Prazer Busca pelo prazer Q5 - Qual a expressão abaixo mais 

caracteriza a sua relação com a carne de 

peixe? 

Q19 - Entre as carnes, bovina, suína, 

aves e peixe, qual é a sua preferida? 

Q22 - Como você avalia o sabor da 

carne de peixe? 

Q23 - Como você avalia o cheiro da 

carne de peixe? 

Saúde Busca pela saúde Q20 - Qual carne, em sua opinião, é 

a mais saudável? 

Q21 - Como você avalia o efeito do 

consumo da carne de peixe em sua saúde? 

Fatores Fatores de 

influência no processo de 

decisão de compra 

Q27 – Escolaridade? 

Q28 - Qual é a renda mensal total da 

família? 

Consumo Frequência de 

consumo da carne de 

peixe 

Q6 - Com que frequência você 

consome carne de peixe? 

 

 

Os coeficientes de caminho do modelo estão dispostos na Figura 11 e na 

Tabela 41.  
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Figura 11  
Coeficientes de caminho do modelo estrutural 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Tabela 43  
Coeficientes de caminho 

        

CONSUM

O 

FATORE

S 

 

PRAZER 

  

SAÚDE 

CONSUMO 0 0 0 0 

FATORES 0 0 -0.097 0.028 

PRAZER 0.434 0 0 0 

SAÚDE 0.114 0 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que o coeficiente de maior impacto advém do efeito direto 

da busca pelo prazer sobre a frequência de consumo da carne de peixe (0,434). Por 

outro lado, os coeficientes de caminho da variável latente, FATORES, para os 

construtos “Busca pelo prazer” e “Busca pela saúde” são de baixo valor e como 

apresentado na Figura 3 e na Tabela 44, não são estatisticamente significantes. 

O teste dos coeficientes fatoriais externos do “Outer model”, ou seja, os 

construtos com os seus indicadores, está apresentado na Figura 12 e na Tabela 42 
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e foi conduzido pelo Método Bootstrapping, que consiste em gerar amostras 

simuladas a partir da amostra inicial. 

 

Figura 12  
Valores da estatística t, obtidos pelo método bootstrapping 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Tabela 44  
Teste da significância dos indicadores no modelo 

                                       

Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

          

Carne_mais_saudável <- SAÚDE 0.69 0.65 0.24 0.24 2.86 

                      Cheiro <- 

PRAZER 0.57 0.54 0.16 0.16 3.64 

                 Efeito_saúde 

<- SAÚDE 0.88 0.87 0.11 0.11 8.17 

               Escolaridade <- 

FATORES 0.61 0.58 0.49 0.49 1.26 

      

Frequência_de_consumo <- 

CONSUMO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

       

Preferência_tipocarne <- 

PRAZER 0.49 0.47 0.13 0.13 3.67 

Relação_com_a_carne_

de_peixe <- PRAZER 0.91 0.88 0.18 0.18 4.92 

      

Renda_familiar_mensal <- 

FATORES 0.91 0.47 0.52 0.52 1.76 

                       Sabor <- 

PRAZER 0.85 0.82 0.20 0.20 4.32  

Fonte: Dados da pesquisa 
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O valor crítico de t, para o teste bi-caudal ao nível de 5% de significância e 

200 amostras utilizadas no Método Bootstrapping, é igual a 1,972. Portanto, 

somente os indicadores do construto “Fatores”, que são Escolaridade e Renda, não 

satisfizeram o critério de significância no modelo, com estatística T igual a 1,26 e 

1,76, respectivamente. A variável latente, FATORES, não apresentou efeitos 

significativos sobre a busca pelo prazer e a busca pela saúde.  Neste sentido, o 

construto FATORES, e os indicadores que reflete, Escolaridade e Renda, não 

constituíram elementos de influência no consumo de carne de peixe e devem ser 

retirados do modelo. O novo modelo está disposto na Figura 13. 

 

 

Figura 13  
Segundo modelo estrutural 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 45  
Coeficientes de caminho 

        

CON

SUMO 

 

PRAZER 

  

SAÚDE 

CONSUMO 

0.00

0 

0.

000 

0.0

00 

 PRAZER 

0.43

7 

0.

000 

0.0

00 

  SAÚDE 

0.11

2 

0.

000 

0.0

00 

 

Para o segundo modelo, o teste dos coeficientes fatoriais externos do “Outer 

model”, que refletem os seus construtos, foi realizado pelo Método Bootstrapping, 

que consiste em gerar amostras simuladas a partir da amostra inicial, e está 

apresentado na Figura 14 e na Tabela 46. 

