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APRESENTAÇÃO  

 

Eu sempre achei fascinante a área do marketing, em especial o comportamento do consumidor, 

pois, apesar de não ser um campo novo, é um assunto instigador, de difícil compreensão e que 

recebe influências de várias disciplinas como a psicologia, a sociologia, a economia e a 

administração.  

 

Por isso escolhi fazer minha dissertação sobre este tema, com o objetivo de compreender quais 

são os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor de cerveja artesanal 

e como funciona seu processo de decisão de compra.  

 

A escolha da cerveja artesanal se deu pelo fato de ser um mercado recente e que está fazendo 

grandes empresas consolidadas há muito tempo no mercado se reinventarem para minimizar a 

perdas de clientes.   

 

Quando meu orientador, Prof. Dr. José Edson, sugeriu estudar o comportamento do consumidor 

sobre a perspectiva da análise sensorial e da emoção, me encantei imediatamente pelo tema e 

abracei com todas as forças essa oportunidade.  

 

Ainda, para a realização desta pesquisa eu contei com o apoio e a colaboração de diversas 

pessoas, por isso, gostaria de agradecê-las.  

 

Primeiramente, agradeço ao professor doutor José Edson Lara, por ser um excelente orientador. 

Por me incentivar e me motivar; por compartilhar seu rico conhecimento e estar sempre 

disponível em ajudar. Foi uma honra poder conviver com ele nesse período.  

 

Aos meus pais por serem um exemplo para mim, me apoiando, incentivando e sendo minha 

fonte de inspiração e orgulho.  

 

Ao meu companheiro de todas as horas, Rodrigo, por estar sempre ao meu lado, principalmente 

nesta etapa em que, muitas vezes, não foram momentos fáceis.  

 

Aos professores da FPL pela disseminação do conhecimento. A convivência com eles foi 

fundamental para meu crescimento profissional e pessoal. 



 

  

A todos os funcionários da FPL, que sempre me atenderam de forma atenciosa e pontual.  E ao 

Ricardo Freitas pelo cuidado e prontidão ao tratar os dados estatísticos. 

 

Por fim, essa dissertação de mestrado está estruturada em cinco capítulos com o objetivo de 

divulgar as principais considerações acerca do tema, da pesquisa e de seus resultados. O 

primeiro capítulo aborda sobre a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos e a justificativa do tema.  

 

Já o segundo capítulo apresenta o arcabouço teórico utilizado para embasar a pesquisa. Foram 

tratados temas como os sentidos sensoriais, a emoção e os sistemas cognitivos. Neste capítulo, 

ainda, foi apresentado o modelo sintético de pesquisa.  

 

O terceiro capítulo apresenta todos os caminhos metodológicos adotados para se alcançar os 

objetivos propostos apresentando as características da pesquisa, os procedimentos para a coleta, 

análise e tratamento dos dados. 

 

O quarto capítulo apresenta e analisa os dados fornecidos pela pesquisa, no qual são realizadas 

análise descritiva, de dispersão, fatorial, de confiabilidade e de regressão.  

 

O quinto e último capítulo contém as considerações finais apontadas, bem como as limitações 

encontradas e as recomendações para novos estudos.  

 

  



 

RESUMO 

 

 

A partir do final do século XX surge, no país, uma nova tendência no mercado da cerveja: o 

aumento do consumo da cerveja artesanal. Isto ocorreu devido a mudança de comportamento 

das pessoas que passaram a priorizar a qualidade em vez da quantidade. Por ser um campo 

relativamente novo, há necessidade de pesquisas com intuito de compreender os fatores 

intrínsecos e extrínsecos que influenciam as necessidades e vontades deste tipo de consumidor 

para a elaboração de melhores estratégias de marketing para geração de valor a esses clientes e 

mesmo para a ampliação do mercado deste tipo de bebida.  Por isso, esta pesquisa tem o objetivo 

de identificar a percepção multissensorial que determina a predisposição ao consumo de cerveja 

artesanal na cidade de Belo Horizonte. E para atender este objetivo foi criado um modelo 

analítico que engloba todos os sentidos sensoriais acrescido do estado emocional. Trata-se de 

uma pesquisa quantitativa, no qual se coletou 486 respostas através de um questionário 

estruturado. A análise dos dados foi realizada através dos softwares Excel e SPSS no qual 

demonstrou como os sentidos sensoriais e a emoção influenciam o comportamento dos 

consumidores de cerveja artesanal. Os principais resultados indicam que as análises fatoriais, 

tanto os testes KMO quanto os de esfericidade de Bartlett demonstraram robustez em explicar 

a congruência dos fatores em análise. Todos os coeficientes de correlação entre os construtos 

foram positivos e de nível médio, conforme indicações estatísticas. Com seis estimativas 

estatísticas pelo critério de regressão logística, todos os construtos obtiveram significação 

consistente para os construtos do modelo na explicabilidade dos fatores determinantes do 

consumo da cerveja artesanal. A rede neural aplicada para a verificação de construtos e 

variáveis, conforme testes, demonstrou ajustes consistentes com os cânones estatísticos. O alfa 

de Cronbach apresentou alta confiabilidade estatística referente ao questionário aplicado. 

Enfim, a questão central da pesquisa demonstrou que a cerveja artesanal, efetivamente, 

proporciona sensação de melhor qualidade de vida e maior sensação de felicidade “ainda que 

momentânea” a seus apreciadores, durante o processo e no ambiente de consumo.  

 

 

Palavras-chaves: Análise sensorial; Comportamento do consumidor; Estado emocional; 

Cerveja artesanal  

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

From the end of the 20th century, a new trend in the beer market emerges in the country: the 

increase in the consumption of artisanal beer. This was due to the behavioral change of people 

who started to prioritize quality rather than quantity. Because it is a relatively new field, there 

is a need for research in order to understand the intrinsic and extrinsic factors that influence the 

needs and desires of this type of consumer for the elaboration of better marketing strategies for 

the generation of value to these clients and even for the expansion of the market for this type of 

drink. Therefore, this research aims to identify the multisensory perception that determines the 

predisposition to the consumption of artisanal beer in the city of Belo Horizonte. And to meet 

this goal was created an analytical model that encompasses all sensory senses plus emotional 

state. It is a quantitative survey, in which 486 responses were collected through a structured 

questionnaire. Data analysis was carried out using the software Excel and SPSS in which it 

demonstrated how the sensorial senses and the emotion influence the behavior of the artisan 

beer consumers. The main results indicate that the factorial analyzes, both KMO and Bartlett 

sphericity tests, showed robustness in explaining the congruence of the factors under analysis. 

All correlation coefficients between the constructs were positive and medium level, according 

to statistical indications. With six statistical estimates by the logistic regression criterion, all 

constructs obtained consistent significance for the constructs of the model in explaining the 

factors determining the consumption of artisanal beer. The neural network applied for the 

verification of constructs and variables, according to tests, demonstrated adjustments consistent 

with the statistical canons. Cronbach's alpha presented high statistical reliability regarding the 

applied questionnaire. Finally, the central question of the research showed that artisan beer, in 

fact, provides a sensation of better quality of life and a greater sense of "even momentary" 

happiness to its connoisseurs, during the process and in the consumption environment. 

 

 

Keywords: Sensory analysis; Consumer behavior; Emotional state; Craft beer 
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1 Introdução  

 

1.1 Contextualização do tema 

 

A cerveja, bebida alcoólica elaborada a partir da difusão de cereais e água, encontra-se presente 

ao longo da história da humanidade sendo considerada a mais antiga e, atualmente, é consumida 

em nível mundial. Sua principal composição é o malte, o lúpulo e a levedura, porém 

ingredientes como açúcar e amidos também são frequentes por facilitarem a fermentação 

(Pedraza & Guerrero, 2018). 

 

No Brasil, a cerveja surgiu com a fuga da Família Real Portuguesa para o país e era produzida 

de forma rudimentar por imigrantes para consumo familiar. A aguardente, provinda da cana-

de-açúcar, era a mais popular na época. Apenas no final do século XIX, iniciou-se a venda local 

da cerveja (Oliveira & Drumond, 2013). 

 

Com o passar do tempo, as primeiras fábricas surgiram e o consumo se popularizou por toda 

sociedade. Atualmente, neste país com uma população multicultural  (Muzzio, 2010), a cerveja 

se tornou a bebida alcoólica mais consumida e é um dos setores mais representantes 

economicamente, gerando 2,2 milhões de empregos ao longo da sua cadeia produtiva que 

engloba desde pesquisa até a entrega ao consumidor final  (CervBrasil, 2016). O Brasil é o 

terceiro maior produtor de cerveja mundial produzindo mais de quatorze bilhões de litros em 

2014, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Porém em relação ao consumo, o 

país ocupava, em 2014, não mais que a vigésima sétima posição mundial, podendo então, 

apresentar um grande potencial para crescimento  (CervBrasil, 2015). 

 

Porém, ao fim do século XX, percebe-se no mercado o resgate das primeiras formas de 

produções da bebida: a artesanal. Esta tendência deve-se a mudança no comportamento de uma 

parcela dos consumidores que passaram a priorizar a qualidade do produto (Morado, 2009), ou 

seja, a capacidade do produto de satisfazer a necessidade ou desejo do consumidor (Abreu, 

1994). 

 

As cervejas artesanais são evidenciadas pela combinação de ingredientes como grãos maltados 

em diferentes graus de tosta, provenientes, em sua maioria, da cevada, pela variedade de lúpulo 

e levedura. A inserção de uma maior quantidade de malte proporciona um aroma, sabor e cor 



 13 

que as difere das industriais (Santos, 2017). Para torná-las ainda mais especial, a introdução de 

outros grãos e produtos as tornam únicas (Oliveira & Drumond, 2013). Além disso, são 

caracterizadas por serem produzidas em escalas menores e em um processso de fermentação 

mais lento em comparação às cervejas industriais, utilizando técnicas e equipamentos mais 

simples, mas com um rigoroso controle de qualidade (Trindade, 2016). 

 

Diante deste cenário ainda recente, em franca expansão e que vem conquistando o público tanto 

masculino quanto feminino (Bassani, Milan, Lazzari, & Toni, 2018; Santos, 2017), há uma 

grande demanda por pesquisas nesta linha com o intuito de compreender os fatores intrísecos e 

extrínsecos que influenciam as necessidades e vontades desses consumidores, ou seja, entender 

o comportamento dos consumidores e seus processos de decisão de compra para a 

sustentabilidade das organizações (Mowen & Minor, 2003). 

 

Em síntese, com pesquisas fundamentadas,  os gestores de marketing poderão reunir esforços 

para nortear as organizações a seguirem o melhor caminho de sucesso e de satisfação de seus 

clientes. 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

 

Este novo comportamento, no qual os consumidores possuem maior interesse em experimentar 

novos tipos de cerveja, há, a cada dia, o surgimento de novos tipos e marcas de cervejas 

artesanais por todo país.  Com o alto crescimento deste mercado, já é possível ver na maioria 

dos supermercados, prateleiras separadas especialmente para estes produtos com seus variados 

tipos, texturas, aromas e sabores diferenciados (Carvalho, 2015). 

 

Ademais, quando um consumidor reconhece uma necessidade não satisfeita, inicia-se o 

processo de decisão do consumidor que não consiste em uma simples compreensão, pois as 

pessoas são complexas, possuem traços de irracionalidade e, por isso, muitas vezes não sabem 

explicar determinadas atitudes e comportamentos. Ao decidir por uma compra, os 

consumidores sofrem influências de fatores internos e externos como, por exemplo, elementos 

do composto de Marketing, fatores psicológicos como a motivação, a emoção e a percepção e 

fatores sociais como a família e a cultura  (Grewal & Levy, 2012). Alguns  dos fatores mais 

complexos de compreensão são os da percepção e o da emoção, pois a percepção consiste no 

“processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam as informações para formar 
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um quadro significativo de mundo” (Grewal & Levy, 2012, p. 95) e que essa interpretação é 

realizada através dos sentidos – olfato, paladar, audição, visão e tato (Pedraza & Guerrero, 

2018). Já as emoções, para Robbins, Judge, e Sobral (2011), “são expressões afetivas intensas 

dirigidas a alguém ou alguma coisa” e são consideradas uma “súbita ruptura do equilíbiro 

afetivo de uma pessoa”. Ou seja, esses fatores são considerados antítese da racionalidade, o que 

os torna de difícil entendimento (Pedraza & Guerrero, 2018). 

 

Os consumidores, ao escolherem a cerveja, muitas vezes, buscam por aquela que possui uma 

cor convidativa, uma embalagem bonita com um rótulo criativo, um aroma que se associa a 

outro existente em sua imaginação, um sabor agradável que sobressaia, que tenha uma textura 

e uma temperatura ideal. Além disso, buscam um tipo de cerveja quando estão felizes e desejam 

comemorar, quando estão ansiosos e estressados ou até mesmo quando estão tristes e irritados.  

 

Logo, é de extrema importância a pesquisa sobre esses fatores intrínsecos que permeiam o 

processo de tomada de decisão de compra para que os gestores de marketing possam elaborar 

melhores estratégias de posicionamento para geração de valor aos clientes (Pedraza & Guerrero, 

2018). Em vista disso, a questão que norteia esta pesquisa é “Como a percepção multissensorial 

determina a predisposição ao consumo de cerveja artesanal? ” 

 

A maioria das microcervejarias do país está concentrada nas regiões sul e sudeste, 

representando menos de 1% do setor cervejeiro nacional (Trindade, 2016). 

 

Atualmente, o estado de Minas Gerais é considerado um dos pólos mais importantes para a 

produção de cervejas artesanais, sendo o terceiro estado a ter mais cervejarias registradas, 

ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e de São Paulo  (Revista da Cerveja, 2018). Por isso, 

a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a “Capital Nacional dos Bares”, foi escolhida para 

esta pesquisa (Revista da cerveja, 2014). 

 

1.3 Objetivos 

 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar a percepção multissensorial que determina a 

predisposição ao consumo de cerveja artesanal na cidade de Belo Horizonte. 

 

O objetivo geral pode ser explorado pelo desmembramento nos seguintes objetivos específicos:  
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1) Caracterizar cada dimensão sensorial dos consumidores de cerveja artesanal na cidade 

de Belo Horizonte; 

2) Identificar a percepção dos consumidores de cerveja artesanal no processo de decisão 

de compra na cidade de Belo Horizonte,  

3) Verificar a influência da emoção no comportamento de decisão de compra dos 

consumidores de cervejas artesanais na cidade de Belo Horizonte.  

 

1.4 Justificativa  

 

Pretende-se que este trabalho apresente relevâncias para academia, para o mercado de cervejas 

artesanais e para a autora, pois é notório que o estudo do comportamento do consumidor 

continua sendo um dos grandes desafios do Marketing e da maioria das organizações.  Este 

assunto é complexo, amplo e, por isso, multidisciplinar, com diversas pesquisas e estudos 

publicados nas áreas da psicologia, sociologia, economia, antropologia social e administração.  

 

Percebe-se que estudos de comportamento do consumidor utilizando a análise sensorial nas 

indústrias de alimento passaram a ser mais frequentes a partir da década de 70 devido a 

percepção sobre a importância deste componente para entender o que os consumidores 

realmente desejam (Minin, 2010). 

 

Porém, há poucas pesquisas publicadas com intuito de compreender comportamento do 

consumidor sob as perspectivas da análise sensorial e da emoção simultaneamente. Isto ficou 

evidenciado em uma pesquisa realizada em 2015 por Custódio et al. que objetivava analisar a 

percepção dos consumidores sobre o cardápio do evento “comida di buteco” em Belo Horizonte 

no contexto da análise sensorial, porém, uma das limitações citadas neste estudo foi a não 

investigação dos elementos emocionais que poderiam influenciar nos resultados da pesquisa.  

 

Além disso, em pesquisa realizada no dia 30 de novembro de 2018, em bases da biblioteca 

eletrônica SPELL (Scientific Pariodicals Eletronic Library) utilizando o termo “sensorial” nos 

últimos cinco anos foram encontrados sete artigos, porém ao acrescentar a palavra “emoção” 

nenhum resultado foi encontrado.  
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No mesmo dia, foi realizada outra pesquisa com os mesmos termos na base de dados ProQuest, 

e também foi demonstrado poucos resultados nos últimos cinco anos. Apenas com o termo 

“sensorial” foram encontrados 4.349 resultados, porém quando se refinou a pesquisa utilizando 

os termos “sensorial” e “emoção”, a base de dados relatou apenas 18 pesquisas contendo os 

termos. Com isso, pode-se concluir que este tema é inovador, muito relevante e que tem muito 

a contribuir para academia.   

 

Para o mercado, esta investigação beneficiará as empresas do ramo cervejeiro, pois com os 

resultados obtidos, será possível analisar as percepções e sensações do consumidor através dos 

sentidos e da emoção e, assim, os profissionais de marketing poderão elaborar estratégias de 

forma mais coerente e coesa, voltada para a satisfação do público-alvo.  

 

Por fim, para a autora, que é profissional da área de administração, irá proporcionar uma 

especialização no conteúdo em que possui muito interesse, além da busca constante pelo 

conhecimento.  
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2 Referencial Teórico: os sentidos, a emoção, a cognição e a proposição de 

pesquisa 

 

Neste capítulo serão abordados temas relevantes para fundamentação do tema da pesquisa. 

Serão apresentados conteúdos contendo alguns dos fatores que influenciam um consumidor no 

processo de decisão de compra, como os sentidos sensoriais, as emoções e o sistema cognitivo. 

 

2.1 Sentidos sensoriais 

 

Estudos dos sentidos dentro da área de marketing, denominado também de marketing sensorial, 

é um campo recente, porém em franca expansão, devido a importância das interações 

multissensoriais no comportamento do consumidor (Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). Na 

literatura já é possível encontrar relevantes contribuições científicas sobre o tema, 

principalmente em produtos alimentícios (Custódio, Lara, Vasconcelos, & Locatelli, 2015). 

 

Entender o comportamento do consumidor, neste mercado cada vez mais competitivo, é 

fundamental para enfrentar os desafios do mundo dos negócios, pois permite as empresas obter 

informações dos clientes para buscar eficiência nas estratégias de marketing (Sheth, Mittal, & 

Newman, 2001; Cohen, Lima, & Schulz, 2017). 

 

Neste novo ramo, as organizações procuram priorizar o impacto das sensações em relação aos 

produtos, dando ênfase em como percepções, emoções e condutas dos seres humanos são 

afetadas pelos estímulos (Solomon, 2011; Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). Através dos 

órgãos sensoriais a pessoa recebe ao menos a informação primária requerida para a construção 

de conceitos mais ou menos elaborados que posteriormente determinarão a decisão de consumir 

ou não um produto (Pedraza & Guerrero, 2012). 

 

Por isso, antes de abordar em profundidade no tema, é fundamental entender como funciona o 

processo de decisão de compra do consumidor.  

 

2.1.1 Decisão de compra 

 

O ato de decidir é essencialmente uma ação do comportamento humano que envolve a seleção 

consciente ou inconsciente de determinadas ações (Pereira, Lobler, & Simonetto, 2010). 
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No marketing, o processo de tomada decisão é abordado no estudo sobre comportamento do 

consumidor, conceituado como “estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos 

selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer suas necessidades e desejos” (Solomon, 2011, p. 33). 

 

A tomada de decisão é um processo contínuo envolvendo resoluções de problemas a todo 

instante que vão muito além do momento de escolha de um produto ou serviço e podem ser 

simples e até bem complexas. Ou seja, é um processo construtivo que envolve um conjunto de 

processos que se inicia no reconhecimento de problemas, passa pela busca de soluções, pela 

avaliação de alternativas, pela escolha entre opções e finaliza na avaliação dos resultados da 

escolha, conforme figura 1 (Mowen & Minor, 2010; Pereira, Lobler, & Simonetto, 2010; 

Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 2014). 

 

 

Figura 1 - Estágios na tomada de decisão do consumidor 
Fonte: Solomon (2011, p. 333) 

 

Porém, alguns dos comportamentos de compra dos indivíduos não passam fielmente por todos 

esses passos, já que algumas compras são feitas sem nenhum planejamento (Solomon, 2011). 

 

O primeiro passo de um processo típico é o reconhecimento do problema. Este estágio se inicia 

quando o indivíduo percebe uma diferença significativa entre o estado atual e algum estado que 

se deseja (Solomon, 2011). O estado desejado é influenciado por fatores que afetam as 

aspirações e circunstâncias dos consumidores que podem ser estímulos internos, como fome ou 

cansaço, ou externos, como a propaganda (Limeira, 2008; Mowen & Minor, 2010). 
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O indivíduo precisa resolver o problema identificado através de buscas de informações 

adequadas, que consiste no segundo estágio desse processo. Essa fase nada mais é do que um 

conjunto de ações realizadas para identificar e obter informações para uma tomada de decisão 

mais adequada (Mowen & Minor, 2010; Solomon, 2011). Esses dados podem ser encontrados 

em fontes internas, como informações retidas na memória e experiências anteriores, e fontes 

externas, através de consultas aos amigos e a busca na internet (Limeira, 2008). 

 

Após a coleta de informações, os consumidores tentam identificar a opção que lhes trará o maior 

valor (Limeira, 2008). Esta etapa é a avaliação das alternativas, no qual o consumidor compara 

as opções encontradas e neste processo são formadas crenças, atitudes e intenções a respeito 

das possibilidades encontradas (Mowen & Minor, 2010). Quanto mais opções disponíveis de 

escolhas, mais complexo é o processo decisório (Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 

2014). 

 

O quarto estágio é a escolha do produto entre as alternativas avaliadas, no qual se escolhe a 

opção mais adequada tendo em vista as condições disponíveis (Limeira, 2008). A estratégia 

para escolha pode variar de muito simples e rápidas a processos complicados que exigem muita 

atenção e processamento cognitivo (Solomon, 2011). 

 

Por fim, a última fase, resultados ou avaliação pós compra, refere-se a uma análise do consumo 

que pode ocorrer tanto a satisfação ou insatisfação com a compra (Mowen & Minor, 2010). Os 

indivíduos gastam um moderado tempo avaliando as decisões já tomadas, como parte de um 

ciclo repetitivo que os leva a novas decisões (Pereira, Lobler, & Simonetto, 2010). 

 

Depois que se realiza uma tomada de decisão, o seu resultado afeta o passo final no processo, 

pois o indivíduo aprende sobre o quanto sua escolha funcionou ou não. A aprendizagem 

influencia na probabilidade de se fazer uma mesma escolha quando houver uma situação 

semelhante (Solomon, 2011). 

 

O processo de decisão de compra é influenciado por fatores psicológicos inerentes a cada 

indivíduo, como motivação, percepção, aprendizado, personalidade e atitudes (Limeira, 2008). 
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2.1.2 Importância dos sentidos para o consumidor 

 

Para que um alimento apresente qualidade é preciso a presença de três componentes 

fundamentais: o nutricional, o sensorial e o microbiológico (Dutcosky, 2011). De nada adianta 

para as empresas um produto possuir ótimas características químicas, físicas ou microbiológica 

se não é consumido pelas pessoas por não apresentar características sensoriais que preencham 

as necessidades e anseios de quem os consome (Minin, 2010). Por esta razão, em análises sobre 

a aceitação de um produto, o componente sensorial, grande responsável pela comunicação das 

pessoas com o mundo exterior, deve ser considerado (Costell, Tárregaga, & Bayarri, 2010; 

Dutcosky, 2011). 