 

 

 

Figura 14 
Valores da estatística t, obtidos pelo método bootstrapping  
Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 46   
Teste da significância dos indicadores no modelo 

                                      

O

riginal 

Sample 

(O) 

S

ample 

Mean 

(M) 

St

andard 

Deviation 

(STDEV) 

S

tandard 

Error 

(STERR) 

T 

Statistics 

(|O/STER

R|) 

Carne mais saudável <- 

SAÚDE 

0

.697 

0

.656 

0.2

31 

0

.231 

3.0

24 

Cheiro <- PRAZER 

0

.549 

0

.531 

0.1

44 

0

.144 

3.8

04 

Efeito Saúde <- SAÚDE 

0

.877 

0

.847 

0.1

58 

0

.158 

5.5

54 

Frequência de consumo < 

CONSUMO 

1

.000 

1

.000 

0.0

00 

0

.000 

0.0

00 

Preferência tipo de carne <- 

PRAZER 

0

.477 

0

.479 

0.1

30 

0

.130 

3.6

60 

Relação com a carne de peixe 

<- PRAZER 

0

.917 

0

.906 

0.0

53 

0

.053 

17.

484 

Sabor <- PRAZER 

0

.853 

0

.840 

0.0

74 

0

.074 

11.

542 

 

Neste novo modelo, todos os indicadores satisfazem ao critério de 

significância estatística, mostrando a pertinência das variáveis observáveis para o 

modelo estabelecido.  

O teste dos coeficientes de caminho é realizado utilizando a estatística T, 

obtida por meio de várias simulações, denominadas Método Bootstrapping. A 

estatística T para os coeficientes de caminho pode ser obtida na Figura 5 e na 

Tabela 45. 

 

Tabela 47 
Coeficientes de caminho 

                 

Origi

nal Sample 

(O) 

Sa

mple Mean 

(M) 

S

tandard 

Deviation 

(STDEV) 

Stan

dard Error 

(STERR) 

T 

Statistics 

(|O/STERR|) 

PRAZER -> CONSUMO 

0.43

72 

0.4

453 

0

.0921 

0.09

21 

4.74

78 

SAÚDE -> CONSUMO 

0.11

17 

0.1

391 

0

.1038 

0.10

38 

1.07

63 
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Pode-se observar pela Figura 5 e pela Tabela 45, que apenas o coeficiente de 

caminho PRAZER -> CONSUMO (4.7478) se mostrou estatisticamente significativo, 

ou seja, superior ao valor crítico de t, igual a 1,972. 

O coeficiente de caminho SAÚDE -> CONSUMO (1.0763) não se mostrou 

estatisticamente significativo, ou seja, inferior ao valor crítico de t, igual a 1,972. 

Portanto, podemos afirmar que somente o construto Prazer influencia a 

frequência de consumo da carne de peixe. Não podemos afirmar que o construto 

Saúde influencia a frequência de consumo da carne de peixe. 

Uma das hipóteses para este achado consiste em considerar o consumidor movido 

mais pela sensação do que pela razão. O Prazer estimula a maior frequência do 

consumo da carne de peixe. Apesar de reconhecer o efeito saúde, relacionado ao 

consumo da carne de peixe, este fator não se mostrou capaz de induzir o 

consumidor a aumentar a frequência do consumo da carne de peixe. Neste ponto, o 

consumidor se mostrou mais sensível à Busca pelo Prazer do que à Busca pela 

Saúde.
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6 Conclusões, limitações e perspectivas 

 

O planeta passa por uma evolução em que os temas, “sustentabilidade” e 

“preocupação com a saúde” ocupam espaço prioritário na agenda de instituições 

atuantes no campo científico e empresarial. Assim, a Revolução Azul assume 

importância em âmbito mundial e a aquicultura tornou-se o setor de produção animal 

que mais cresce no mundo. Este fenômeno demonstra a preocupação com a 

sustentabilidade do planeta e com a saúde humana. 

O Brasil tem o potencial para ser o maior produtor da aquicultura mundial, 

pois possui 7.491 quilômetros de extensão em sua costa marítima, ocupando a 16ª 

posição no mundo considerando esta dimensão. Com um clima semelhante ao da 

China e do Vietnã, que são os maiores produtores de pescado do mundo, o Brasil 

possui ainda uma enorme variedade de peixes, principalmente na Bacia Amazônica 

(FAO, 2016), e a maior reserva de agua doce do Mundo. Considerando a sua 

reserva de água doce, a extensão da sua costa marítima, o clima e a sua enorme 

variedade de peixe, o país possui o potencial para ocupar a liderança na produção 

da aquicultura mundial. Entretanto, é necessário que a demanda por carne de peixe 

seja suficientemente elevada para induzir a oferta do produto. 