 

Através dos canais sensoriais, o sistema nervoso de um animal é capaz de identificar 

constantemente um conjunto de informações sobre o estado do meio ambiente em que vive e, 

com isso, consegue gerar uma representação do seu estado interno e do meio externo, a qual 

influencia fortemente o seu comportamento (Silveira, 2013). 

 

Segundo Sancho, Bota e Castro (1999), o homem possui oito sentidos identificados como gosto, 

olfato, vista, audição, dor,  tato, frio e calor.  Mas o sentido do tato é o da percepção da dor, do 

calor e do frio e consequentemente, agrupam em um só, totalizando, então, cinco sentidos.  

 

2.1.3 O processo sensorial no organismo 

 

O processo sensorial inicia-se com a presença de um estímulo que atua sobre os receptores 

sensoriais (Sancho, Bota, & Castro, 1999). 

 

O estímulo é toda alteração que ocorre no ambiente, com um nível mínimo de intensidade, 

percebida pelo indivíduo (Limeira, 2008). Todo objeto, seja uma flor ou um alimento, pode se 

tornar um estímulo sobre os sentidos, entretanto, para isso, é preciso que o observador o tenha 

em consciência (Dutcosky, 2011). 

 

Os seres humanos recebem os estímulos, que podem ser mecânicos, térmicos, acústicos, 

químicos e elétricos, através dos canais receptores. Estes canais representam a interface entre o 

sistema nervoso e o meio ambiente; tendem a ser muitos específicos e respondem 

preferencialmente a uma só classe de estímulo, isto é, certas classes de receptores são sensíveis 
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a luz e outras a estímulos mecânicos cutâneos. Além disso, a sensibilidade dos receptores pode 

variar entre as espécies. Isto ocorre pois, cada sistema sensorial possui suas especificidades 

morfológicas, funcionais e moleculares (Sancho, Bota, & Castro, 1999; Rodrigues, 2010; 

Silveira, 2013). 

 

Os canais sensoriais, também não conseguem captar todos os estímulos disponíveis no ambiente 

e alguns passam despercebidos, pois os níveis energéticos contínuos no tempo ou no espaço 

costumam ser ignorados (Solomon, 2011; Silveira, 2013). Porém, quando recebem a atenção 

do indivíduo, os receptores sensoriais fornecem as características relevantes de cada estímulo e 

as codificam, transformando a energia recebida em sinais elétricos utilizáveis pelo sistema 

nervoso. A partir daí o código é conduzido por circuitos neurais até que uma representação 

cerebral do evento sensorial seja formada (Silveira, 2013; Ribeiro, 2017). 

 

O processo pelo qual o ser humano compreende o mundo que o rodeia é denominado de 

percepção e ocorre em três etapas: exposição, atenção e interpretação, como demonstrado na 

figura 2 (Limeira, 2008; Dutcosky, 2011). 

 

 

                  

 

Figura 2 - Visão geral do processo perceptivo 
Fonte: Solomon (2011, p. 83) 

 

A primeira etapa consiste em atentar ao estímulo com um ou mais sentidos sensoriais. A 

segunda etapa, a atenção, é a concentração da atividade psíquica sobre o objeto a fim de elaborar 

os conceitos e o raciocínio. Já a interpretação é o significado dado ao estímulo, formando uma 

regra sobre o valor que lhe seria atribuído por aquele que o percebe (Sheth, Mittal, & Newman, 

200; Limeira, 2008). 
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Entretanto, a percepção não fornece uma réplica fidedigna da realidade, apenas proporciona 

uma interpretação individual gerada a nível cerebral. Por esse motivo, duas pessoas nunca 

vizualizarão precisamente a mesma coisa de um único estímulo (Ribeiro, 2017). 

 

Dentro deste processo, o homem é capaz de reter a impressão dos estímulos recebidos por um 

curto período de tempo. Esta estapa só é possível pois os seres humanos possuem a memória 

sensorial, local onde as informações recebidas pelos sentidos são temporariamente 

armazenadas. E por isso, o cérebro humano tende a relacionar sensações novas com outras já 

armazenadas na memória e, com isso, a memória é continuamente modificada por novas 

percepções (Bock, Furtado, & Teixeira, 2009; Solomon, 2011; Dutcosky, 2011). 

 

A seguir, serão abordadas características específicas de cada sentido sensorial: tato, olfato, 

paladar, visão e audição.  

 

Tato 

 

O tato é desenvolvido quando o bebê ainda se encontra no ventre da mãe.  Este sentido pode 

ser representado tanto de forma cutânea, através do contato de uma superfície com a pele, 

quanto de forma cinestésica, ou seja, o ser humano pode ter informações sobre a localização 

espacial através de movimentos corporais (Barbosa & Farias, 2014). 

 

O sentido do tato possui um grande potencial para o processo de decisão de compra, porém, em 

comparação aos demais sentidos, foi o menos explorado na literatura de comportamento 

consumidor (Barbosa & Farias, 2014). Em uma pesquisa demonstrada por Solomon (2011), 

percebeu-se que os participantes que tocaram um determinado produto por trinta segundos antes 

de comprá-lo, demonstraram uma maior conexão pelo item, e consequentemente, estavam 

dispostos a pagar uma quantia maior em comparação daqueles que não o tocaram.  

 

Através deste sentido, o consumidor passa a ter uma confirmação de sua percepção sobre 

determinado item, pois consegue informações sobre sua textura, peso, tamanho, temperatura e 

consistência. Às vezes, através da visão ou outro sentido, o ser humano tem a impressão que 

determinado item é de um jeito, mas ao tocá-lo, descobre que não é o que havia imaginado 

(Dutcosky, 2011). 
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O tato, no comportamento do consumidor, é classificado em instrumental e hedônico. O 

primeiro é quando o cliente toca em um item para avaliar suas características antes de comprá-

lo, para comprovar se o produto é realmente o que ele deseja. Já o hedônico é quando o ser 

humano toca algo sem um objetivo específico, apenas por prazer e sem, necessariamente, 

intenção de comprá-lo (Pompeo, 2012). 

 

Em produtos alimentícios e bebidas, as principais formas de o tato fornecer informações é 

através da mão e da boca, mais precisamente nos lábios, bochechas, gengivas, língua e palato - 

divisão entre as cavidades oral e nasal. Além disso, os dentes também fornecem informações 

sobre a textura de um alimento, dado que as ramificações do nervo dental são sensíveis a 

pressões da mastigação (Dutcosky, 2011). 

 

Olfato 

 

A sede do olfato é o nariz (Sancho, Bota, & Castro, 1999) e suas células receptoras são os 

neurônios quimiorreceptores olfatórios que estão localizados no epitélio olfativo da cavidade 

nasal. Para ativação destes neurônios nos animais terrestres, é necessário que os estímulos sejam 

pequenos, voláteis e geralmente lipossolúveis – solúveis em gordura – para sinalizar a presença 

daquilo que as produziu (Silveira, 2013). 

 

Estes estímulos desempenham papel fundamental na maioria dos animais, pois ajudam na 

alimentação, no acasalamento e na reprodução. Já nos seres humanos, por serem animais 

racionais, o sistema olfativo influencia menos, mas continua desempenhando um papel 

importante na interação do indivíduo com o meio em que vive (Silveira, 2013). 

 

Este sentido, através das fossas nasais, comunica com o interior da cavidade bucal, ocasionando 

uma grande ligação entre o gosto e o aroma (Sancho, Bota, & Castro, 1999). A combinação 

entre esses dois se transforma no sabor.  O aroma é a propriedade de perceber substancias 

aromáticas de um alimento depois de colocá-lo na boca e sua liberação ocorre através da 

mastigação e seu transporte ocorre por via retronasal até o epitélio olfatório (Dutcosky, 2011). 

 

Além disso, o sistema olfatório é responsável por parte da geração de recordações e emoções 

nos seres humanos (Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). Isso ocorre porque os odores são 

processados pelo sistema límbico, mesmo local onde as emoções imediatas são vivenciadas. As 
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pessoas associam aromas a situações já vivenciadas e evocam sensações boas ou ruins, por isso, 

muitas vezes, ao provar uma determinada comida, os seres humanos lembram-se da avó, ou de 

um determinado lugar (Solomon, 2011). 

 

Porém, cada pessoa possui uma sensibilidade para sentir odor, e com a idade há uma tendência 

de diminuição. Há indivíduos, que por alguma lesão no nervo olfatório ou obstrução das 

cavidades nasais, não conseguem sentir determinado ou nenhum odor. Este fenômeno é 

conhecido como anosmia (Dutcosky, 2011). 

 

Além disso, o odor está sujeito a fadiga e a adaptação. A fadiga ocorre quando há a exposição 

de diversos itens seguidamente e o indivíduo passa a não distinguir as diferenças entre eles 

(Dutcosky, 2011). Já a adaptação, como sugere o nome, sucede quando o indivíduo não presta 

mais atenção a um estímulo devido sua familiaridade, isto é, como se indivíduo se acostumasse 

a ele (Sancho, Bota, & Castro, 1999; Dutcosky, 2011; Solomon, 2011). Isto pode ocorrer 

quando os estímulos são menos intensos; simples ou quando são frequentemente encontrados, 

pois não provocam o impacto sensorial suficiente e se torna rapidamente habitual (Solomon, 

2011). 

 

Por isso, em uma análise sensorial olfativa é recomendado que se faça rápidas e breves 

inspirações sobre o determinado produto para assegurar o contato dessas moléculas com as 

células sensoriais (Sancho, Bota, & Castro, 1999). 

 

Paladar 

 

O paladar, dentro do marketing e estudo do comportamento do consumidor, é mais utilizado no 

âmbito da gastronomia, nas seleções de comidas e bebidas como o vinho e o café (Ortegón-

Cortázar & Rodriguez, 2016). A escolha de um alimento é muito influenciada pelo paladar, pois 

permite que o indivíduo escolha determinado alimento em função de suas características 

sensoriais (Dias, Brazil, Almeida, Silva, & Milagres, 2016). 

 

Neste sentido sensorial, são reconhecidos os sabores doce, salgado, ácido amargo, e umami 

(Dutcosky,2011; Ortegon-Cortázar & Rodriguez, 2016). O umami foi identificado devido a 

atuação do glutamano monossódico e seu termo significa agradável, gostoso. Este sabor é o 
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agridoce, uma mistura de doce com amargo e muito utilizado na comida japonesa (Vilela, 

2017). 

 

Seu principal órgão é a língua, pois está envolvida por uma membrana contendo papilas 

gustativas (Sancho, Bota, & Castro, 1999). Essas papilas são células receptoras primárias 

responsáveis pelo sentido do paladar e, nelas, se reconhece os cinco sabores básicos (Dias, 

Brazil, Almeida, Silva, & Milagres, 2016). Estão localizadas na parte frontal, lateral e final da 

língua.  Porém, há controvérsias sobre a origem exata dos sinais de cada uma das cinco 

sensações gustativas (Silva, Costa, & Castro, 2017). Dutcosky (2011) afirma que a 

sensibilidade dos cinco sabores na língua é similar. Já Sancho, Bota, e Castro (1999), sustenta 

de que há uma distribuição da sensibilidade dos gostos básicos. 

 

O sentido do gosto também é influenciado pelos dados recebidos pelo sentido do olfato (Vilela, 

2017). Segundo Ortegón-Cortázar e Rodriguez (2016) cada sabor é uma combinação dos vários 

sentidos, tornando complexo identificá-lo utilizando apenas o paladar. Cerca de 80% do que é 

saboreado é influenciado pelo odor, geralmente reconhecido como pré dominante nos sabores. 

Quando alguém está resfriado, sempre se escuta que este indivíduo não esta sentido gosto da 

comida, porém esta expressão é inverídica. Nesta situação, o que acontece é que o epitélio 

olfativo está prejudicado e não o gosto. A ausência do aroma dificulta a habilidade do ser 

humano de reconhecer os sabores da comida (Dutcosky, 2011). 

 

Devido à importância do paladar para desfrutar experiências em diversos produtos, muitos 

gerentes de marketing de bebidas e alimentos utilizam a estratégia da degustação para atrair 

potenciais clientes (Minin, 2010; Solomon, 2011). Além disso, recorrem a ferramenta da análise 

sensorial para identificar suas preferências (Dias, Brazil, Almeida, Silva, & Milagres, 2016). 

 

Visão 

 

O primeiro contato que o consumidor tem com um objeto é, normalmente, com a apresentação 

visual, onde se destacam a cor e a aparência. Para os animais enxergarem, além da resposta à 

luz, eles precisam formar uma imagem representativa do ambiente que os rodeia. Isso só 

acontece com a presença de olhos e em organismos multicelulares (Rodrigues, 2010). 
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Os receptores dos estímulos visuais, ou fotorreceptores, são denominados de cones e bastonetes 

e estão localizados na retina (Rodrigues, 2010). Cada receptor possui uma função específica: 

os cones são responsáveis para a detecção da cor, através da comparação de diferentes 

comprimentos de ondas absorvidas por diferentes cones, e os bastonetes para a visualização da 

forma e da luz escura (Rodrigues, 2010; Dutcosky, 2011). Na retina, há uma câmara que 

controla a entrada de luz e é intermediada pelo cristalino que inverte a imagem sobre a retina 

(Rodrigues, 2010). Mesmo com a imagem invertida, o cérebro interpreta a imagem com sua 

posição original (Vilela, 2017).  

 

A estimulação dos fotorreceptores resulta em uma alteração da atividade eletrofisiológica que 

é transmitida pelo nervo óptico até o córtex visual primário, onde a sensação visual é percebida 

e interpretada (Rodrigues, 2010). Segundo Ortegón-Cortázar e Rodriguez (2016), grande parte 

do cérebro, aproximadamente um quarto de seu volume, está dedicado ao processamento de 

imagens.  

 

Este sentido também tem grande relação com as emoções podendo evocar sensações e 

lembranças (Vilela, 2017). Por isso, é o mais estimulado no marketing, principalmente em 

aplicações nas embalagens e avisos comerciais (Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). 

 

As cores podem criar sentimentos como de excitação e relaxamento e ajudam os consumidores 

a colorir as suas expectativas quanto ao conteúdo do produto, por isso, a escolha de uma paleta 

de cores é uma questão chave na criação de um produto e sua embalagem (Solomon, 2011). Ela 

possui características de tom, intensidade e brilho e é um elemento fundamental na área de 

marketing, porém o produto também precisa ser acompanhado por outros elementos que o 

fazem ganhar forma, como o design (Marques, 2016). 

 

Os produtos alimentícios também sofrem influencia do sentido visual. Em uma pesquisa 

realizada em 2015 por Custódio et al. com o objetivo de analisar a percepção dos consumidores 

sobre o cardápio do evento “comida dibuteco” em Belo Horizonte no contexto da análise 

sensorial foi constatado que o sentido da visão é o primeiro a enviar informações sobre o 

alimento. E a apresentação do prato e o sabor foram os principais determinantes na escolha de 

um alimento. 
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A visão fornece informações sobre os aspectos do alimento como seu estado, tamanho, forma, 

textura e cor e induzem o consumidor a esperar certo sabor correspondente do produto. Isso 

acontece porque o consumidor, ao ter a imagem de um certo alimento, recorda-se de tudo que 

já experimentou e aprendeu sobre ele (Dutcosky, 2011). 

 

Audição 

 

A audição possui a função de conduzir, amplificar e transformar ondas sonoras em impulsos 

nervosos que são conduzidas até o cérebro (Vilela, 2017). Nos mamíferos, o caminho traçado 

pela energia sonora inicia-se no tímpano, localizado na parte da orelha externa, que transmite 

suas características e frequência para o martelo, bigorna e o estribo, na orelha média. Por fim, 

estes transmitirão a vibração para a janela oval na cóclea, integrantes da orelha interna, que a 

transferirá para os líquidos internos da cóclea e para a membrana basilar. Cada região da 

membrana basilar é mais sensível a uma frequência, porém qualquer som causará a vibração de 

toda a membrana, mas ela será muito pequena fora do ponto de ressonância e, 

consequentemente, não alterará a atividade eletrofisiológica dos receptores em outro ponto 

(Rodrigues, 2010). 

 

Assim como o olfato, a audição também está relacionada com as emoções e sentimentos e cada 

pessoa reage de uma forma diferente a experiência de um mesmo som (Ortegón-Cortázar & 

Rodriguez, 2016). Dentro do marketing, ele é mais aproveitado em lojas de varejo, na criação 

de determinados ambientes e atmosfera por meio das músicas (Solomon, 2011). Uma canção 

mais acelerada tende a diminuir a permanência do consumidor dentro do estabelecimento, ao 

contrário de uma música mais lenta, que faz o indivíduo realizar suas compras de forma mais 

calma (Pinto & Stassum, 2017). 

 

A audição também influencia nos produtos alimentícios, pois ao serem consumidos, as pessoas 

esperam ouvir o som característico do produto, como é o caso de biscoitos e maçãs. Devido à 

mordida ou à mastigação, os alimentos emitem ruídos que completam a percepção de sua 

textura e fazem parte da experiência de comer (Dutcosky, 2011). 
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2.1.4 Análise sensorial  

 

A análise sensorial é imprescindível para estudos de alimentos e bebidas, uma vez que consegue 

medir a intensidade de um aroma ou sabor e avaliar a aceitação de um produto (Silva J. B., 

2005). Ela é uma ciência “utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar reações às 

características de alimentos e outros materiais da forma como são percebidos pelos sentidos da 

visão, olfato, gosto, tato e audição” (Minin, 2010, p. 14). 

 

São muitas as aplicações da análise sensorial e na indústria de alimentos é mais utilizada para 

as etapas de desenvolvimento de um novo produto; no controle de qualidade e no controle de 

mercado como, por exemplo, estudos comparativos entre o produto da empresa e da concorrente 

(Minin, 2010). 

 

Esta análise tem se mostrado importante ferramenta e é baseada em técnicas específicas que 

devem ser seguidas para identificação dos aspectos relacionados à percepção, psicologia e 

fisiologia do ser humano, isto é, a atitude e comportamento dos consumidores em relação ao 

produto avaliado (Dutcosky, 2011; Goulart, Lucchese-Cheung e Lima-Filho, 2017). 

 

Entretanto, é preciso ter cautela em sua aplicação a fim de evitar os erros. Os erros mais comuns 

são o de expectativa, que ocorre geralmente quando já se conhece informações acerca do 

experimento em andamento e possibilita o julgador a fazer uma preconcepção do item; o erro 

de estímulo que é ocasionado quando há diferenças entre vasilhames de apresentação das 

amostras, podendo o julgador avaliar os produtos com atributos que não devem ser analisados; 

o erro de hábito que resulta da tendência do julgador em continuar a dar a mesma resposta 

quando há uma mudança de estímulo gradual; O erro lógico acontece quando o julgador associa 

uma característica a outra já pré concebida; e, por último; o erro de tendência central 

caracterizado pela tendência do julgador em escolher a amostra servida ao centro (Minin, 2010). 

 

Embora a indústria de alimentos tenha reconhecido a importância da qualidade sensorial de 

seus produtos, nem sempre foi assim (Silva, 2005). Ela é uma técnica que tem passado por 

evoluções e mudanças ao longo do tempo” (Minin, 2010, p. 16).  
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Sua história pode ser dividida em quatro fases. A primeira, antes de 1940, a análise era feita de 

forma artesanal pelo próprio proprietário no qual existia pouca preocupação com a base 

científica (Minin, 2010; Dutcosky, 2011). 

 

De 1940 a 1950, em época de guerra em que se priorizava a produtividade, inicia-se o processo 

de controle de produção e de processos e, consequentemente, métodos químicos e instrumentais 

foram introduzidos, mas não se falava em métodos sensoriais (Sancho, Bota, & Castro, 1999; 

Minin, 2010; Dutcosky, 2011). 

 

Nesta época, os soldados comiam alimentos desenvolvidos por nutricionistas para terem 

energia e força para a batalha, porém a comida não era muito aceita devido à baixa qualidade 

sensorial. Devido a isso, as forças armadas americanas financiaram estudos para melhorar o 

consumo dos alimentos oferecidos aos soldados. Este foi um grande passo para pesquisas sobre 

a análise sensorial e sua maior contribuição foi o desenvolvimento da escala hedônica de nove 

pontos (Minin, 2010). 

 

A terceira fase, de 1950 a 1970, houve um grande desenvolvimento dos métodos de avaliação 

sensorial passando a utilizar o homem como instrumento de medida e, na análise de dados, 

iniciou a utilização das ferramentas estatísticas (Minin, 2010; Dutcosky, 2011). 

 

A última fase começa a partir de 1970, época em que muitos trabalhos sobre o tema foram 

publicados e definiu-se que a qualidade sensorial não depende apenas dos atributos dos 

alimentos, mas sim da interação entre o alimento, o homem e suas condições fisiológicas, 

psicológicas e sociológicas. Nesta fase, prioriza-se o emprego da estatística e da informática 

(Sancho, Bota, & Castro, 1999; Minin, 2010; Dutcosky, 2011). 

 

No Brasil, a análise sensorial iniciou-se de forma mais intensa a partir de 1967, com pesquisas 

no laboratório de degustação do Instituto Agronômico de Campinas. As análises, inicialmente, 

priorizavam os cafés, mas atualmente já existem pesquisas que objetivam analisar o consumidor 

de diversos produtos por meio de tecnologias inovadoras (Vilela, 2017). 
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2.1.4.1 Métodos de análise sensorial: Descritivos, discriminativos e afetivos 

 

Com a evolução da análise sensorial, os métodos utilizados nesta técnica também variaram 

muito durante este percurso. Atualmente considera-se que haja três linhas básicas na condução 

de ensaios sensoriais: métodos descritivos, métodos discriminativos e métodos afetivos que 

foram desenvolvidos com o intuito de inferir e quantificar as sensações que são desenvolvidas 

pelo produto, para garantir sua qualidade (Silva, 2005; Silva, 2018). A utilização de cada 

método dependerá de sua finalidade e a escolha mais adequada a cada situação pode estabelecer 

diferenças e preferências entre produtos, descrever qualidades ou quantificar atributos dos 

alimentos (Schmidt & Miglioranza, 2010). 

 

Os métodos descritivos descrevem qualitativamente e quantitativamente as amostras com o 

objetivo de caracterizar as propriedades sensoriais do produto alimentício, como a 

caracterização de sua aparência, de seu aroma, de seu sabor e de sua textura oral. Nesta análise 

também é possível analisar o grau de intensidade com que cada atributo está presente no 

alimento (Minin, 2010). Este método possui algumas limitações como: exige um maior 

treinamento e habilidade do julgador; demanda um tempo prolongado, costuma ser mais caro e 

encontra dificuldade de medir as percepções (Ricardi, 2016; Vilela, 2017). 