Assim, a presente investigação está alicerçada na seguinte pergunta 

norteadora: Quais são os fatores que influenciam o consumo da carne de peixe? 

Para lançar luzes sobre a questão norteadora da pesquisa, foi formulado, 

para a presente investigação, o objetivo de analisar os principais fatores que 

influenciam o consumo da carne de peixe. O objetivo geral pode ser 

consubstanciado por meio dos seguintes objetivos específicos que buscaram 

analisar a influência de fatores de natureza cultural, social, pessoal e psicológica no 

consumo da carne de peixe, estudar o consumo da carne de peixe na perspectiva de 

busca pelo prazer e busca pela saúde e encontrar as relações estruturais entre a 

busca pelo prazer, a busca pela saúde e a frequência de consumo da carne de 

peixe. Os objetivos formulados foram embasados no modelo que analisa os fatores 

de influência no processo de compra do consumidor final. São apresentados quatro 

fatores que influenciam o comportamento de compra, que são os Fatores culturais, 

Fatores sociais, Fatores pessoais e Fatores psicológicos. Além destes fatores, a 

presente investigação proporciona um novo insight, revelando duas dimensões que 

afetam o consumo de carne de peixe, quais sejam a busca pelo prazer e a busca 
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pela saúde.  

Para realização do estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva de natureza 

quantitativa. A partir do referencial teórico, foi elaborado o questionário de pesquisa 

que abordou os fatores influentes no consumo da carne de peixe. Foi obtida uma 

amostra constituída por 403 questionários válidos, que satisfaz o critério para 

estimação de proporções com 95% de confiança e 4,9% de margem de erro. 

Entre as variáveis que não demonstraram influência sobre a frequência 

consumo da carne de peixe, podem ser destacadas, o estágio do ciclo de vida em 

que houve a experimentação deste alimento, o local da primeira experiência de 

consumo, o sexo, a faixa etária, a escolaridade e o estado civil. 

Por outro lado, entre os fatores que mostraram associação significativa com a 

frequência consumo da carne de peixe, podem ser mencionados, tipo de refeição – 

almoço e jantar, ocasiões especiais – como encontros, grupos de referência – 

agindo como influenciadores e a renda, e a relação psicológica com a carne de 

peixe. 

A pesquisa procurou aprofundar os motivos que influenciam a frequência de 

consumo da carne de peixe, detalhando-o em duas categorias de análise, a busca 

pelo prazer e a busca pela saúde. Na primeira categoria, busca pelo prazer, 

encontram-se fatores como o sabor, cheiro, relação psicológica com a carne de 

peixe e preferência pelo alimento. Na segunda categoria, busca pela saúde, 

puderam ser identificados o atributo saudável e o efeito sobre a saúde. 

O estudo sobre as relações estruturais entre a busca pelo prazer, a busca 

pela saúde e a frequência de consumo da carne de peixe não demonstrou relação 

estatisticamente significativa da busca pela saúde e a frequência de consumo da 

carne de peixe. Apesar de ser reconhecido o efeito positivo do consumo da carne de 

peixe sobre a saúde, este fator não se mostrou capaz de induzir o consumidor a 

aumentar a frequência do consumo da carne de peixe. Por outro lado, a busca pelo 

prazer apresentou efeito positivo e estatisticamente significativo sobre a frequência 

de consumo da carne de peixe. Em relação ao consumo deste alimento, o 

consumidor se mostrou mais sensível à busca pelo prazer do que à busca pela 

saúde. Uma hipótese para este achado consiste em considerar o consumidor 

movido mais pela sensação do que pela razão. O prazer é uma sensação que pode 

ser preenchida pelo consumo imediato do alimento cobiçado, enquanto que o efeito 

saúde pode ser postergado para a próxima refeição. 
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Limitações e recomendações para novas pesquisas 

Esta pesquisa tem como principal limitação o recorte de uma determinada 

região pesquisada, na qual o fator cultural tem maior influência no consumo da carne 

de peixe. Como estamos em um país de dimensões continentais e cada estado tem 

culturas muito distintas, não podemos afirmar que este fator será o mesmo 

encontrado em todo país. 

Sugerimos outras pesquisas nas demais regiões do país para assim ter um 

dimensionamento real do comportamento do consumidor em relação ao consumo de 

carne de peixe.  

A academia e o mercado ganham em ter esses dados tabulados, pois fica 

claro a necessidade de investimento na cultura para que haja um crescimento acima 

do esperado da carne de peixe, visto que na pesquisa os índices de rejeição são 

quase nulos e todas as pessoas, incluindo as que consumem em menor quantidade, 

reconhecem os benefícios a saúde ao consumir a carne de peixe e o agradável 

sabor. 
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