 

Já os métodos discriminativos, são realizados com o objetivo de indicar a existência ou não de 

diferença entre as amostras analisadas. Devido à sua objetividade, ao seu baixo custo e à sua 

celeridade, são muito empregados em controle de qualidade e no desenvolvimento de novos 

produtos (Amaral & Santos, 2017). 

 

Por fim, as análises de caráter afetivo são ferramentas importantes e sua utilização é crescente 

nas organizações. Seu sucesso está diretamente relacionado na obtenção das opiniões dos 

clientes em relação às características específicas ou globais de determinado produto (Silva, 

2005; Minin, 2010). Deve-se também atribuir seu êxito ao fato de requerer menos tempo de 

avaliação com procedimentos simples para os provadores, de possuir uma faixa ampla de 

aplicação e não necessita de provadores treinados (Schmidt & Miglioranza, 2010). 

 

Este método pode ser classificado em duas categorias: em qualitativo e quantitativo. A 

qualitativa engloba grupo focal, equipes de foco e entrevista individuais. Os grupos de foco são 

realizados com o objetivo de conhecer as tendências gerais do grupo e dos indivíduos. As 
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equipes de foco têm a funcionalidade de discutir entre os consumidores suas experiências e 

impressões do produto. Já a entrevista, possibilita uma conversa com maior profundidade do 

entrevistado sobre as impressões que ele tem sobre o produto (Vilela, 2017). 

 

Os métodos afetivos quantitativos são classificados em testes de preferência e testes de 

aceitabilidade. O primeiro busca avaliar a preferência do consumidor quando há comparação 

de dois ou mais produtos. Já os testes de aceitabilidade são aplicados quando o objetivo é 

identificar o grau com que os consumidores aceitam ou rejeitam o item avaliado (Silva, 2018). 

 

Para aplicação do método afetivo é fundamental a observação de alguns critérios como escolher 

amostras que tenham hábito de consumo do produto e obter uma proporção representativa de 

amostra quando o consumo depender da idade, do sexo, do estado civil ou da localização 

geográfica (Minin, 2010). 

 

Além disso, o local de aplicação do teste influenciará diretamente nos resultados do estudo 

afetivo. Os principais lugares para aplicação do teste são em laboratórios, em locais de grande 

fluxo de consumidores e em domicílios (Ricardi, 2016). 

 

Esta pesquisa irá aplicar o método afetivo-quantitativo e será realizada em locais de grande 

fluxo de consumidores, também denominado de testes de localização central.  

 

2.1.5 A necessidade de outros instrumentos de análise  

 

Cada sentido sensorial possui características típicas. Por isso, há diversas estratégias utilizadas 

pelos gestores para atrair os consumidores. Segundo Ortegón-Cortázar & Rodriguez (2016), se 

a organização tem o interesse de melhorar a resposta imediata do consumidor, deve investir em 

estimular o olfato e a visão; se deseja melhorar a recordação de seus produtos e provocar 

emoções, devem concentrar novamente no olfato; mas se tem interesse em gerar maior 

relacionamento e apropriação dos produtos, devem focar em estimular o sentido do tato 

(Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). 

 

Além disso, cada sensibilidade é percebida e interpretada de forma diferenciada em cada pessoa 

(Dutcosky, 2011), ou seja, cada um dá um significado diferente aos estímulos sensoriais 

recebidos (Solomon, 2011). Isto ocorre, porque o instrumento de análise, o ser humano, é 
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influenciado também por condições psicológicas, fisiológicas, sociológicas e étnicas que o 

envolve (Minin, 2010). 

 

O comportamento alimentar dos indivíduos é influenciado pelas emoções, incluindo desde a 

escolha do alimento até a motivação e quantidade de alimento que será ingerido (Goulart, 

Lucchese-Cheung, & Lima-Filho, 2017). Comer alimentos saborosos ou aprazíveis ao paladar 

pode levar a liberação de pequenas quantidades de opiáceos de melhora de humor. Além disso, 

algumas características sensoriais presentes na comida as tornam mais reconfortantes que 

outras, tal como a textura macia, os odores de aromas do campo, os gostos básicos de doce e 

salgado (Spence, 2017). 

 

Ainda existem alimentos que fornecem consolo ou uma sensação de bem-estar, denominadas 

alimentos conforto. Estes, muitas vezes, fazem com que os indivíduos os associem a uma 

lembrança antiga, como a comida dos avós ou a dos pais. Em uma pesquisa feita por Spence 

(2017), os alimentos considerados mais reconfortantes para os norte-americanos foram chips 

de batata, sorvetes, biscoito, pizzas e massas, hambúrgueres, frutas, sopa e outro (Spence, 

2017). 

 

Sendo assim, os consumidores se sentem atraídos tanto por elementos sensoriais, quanto 

emocionais (Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016) e isto determinará como o estímulo será 

interpretado, considerando eventos como conhecimentos anteriores, experiências, expectativas, 

interesses pessoais ou conjunto de crenças (Limeira, 2008; Solomon, 2011). 

 

Desta forma, para melhor compreender o processo de decisão de compra de um consumidor e 

conseguir a atenção do público, que já se deparam com uma enxurrada de estímulos diariamente 

(Sheth, Mittal, & Newman, 2001), os profissionais de marketing, além de realizarem a análise 

sensorial, precisam combinar a técnica com outros métodos modernos capazes de avaliar 

atributos internos e externos de um produto e suas consequências sobre comportamento humano 

(Minin, 2010). 

 

A seguir, será abordado detalhadamente um dos fatores fundamentais que também influenciam 

o comportamento de compra de um consumidor: a emoção.  
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2.2 Emoção  

A emoção é uma área complexa que já foi abordada em inúmeros estudos.  Questionamentos 

sobre o tema existem desde as primeiras investigações sobre a natureza humana. Porém, mesmo 

com tantos estudos, ainda não houve um consenso entre os pesquisadores sobre a sua definição, 

e, na literatura, encontram-se vários conceitos diferentes, que variam de acordo com o enfoque 

de cada autor ou com sua escola de pensamento (Sheth, Mittal, & Newman, 2001; Oliveira, 

Pereira, & Valchan, 2008; Diniz, 2011; Martins & Carvalho, 2016; Veiga, 2017; Goulart, 

Lucchese-Cheung, & Lima-Filho, 2017). Isso ocorre, porque é realmente difícil de descrever 

de forma precisa as emoções experimentadas por uma pessoa (Burgos-Campero & Vargas-

Hernandez, 2013). 

A seguir, serão abordados alguns conceitos sobre o tema, mas que de maneira alguma são 

considerados exaustivos.  

Frida (2000), citado por Garret (2012), acredita que as emoções são estados mentais internos 

que envolvem interações entre sujeito e objeto, tais como sensações, estados de satisfação ou 

ativação de determinado padrão motor.  

 

Hebb (1971), em sua definição, cita a importância da emoção para o comportamento humano. 

Para ele, a emoção é um estado de vigilância que tende a excitar o comportamento que pode se 

revelar ao mesmo tempo construtivo como também destrutivo (Penna, 2001). 

 

Damásio inclui a cognição em seu conceito e afirma que a emoção é um processo que nasce da 

interação entre o corpo e o cérebro. Ter uma emoção seria o que acontece quando o cérebro, 

induzido por uma lembrança, uma cena ou uma situação real, provoca alterações no corpo 

(Herculano-Houzel, 2013). 

 

Sheth, Mittal, & Newman (2001, p. 338), corrobora com a ideia de que as emoções são 

processos complexos que envolvem a mente e o corpo do indivíduo, ao afirmar que as emoções 

possuem componentes fisiológicos, comportamental e cognitivo. Para ele, “a emoção é a 

consciência sobre a ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por uma resposta 

comportamental, juntamente com a avaliação de significado de ambas”. 
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Já do ponto de vista biológico, a emoção pode ser definida como um “conjunto de reações 

químicas e neurais subjacentes a organização de certas respostas comportamentais básicas e 

necessárias a sobrevivência dos animais” (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008, p. 254). O 

processo neural ocorre quando as características dos estímulos são detectadas e transportadas 

por terminações nervosas até o cérebro. Já o químico, os hormônios e os peptídeos, durante um 

processo emocional, chegam até o cérebro através da corrente sanguínea (Damásio, 2009). 

 

Apesar das divergências conceituais, há um consenso entre pesquisadores sobre a importância 

das emoções para a sobrevivência humana, pois esta provoca reações específicas a 

determinadas situações e regula o estado interno do indivíduo de modo que ele possa estar 

preparado para esta reação. Ou seja, ter conhecimento do próprio sentimento alerta o organismo 

e o incentiva a criar formas de reações adaptativas que aumentarão a sua chance de 

sobrevivência como, por exemplo, se esconder rapidamente de um predador e demonstrar raiva 

em relação ao competidor (Damásio, 2009; Herculano-Houzel, 2013). 

Essas alterações corporais são consideradas o nível mais básico da consciência. É através delas 

que os estados emocionais se tornam acessíveis ao observador externo. Entretanto, algumas 

reações como a aceleração dos batimentos cardíacos e a contração do intestino só podem ser 

percebidas pelo próprio indivíduo (Damásio, 2009; Herculano-Houzel, 2013). 

Para Choo (2006), citado em Varela, Barbosa e Faria (2015), os estados emocionais influenciam 

a maneira como o indivíduo processa e utiliza a informação; a capacidade de construir 

significado; a capacidade de distinguir informações relevantes e irrelevantes; e o modo de lidar 

com o emocional e as expectativas.  

 

As emoções dos humanos e de outros organismos complexos diferem dos outros animais, pois, 

através dos sistemas neurais mais elaborados, o comportamento emocional se torna mais 

criativo e menos previsível (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

Além disso, as emoções diferem de grau e intensidade entre os próprios seres humanos e até no 

próprio indivíduo de acordo com a época e as situações. Isto ocorre devido a uma série de 

fatores como, por exemplo, a personalidade; as atividades sociais, a idade, a cultura e o gênero 

de cada indivíduo (Hawkins, Mothersbuagh, & Best, 2007; Robbins, Judge, & Sobral, 2011; 

Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 2014). 
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Embora os profissionais de marketing sempre tenham utilizado as emoções de forma intuitiva 

em áreas como posicionamento do produto, venda e a propaganda, os estudos na área tiveram 

início apenas na década de oitenta, passando a ser interpretada como elemento chave no 

processo de tomada de decisão do consumidor (Diniz, 2011). 

 

Os profissionais perceberam que a emoção afeta o julgamento e alteram o comportamento dos 

consumidores, pois estes, ao realizarem uma compra, buscam ativamente produtos cujo 

benefício primário ou secundário seja o estímulo das emoções. Em resumo, os 

consumidores não compram produtos, eles compram satisfação de motivos ou solução de 

problemas, como por exemplo, ao comprar um perfume, na verdade, desejam comprar romance, 

apelo sexual, prazer sensual, sofisticação ou uma multidão de outros benefícios emocionais e 

psicológicos (Hawkins, Mothersbuagh, & Best, 2007; Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 

2014). 

 

Além disso, o nível de envolvimento com determinado objeto é desencadeado pelo nível de 

excitação emocional, isto é, quanto mais intensa a experiência é percebida, maior nosso nível 

de envolvimento emocional (Sheth, Mittal, & Newman, 2001; Sebastian, 2014). E essa 

experiência influencia as avaliações que o consumidor terá do produto, independente da 

qualidade real do mesmo (Garret, 2012). 

 

2.2.1 Evolução dos estudos sobre a emoção 

 

O conceito de emoção recobre uma diversidade de padrões de resposta. Em face dessa 

diversidade, muitas tentativas classificatórias se produziram. A seguir será retratado as 

principais correntes de estudo das emoções (Penna, 2001; Oliveira, Pereira  & Valchan, 2008). 

 

A primeira grande contribuição foi a de Darwin (1872), com objetivo de analisar o significado 

funcional das manifestações expressivas (Penna, 2001). 

 

Segundo ele, as expressões emocionais são inatas e consequentemente não dependem de 

aprendizagem. Suas principais contribuições foram as ideias de que as expressões emocionais 

têm valor para a sobrevivência, pois elas se produziriam como formas de desestímulo ao ataque 
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ou resistência ao ataque e que eram fundamentais para estabelecer comunicação entre os seres 

humanos e animais (Penna, 2001; Aitalaran, 2003; Veiga, 2017). 

 

Além disso, Darwin, em seu livro “The Expression of the Emotions in Man and Animals”, 

publicado em 1872, foi o primeiro a notar as diferenças entre as expressões faciais das emoções 

autênticas e simuladas (Penna, 2001). 

 

Posteriormente, projetam-se as contribuições do filósofo William James junto com o psicólogo 

Carl Lange. Eles surpreenderam a todos ao reduzir a emoção a um processo que envolve o 

corpo e descartou a influência do processo de avaliação mental da situação que provoca a 

emoção (Damásio, 2009). 

 

Segundo eles, o corpo encontra-se sempre interposto no processo, e que há um mecanismo 

básico em que determinados estímulos excitam um padrão específico de reação no corpo 

(Damásio, 2009). Ou seja, as modificações fisiológicas são as únicas condicionantes para as 

emoções (Martins & Carvalho, 2016). O indivíduo sente medo porque corre de um animal bravo 

e não ao contrário; sente tristeza porque chora e não chora porque se sente triste (Oliveira, 

Pereira, & Valchan, 2008). 

 

Conclui-se então que James não se importava com as possíveis funções da emoção na cognição 

e no comportamento humano e que o processo emocional se desenvolve atendendo o percurso 

percepção- mudanças orgânicas - emoção (Martins & Carvalho, 2016). Porém, atualmente, 

sabe-se que, em muitas ocasiões da vida dos seres humanos como indivíduos sociais, as 

emoções só são desencadeadas após um processo mental de avaliação que é voluntário e não-

automático (Damásio, 2009). 

 

Logo a seguir, surge as contribuições de Sigmund Freud, que, ao contrário de James, acredita 

que as emoções podem ser inconscientes (Aitalaran, 2003). A sua contribuição centraliza-se e 

apoia-se no emprego sistemático do método clínico e, particularmente, explora a afetividade 

em seus vínculos com a sexualidade (Penna, 2001). 

 

Em 1927, surge um fisiologista e médico que se contrapôs as ideias de William James:  Walter 

Cannon. Ele identificou falhas na teoria, pois acreditava que era possível vivenciar as emoções 

sem ter nenhuma alteração fisiológica e que havia diversas respostas fisiológicas comuns a 
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diversas emoções e seria difícil que essas respostas pudessem gerar diferentes emoções 

(Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008; Viegas, 2017). 

 

Cannon afirmava que a informação emocional era processada pelo encéfalo e que ao mesmo 

tempo seriam geradas ativações corporais e a experiência consciente da emoção (Oliveira, 

Pereira, & Valchan, 2008). 

   

Já John Broadus Watson, introduziu uma perspectiva comportamentalista dos processos 

emocionais. Seu objetivo foi investigar a influência da aprendizagem no que concerne a 

multiplicação dos estímulos capazes de desencadear condutas emocionais (Penna, 2001). 

  

A partir dessas correntes de estudo, muitas outras teorias foram surgindo e sendo utilizadas para 

avaliar as emoções. Uma delas é a teoria cognitiva das emoções. Esta teoria iniciou no início 

da década de 60 e, atualmente, é muito utilizada no marketing na compreensão de como a 

emoção e a cognição influenciam o comportamento do consumidor, principalmente no processo 

decisório (Aitalaran, 2003). Segundo esta teoria, a experiência emocional do ser humano 

depende da percepção que se tem com uma determinada situação mesmo que isto ocorra de 

forma inconsciente, ou seja, a razão e a emoção não são independentes e atuam de modo 

simultâneo no processo de decisão de compra do consumidor (Veiga, 2017). 

 

Para a tomada de decisão, muitas vezes os indivíduos criam imagens de episódios em sua mente 

e utilizam os sentimentos advindos destas representações para motivar suas decisões (Veiga, 

2017). 

 

2.2.2 Processo biológico das emoções  

Para entender como as emoções funcionam, é fundamental compreender seus mecanismos 

biológicos (Damásio, 2009). 

Durante o século XX, pesquisadores começaram a investigar de forma mais intensiva sobre o 

envolvimento das regiões cerebrais nas emoções (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

O anatomista James Papez, propôs que a experiência subjetiva da emoção é um fluxo de 

informações que seguem entre o hipotálamo e o córtex medial, e posteriormente retorna ao 
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hipotálamo, um processo denominado de circuito de Papez (Oliveira, Pereira, & Valchan, 

2008). 

Em 1952, MacLean ampliou a teoria de Papez introduzindo o sistema límbico, que consistia na 

estrutura do circuito acrescentada de outras regiões como a amígdala, o septo e o córtex pré-

frontal. Para ele, a amígdala, localizada abaixo do córtex como é possível verificar na figura 3, 

é a estrutura chave para integrar informações sensoriais às respostas comportamentais e 

fisiológicas (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008; Damásio, 2009). 

 

 

Figura 3 - O cérebro humano 
Fonte:http://blogdocrato.blogspot.com/2009/12/amigdala-cerebral-determinaria-se.html 
 

A amígdala é responsável pelo processamento emocional da informação e da intensidade de 

recompensa, além de avaliar e verificar a existência de perigos (Burgos-Campero & Vargas-

Hernandez, 2013). Sua ausência faz com que as pessoas sejam incapazes de interpretar sinais 

de perigo em outras pessoas. Além disso, a falta dela, também reduz a reatividade emocional e 

pode afetar o comportamento social do indivíduo. Atualmente, ela tem sido objeto de estudos 

por diversos pesquisadores (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

Outra região do cérebro bastante estudada para a compreensão das emoções, da memória, da 

atenção e dos processos cognitivos é o córtex pré-frontal. Atualmente, há cada vez mais 

pesquisas demonstrando a importância dessa região para o processamento emocional e a tomada 

de decisão (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 
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Esta região apresenta diversas sub-regiões e duas delas, a orbitofrontal e a ventromedial, são as 

que mais se relacionam com a emoção. A figura 4 demonstra a localização dessas regiões 

(Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

Figura 4 - Córtex pré-frontal  
Fonte: Oliveira, Pereira, e Valchan, (2008, p. 262) 

 

Um dos primeiros pesquisadores a evidenciar a importância do córtex pré-frontal para as 

emoções e a tomada de decisão foi Antônio Damásio, ao estudar o caso “Phineas Gage”. Este 

homem sofreu um acidente que provocou uma grande lesão em sua porção frontal e ao, 

contrário do que se esperava não sofreu nenhum dano motor e nem nos seus sentidos. Porém 

houve uma grande mudança em seu comportamento, pois antes era considerado responsável, 

eficiente, capaz e persistente e depois do acidente passou a ser obsceno, incapaz de cumprir 

suas responsabilidades e caprichoso (Damásio, 2009). 

 

Após sua morte, o neurologista realizou uma reconstituição da região frontal que havia sido 

lesada, e percebeu que era a região do córtex pré-frontal ventromedial, especialmente no 

hemisfério esquerdo (Damásio, 2009). 

 

Em diversos estudos de casos históricos de lesão no lobo frontal, Damásio constatou que os 

pacientes tiveram suas vidas drasticamente prejudicadas ao perderem a habilidade de sentir 

emoções. Embora apresentassem desempenho normal em descrições verbais e cálculos 

matemáticos não conseguiam realizar simples decisões como em qual restaurante iriam almoçar 

(Pereira, Lobler, & Simonetto, 2010). 
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Damásio também retoma parte da teoria de James-Lange ao propor a antecipação emocional. 

Para ele, as decisões estão embasadas não apenas na avaliação racional, mas também em uma 

antecipação emocional de como sentir após ter tomado uma ou outra decisão (Oliveira, Pereira, 

& Valchan, 2008). 

 

A antecipação emocional consiste ter reações corporais como alteração na frequência cardíaca 

e sudorese sinalizadas ao encéfalo, ao simular uma emoção futura. Esse estado corporal 

influenciaria as decisões futuras e poderia ser construída com experiências análogas já 

vivenciadas. Decisões baseadas nessas antecipações emocionais são fundamentais para que elas 

aconteçam adequadamente (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

2.2.3 Classificação das emoções  

 

Identificar o tipo de emoção que está na base dos pensamentos humanos faz com que 

pesquisadores e gerentes de marketing tenham um maior entendimento das variáveis que 

envolvem o comportamento do consumidor (Cortez, Ferreira, Ferreira, & Araújo, 2016). 

 

Os seres humanos vivenciam, diariamente, diversos tipos de emoções e muitos delas não são 

agradáveis, como a tristeza, a humilhação e a revolta. Por isso, muitos profissionais de 

marketing já utilizam desta estratégia para o sucesso nos negócios e desenvolvem diversos 

produtos para prevenir ou reduzir o estímulo destas emoções, como, por exemplo, bebidas para 

a tristeza e remédios para a depressão (Hawkins, Mothersbuagh, & Best, 2007). 

 

Assim como há uma complexidade em conceituar o tema, também há diversidade de opiniões 

ao classificá-lo (Hawkins, Mothersbuagh, & Best, 2007). 

 

Espinoza e Nique (2003) classificam as emoções como positivas e negativas. As positivas são 

aquelas que envolvem o comportamento positivo, a atração, a aproximação e incluem a 

felicidade e esperança como tipos de emoções. Já as negativas são as que o comportamento 

negativo, a fuga e o recuo estão envolvidos e consequentemente, a raiva e a tristeza são tipos 

de emoções neste tipo de valência (Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 2014). 

 



 41 

Por isso, todas as pessoas buscam experiências emocionais positivas e evitam as negativas. 

Geralmente, a privação de um objeto almejado é experimentada na consciência como uma 

emoção negativa e as pessoas tentam ao máximo evitá-las, mas, ao contrário, a conquista deste 

alvo provoca reações positivas e as pessoas buscam ter esse sentimento novamente para 

estimular seu bem-estar subjetivo (Sheth, Mittal, & Newman, 2001; Garret, 2012). 

 

Oliveira, Pereira e Valchan (2008) afirma que pessoas que experimentam maior afeto negativo 

possuem maior ativação basal do cortex pré-frontal direito, enquanto pessoas que vivenciam 

maior afeto positivo possuem uma maior ativação basal do córtex pré frontal esquerdo. Esta 

ativação evidencia que há uma variação individual na maneira comos as pessoas percebem e 

reagem aos estímulos emocionais.  

 

Outra classificação das emoções foi feita por Damásio, um neurologista português, que as 

dividiu em primárias, secundárias e de fundo (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

As emoções primárias são as consideradas inatas ou não aprendidas e são comuns a todos os 

seres humanos independente de fatores culturais. (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008) Elas 

constituem o processo básico, são pré organizadas e dependem da rede de círcuitos do sistema 

límbico, principlamente da amígdala e o cíngulo (Damásio, 2009).  

 

Um de seus primeiros relatos foi realizado por Chales Darwin que afirmava a existência de 

expressões emocionais padrões entre diferentes culturas, ou seja, algumas expressões 

representavam o mesmo significado em diferentes regiões do mundo, o que indicava que as 

emoções não eram hereditárias e sim já pré-concebidas nos indivíduos (Oliveira, Pereira, & 

Valchan, 2008).  

 

Oliveira, Pereira e Valchan (2008) afirmam que apesar das divergências entre os estudiosos da 

emoção, pelo menos seis emoções são consideradas primárias: alegria, tristeza, medo, nojo, 

raiva e surpresa. Aitalaran (2003), acrescenta mais três primárias: desgosto, aceitação e 

expectativa e exclui o nojo, totalizando oito emoções nesta classificação.  

 

O psicólogo Plutichik, citado em Sheth, Mittal e Newman (2001)  e Penna (2001) corrobora 

com existência de oito emoções primárias e que cada uma delas pode variar de intensidade e 

que a complexidade das respostas emocionais no homem seria decorrência de processos 
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combinatórios. O medo pode variar entre temor e submissão; a surpresa que pode variar entre 

a desapontamento e temor; a tristeza entre o remorso e o desapontamento; a aversão entre o 

desprezo e o remorso; a raiva entre a desprezo e agressividade; a antecipação entre a 

agressividade e o otimismo; a alegria entre a otimismo e o amor e, por fim, a aceitação entre o 

amor e submissão. Estas variações são demonstradas na figura 5.   

 

 

Figura 5 - Círculo de Plutchik 
Fonte: Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 340) 
 

As emoções secundárias são mais complexas e sofrem interferência dos fatores socioculturais, 

como a culpa e a vergonha. Estas emoções variam amplamente de acordo com a cultura, com a 

experiência e a época vivenciada por cada indivído (Oliveira, Pereira, & Valchan, 2008). 

 

Em razão disso, o mecanismo das emoções primárias não é suficiente para atuação dessas 

emoções. As estruturas do sistema límbico não sustentam o processo das emoções secundárias, 

por isso a rede tem de ser ampliada. Neste processo, além do estímulo atuar diretamente na 

amígdala, ele também atuará no processo de pensamento e ativará os córtices frontais (Damásio, 

2009). 
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Já as emoções de fundo estão relacionadas com o bem-estar ou mal-estar; fadiga ou energia; 

ansiedade ou apreensão. Elas não são discutidas nos tradicionais conceitos de emoções. 

Segundo Oliveira, Pereira e Valchan (2008) elas são estimuladas por processos internos físicos 

ou mentais contínuos e há alterações complexas multiesqueléticas como variações sutis na 

postura do corpo e na configuração global dos movimentos, porém as vísceras desempenham o 

papel principal.  

 

2.2.4 Sentimento x emoção x afeto  

 

A definição dos termos afeto, emoção e sentimento, sendo, muitas vezes, adotados sem grandes 

distinções entre si (Martins & Carvalho, 2016). Porém, vale a pena identificar algumas 

definições encontradas.  

 

O afeto é um termo genérico que abrange grande número de sensações experimentadas pelas 

pessoas e, portanto, engloba emoções e sentimentos (Robbins, Judge, & Sobral, 2011). Para 

Cortez, Ferreira, Ferreira e Araújo (2016), refere-se aos sentimentos que os indivíduos 

experimentam ao londo de suas vidas.  

 

Já as emoções e sentimentos compõem o homem e constituem aspectos de fundamental 

importância na vida psíquica do ser humano e estão presentes em todas as manifestações da 

nossa vida (Bock, Furtado, & Teixeira, 2009). 

 

Para Martins & Carvalho (2016, p. 707), “as emoções se revestem de sentimentos, isto é, os 

sentimentos conferem-lhe conteúdos, da mesma forma que as emoções conferem aos 

sentimentos sua tonicidade afetiva”. Porém todas as emoções originam sentimentos, mas nem 

todos os sentimentos provêm de emoções (Damásio, 2009). 

 

A emoção, segundo Garret (2012), é um estado temporário que se desenvolve em resposta a 

avaliações feitas ao bem-estar da pessoa.  

 

Damásio (2009) alega que o sentimento depende de uma justaposição de uma imagem do corpo 

com a imagem de alguma outra coisa e que seu substrato se completa com as alterações nos 

processos cognitivos. Para ele, há três tipos de variedade de sentimentos. A primeira é a baseada 

nas emoções de felicidade, tristeza, cólera, medo e nojo e corresponde a perfis de resposta do 
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estado do corpo. A segunda se baseia em variantes destas cinco emoções já mencionadas e é 

sintonizada pela experiência quando gradações mais sutis do estado cognitivo são conectadas a 

variações mais sutis de um estado emocional do corpo. A terceira, denominada de sentimento 

de fundo, não tem origem nos estados emocionais. Este tipo é a imagem da paisagem do corpo 

quando essa não se encontra agitada pela emoção e, por isso, provavelmente são as que mais 

ocorrem ao longo de nossa vida. 

 

2.2.5 Cognição e emoção de forma integrada  

Para muitos pesquisadores, não há que se falar em emoção sem considerar sua interação com o 

sistema cognitivo, pois, para eles, a capacidade de pensar racionalmente varia de acordo com o 

tipo e o grau das emoções e estas também são acompanhadas dos pensamentos 

cognitivos (Hawkins, Mothersbuagh, & Best, 2007; Veiga, 2017) . 

As emoções fornecem informações relevantes para que os seres humanos possam entender o 

ambiente que os cerca, pois auxiliam o processo cognitivo e o pensamento crítico (Robbins, 

Judge, & Sobral, 2011). 

Porém, até recentemente, as emoções eram vistas como formas de irracionalidade e só 

atrapalhavam na tomada de decisão sendo que a filosofia tradicional racionalista as 

consideravam elementos perturbadores e rivais da razão. Atualmente, estudos ligados à 

neurociência e psicologia evolucionista, já apontam a importância do seu impacto no processo 

decisório ao formar uma inteligência emocional (Alvarenga, Cardoso, Ferreira, & Aguiar, 2014; 

Mudim, Gramacho, & Pinto, 2018). 

 

A inteligência emocional consiste na capacidade de indivíduo perceber, nomear, administrar e 

compreender a emoção em si e nos outros para utilizá-la de forma a favorecer sua adaptação no 

meio em que vive (Bock, Furtado, & Teixeira, 2009). 

 

As pessoas com maior inteligência emocional possuem maior probabilidade de dominar os 

hábitos mentais e liderarem com seus próprios sentimentos, além de tomarem decisões mais 

assertivas (Cortez, Ferreira, Ferreira, & Araújo, 2016). 

 

Conclui-se então, que o segredo para uma boa análise da tomada de decisão é utilizar a 

combinação dos elementos da cognição e da emoção de forma integrada (Robbins, Judge, & 
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Sobral, 2011). A seguir, para maior embasamento da pesquisa, será abordado de forma mais 

detalhada o sistema cognitivo.  

 

2.3 Sistema cognitivo  

 

A emoção e a cognição são elementos indissociáveis tanto na sua origem como na sua evolução 

e constituem aspectos fundamentais para qualquer conduta humana, já que em toda atividade 

realizada há a combinação destes dois elementos (Osti, 2009; Cortez, Ferreira, Ferreira, & 

Araújo, 2016). 

 

O processo de tomada de decisão leva em conta o conhecimento intrínseco do ser humano e 

está relacionado com sua ação de realizar múltiplos processos que combinam ideias, emoções, 

situações, fatos e experiências com o objetivo de buscar uma solução. Cada escolha leva a 

utilização de diferentes critérios que podem ser excludentes ou não, conscientes ou 

inconscientes e, por isso, os consumidores, ao tomar uma decisão, nem sempre são capazes de 

expressar as verdadeiras razões para suas escolhas (Moura, Caixeta, Cunha, Moura, & Veiga, 

2010; Silva, Oliveira, Bedin, & Rover, 2011). 

 

Quando se percebe a importância do sistema cognitivo para o comportamento do indivíduo, 

incluindo na tomada de decisão, percebe-se que esse processo é único e que cada um toma suas 

decisões conforme suas características pessoais (Pereira, Lobler, & Simonetto, 2010). 

 

Mas o que é cognição?  

 

O sistema cognitivo é comandado pelo sistema nervoso, a estrutura mais complexa do ser 

humano (Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011; Ruanguttamanun, 2014). Com a evolução da 

espécie humana, também houve um desenvolvimento das atividades mentais com o surgimento 

de tarefas mais elaboradas e desenvolvidas (Silva, Oliveira, Bedin, & Rover, 2011). As ações 

cerebrais passaram a atuar não apenas em comportamentos motores simples como andar e 

comer, mas também em todas as complexas ações cognitivas como pensar, falar, criar e etc. 

(Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011). O cérebro capta todos os objetos em análise e os 

transformam em mapas momentâneos de todo o interior e o exterior do objeto, seja concreto ou 

abstrato (Levy, 2011). 
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O conceito de cognição, geralmente, se aplica aos processos e aos produtos superiores da mente 

humana, como o conhecimento, a consciência, a inteligência, o pensamento, a resolução de 

problemas, a tomada de decisões e etc. (Levy, 2011) 

 

Para Bock, Furtado e Teixeira (2009) é “o processo através do qual o mundo de significados 

tem origem. À medida que o ser se situa no mundo, ele estabelece relações de significados, isto 

é, atribui sentido à realidade em que se encontra. Esses significados não são entidades estáticas, 

mas pontos de partida para a atribuição de outros significados”. 

 

Para Silva et al. (2011) a cognição decorre da capacidade dos indivíduos de criar e compor 

representações mentais e processos imaginativos que são provocados por perturbações internas 

que, em parte, decorrem dos estímulos recebidos do ambiente ao qual estão inseridos. Esses 

modelos interferem no modo como o ser humano visualiza o mundo além de determinar suas 

atitudes e comportamentos (Silva, Oliveira, Bedin, & Rover, 2011). 

 

Os processos cognitivos levam a formação do sujeito, investigando-o a perceber as relações e 

como essas acontecem com o mundo (Varela, Barbosa, & Farias, 2015). À medida que o ser 

humano age no meio em que vive, ele mobiliza diversos processos cognitivos, como o 

raciocínio, atenção e o pensamento, que o possibilita solucionar os problemas encontrados. A 

todo momento, o ser humano precisa tomar decisões para contornar os contratempos e isto 

implica a construção contínua do conhecimento para resolver tais situações com sucesso 

(Gomes & Ghedin, 2011). 

 

A cognição está intimamente relacionada ao modo como os indivíduos reconhecem, organizam, 

processam, transformam e armazenam as informações e, diante delas, como guiam suas ações 

(Cortez, Ferreira, Ferreira, & Araújo, 2016). 

 

Todo ser humano recebe as informações pelos sentidos sensoriais que analisam o ambiente para 

identificar possíveis perigos para o organismo, ou seja, a necessidade de informação, a 

necessidade de entender o mundo e a necessidade de conhecimento são derivadas da 

necessidade básica de sobrevivência e segurança (Sheth, Mittal, & Newman, Comportamento 

do cliente, 2001). 
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Kuhlthau (1993), citado em Varela et. al. (2015) o processo de busca de informações caracteriza 

o comportamento do indivíduo em três campos de experiência: emocional, cognitivo e físico.  

 

O controle e a organização da informação efetivam-se por meio de uso de instrumentos 

cognitivos, como recursos, esquemas, mapas conceituais e elaboração de textos e, ao ser 

armazenada, estará ligada a uma experiência anterior. Assim, toda informação absorvida e 

integrada na estrutura cognitiva do ser humano será um aprendizado que se transformará em 

conhecimento e, consequentemente, mudará a memória de longo prazo. Toda essa mudança 

será utilizada posteriormente em outra ação do indivíduo. Portanto, a cada decisão tomada, o 

indivíduo apresentará diversos fatores que não eram demonstrados em ações anteriores (Varela, 

Barbosa, & Farias, 2015; Bock, Furtado, & Teixeira, 2009). 

 

Por isso, um consumidor, ao realizar uma compra, não realiza um simples ato. Ele carrega 

consigo o aprendizado acumulado ao longo da vida sobre o mundo e o mercado em particular. 

Esse estoque de conhecimento orienta o modo como eles respondem a novas informações de 

mercado e afeta profundamente o que as pessoas aprendem sobre vários produtos e serviços 

(Sheth, Mittal, & Newman, 2001). 

 

O aprendizado é um processo contínuo, ao longo da vida, que leva a mudanças no 

conhecimento, nas atitudes e no comportamento. Como um indivíduo adquire informações e 

como as transformam em conhecimento são influenciados por fatores como gostos, valores, 

crenças, preferências e hábitos (Limeira, 2008). Além disso, as emoções também interferem no 

que se aprende. Pessoas que vivenciam um estado de humor positivo tendem aprender palavras 

ou situações de cunho positivo. Em contrapartida, pessoas com humor negativo tendem a 

assimilar melhor palavras ou situações negativas nesses momentos (Sousa & Salgado, 2015). 

 

Para Sousa e Salgado (2015) o aprendizado ou a aquisição de memória podem ser considerados 

sinônimos, pois só se pode gravar aquilo que foi aprendido.  

 

2.3.1 Memória  

 

Os comportamentos ou conceitos aprendidos são mantidos por processos cerebrais, como a 

memória, que integra o comportamento e o pensamento (Bock, Furtado, & Teixeira, 2009). 
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Através da memória, cada indivíduo se torna único, pois cada lembrança armazenada ou 

descartada irá influenciar no que o ser humano virá a ser. Para Sousa e Salgado (2005, p.142), 

“a memória é considerada um sistema complexo e múltiplo combinado por arranjos de 

codificações ou subsistemas que permitem a armazenagem e a recuperação de informações no 

cérebro”. Em complementação, Prediger (2005), afirma que é a aquisição, consolidação e a 

evocação de informações. A aquisição é a condução das informações advindas dos órgãos 

sensoriais até o cérebro; a consolidação é a conservação do conhecimento através de 

mapeamentos mentais; e a evocação refere-se o acesso a informação já armazenada. 

 

As classificações de memória sofrem diferentes variações conforme o enfoque utilizado pelo 

pesquisador. Porém a mais usual é aquela classificada com o seu período de retenção que podem 

ser divididas em: memória de longa duração, de curta duração e de trabalho (Prediger, 2005). 

 

A memória de trabalho possui capacidade limitada e serve apenas para o armazenamento 

temporário de informações que serão úteis para dar continuidade dos atos cotidianos. Ela é 

descartada assim que não é mais necessária, não deixando traços e nem arquivos, como, por 

exemplo, gravar número de telefone até que seja discado ou anotado ou realizar contas 

matemáticas. Vale destacar que ela é de grande relevância para as tomadas de decisões pois 

utiliza informações pré-existentes e faz a interlocução com o presente (Prediger, 2005; Limeira, 

2008; Sousa & Salgado, 2015). 

 

A de curta duração vai além da memória de trabalho pois duram minutos e até horas e servem 

para proporcionar a continuidade do sentido presente. Ela mantém as informações vivas no 

cérebro, permitindo que sejam requisitadas enquanto o indivíduo as necessite. Uma vez que 

estas elas apresentem relevância para o indivíduo, repetição da informação e adequada 

codificação, elas poderão se transformar em memórias de longa duração (Prediger, 2005). 

 

Por último, na memória de longa duração, é o local onde o conhecimento de uma pessoa está 

armazenado, ou seja, os esquemas cognitivos que retratam a visão de mundo de cada indivíduo 

estão registrados nessa memória. O ser humano, ao tomar uma decisão, busca esquemas já 

prontos na memória de longo prazo. Essa memória também é limitada, porém possui uma 

capacidade muito maior que os outros tipos de memória (Limeira, 2008; Mowen & Minor, 

2010; Silva, Oliveira, Bedin, & Rover, 2011). 
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A grande maioria das coisas que o indivíduo aprende, ao longo de sua vida, se extingue ou se 

perde. Isso ocorre porque armazenar todos os fatos e lembranças vividas acarretaria em 

sobrecarga de memória, tornando seu gerenciamento ineficaz. Além disso, algumas lembranças 

que remetam a medo, humilhação podem ser prejudicais e por isso são desativadas da memória 

de forma inconsciente (Sousa & Salgado, 2015). 

 

As memórias de longo prazo são divididas em explícitas e implícitas. A primeira é aquela em 

que se pode expressar ao mundo como foi adquirida, isto é, sua aquisição está associada à plena 

intervenção da consciência. Já as implícitas, são adquiridas de forma inconsciente como tarefas 

e habilidades e o indivíduo só as percebe quando é requisitado a executar determinada ação que 

as exigem (Prediger, 2005; Sousa & Salgado, 2015). 

 

2.3.2 Teorias Cognitivas 

 

Estudos sobre psicologia cognitiva, representada por Piaget, Vygotsky, Sternberg, Feuerstein e 

muitos outros, têm avançado muito em suas pesquisas sobre o cognitivismo humano (Varela, 

Barbosa, & Farias, 2015). A mais conhecida é a de Jean William Fritz Piaget, que será abordada 

a seguir: 

 

2.3.2.1 Teoria Cognitiva de Piaget 

 

Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo que trouxe grandes contribuições para estudos 

do sistema cognitivo do ser humano, pois tentou compreender como eram os processos de 

pensamento presentes nas pessoas desde a infância até a idade adulta (Osti, 2009; Gomes & 

Ghedin, 2011). 

 

Em seus trabalhos, foi relatado que o conhecimento é uma construção contínua do sujeito 

através de sua interação com o meio em que vive.  Isto é, não há conhecimento absoluto e o ser 

humano desenvolve seu sistema cognitivo por meio de ações com o meio físico e social. Assim, 

o conhecimento não se centra nem no sujeito, nem no objeto, mas na interação de ambos que 

depende de fatores modificáveis a cada etapa de desenvolvimento das estruturas mentais (Osti, 

2009; Treviso & Almeida, 2014). 
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Piaget acredita que o homem já nasce com o sistema digestivo, respiratório, circulatório e outros 

que vão amadurecendo com o tempo em decorrência do contato com o meio ambiente. Essas 

estruturas orgânicas, denominadas de invariantes funcionais, servirão de base para as 

aprendizagens que serão construídas através das estruturas mentais, que não são herdadas pelo 

ser humano. O sistema cognitivo é um prolongamento do sistema biológico e sua construção 

está ligada a sobrevivência do indivíduo no meio em que vive, por meio de um equilíbrio (Osti, 

2009). 

 

Equilibração  

 

O equilíbrio é um termo extremamente importante para a teoria, pois, para o desenvolvimento 

cognitivo, o indivíduo busca o equilíbrio entre suas necessidades internas e o surgimento de 

novas situações externas, com o objetivo de se adaptar ao meio em que vive em busca de 

sobrevivência. Nesse processo, ao mesmo tempo em que o ser humano procura modificar o 

meio através de suas ações, ele é modificado à medida que interage com o meio ambiente 

(Gomes & Ghedin, 2011). 

 

Os desequilíbrios, causados pelo desconhecimento do indivíduo ao explorar o mundo real, 

obrigam-no a ultrapassar o seu estado atual para procurar outro que traga uma maior 

estabilidade. Por isso, para aprender é preciso que ocorra um processo constante de equilíbrio 

e desequilíbrio, para que os indivíduos possam criar e/ou descobrir as soluções a partir do 

próprio esforço para a superação do desequilíbrio e, como resultado, ocorra uma modificação 

dos esquemas cognitivos de forma contínua 

 

A aprendizagem ocorre por níveis gradativos, devido à existência de estruturas prévias 

construídas por meio da adaptação do indivíduo, através do processo contínuo denominado de 

assimilação e acomodação que marca cada estágio de desenvolvimento (Osti, 2009; Varela, 

Barbosa, & Farias, 2015; Borges & Fagundes, 2016). 

 

A assimilação é um processo no qual o indivíduo retira informações de elementos externos e 

procura inseri-los em conhecimentos anteriores, ou seja, em sua estrutura cognitiva, com o 

objetivo solucionar um problema. Esse processo permite o desenvolvimento cognitivo a partir 

da evolução da inteligência (Osti, 2009; Gomes & Ghedin, 2011). 
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Já a acomodação é responsável por criar e alterar os esquemas de assimilação já existentes no 

indivíduo para uma compreensão mais verídica da situação encontrada (Gomes & Ghedin, 

2011; Borges & Fagundes, 2016). 

 

Essas funcionalidades, de assimilação e acomodação, são indissociáveis e complementares e 

explicam como se dá o incremento do sistema conceitual (Borges & Fagundes, 2016). 

 

Estágios de desenvolvimento do sistema cognitivo 

 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo inicia-se no momento do nascimento da criança e só 

termina na fase adulta. Entre essas duas fases há uma diferença significativa das capacidades 

cognitivas, por isso deveria ser estudado de maneira histórica, englobando o modo como o 

conhecimento muda e evolui (Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011). 

 

Para ele, todas as crianças passam por quatro estágios cognitivos que obedecem a uma ordem 

sequencial que evolui de um menor estado de equilíbrio para um maior estado de equilíbrio. 

Para o desenvolvimento pleno da inteligência, a criança deve passar por todos os estágios (Osti, 

2009; Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011; Gomes & Ghedin, 2011; Treviso & Almeida, 

2014). 

 

O primeiro estágio é o sensório-motor que se inicia desde o nascimento da criança até os dois 

anos de idade. Esta fase se caracteriza por uma inteligência originária dos reflexos e hábitos 

usados pelo bebê para lidar com o ambiente (Osti, 2009; Gomes & Ghedin, 2011). A criança 

explora o mundo e desenvolve seus esquemas por meio dos sentidos e atividades motoras e, 

com isso, aprende a diferenciar os objetos de seu próprio corpo (Mourão-Junior, Oliveira, & 

Faria, 2011). 

 

Esta fase é sustentada pela manipulação de objetos concretos e pela percepção destes objetos 

enquanto estão presentes na mente e, para o desenvolvimento da inteligência, a ação e a 

interação do indivíduo com o mundo é indispensável (Gomes & Ghedin, 2011). 

 

Já o estágio pré-operacional, dos dois aos sete anos de idade, ocorre a introdução da linguagem 

e consequentemente da função simbólica na criança (Osti, 2009). A linguagem e o pensamento 
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são processos cognitivos que se interagem e que um completa e justifica o outro (Gomes & 

Ghedin, 2011). 

 

Neste estágio, a criança começa a pensar simbolicamente e desenvolve sua capacidade de 

representar e interiorizar suas ações em um quadro conceitual e racional através da palavra, do 

gesto ou da lembrança. O que era considerado apenas inteligência senso-motora, passa a ser um 

pensamento propriamente dito (Osti, 2009; Gomes & Ghedin, 2011). 

 

Entretanto, são nos dois últimos estágios que se formam as bases para o pensamento científico 

(Borges & Fagundes, 2016). 

 

Dos sete aos onze anos de idade o estágio é denominado de operações concretas. Nesse período, 

surge um pensamento mais organizado e crítico possibilitando a criança desenvolver 

mecanismos cognitivos necessários para a realização de operações reversíveis como o de 

classificação, serialização e sequenciação (Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011; Borges & 

Fagundes, 2016). 

 

Porém, neste fase, elas não conseguem realizar operações baseados em fatos hipotéticos, apenas 

em eventos concretos (Mourão-Junior, Oliveira, & Faria, 2011). 

 

No último estágio, denominado de operações formais, que ocorre por volta dos onze e doze 

anos, já se realiza as representações abstratas de relações. Nesta fase, os jovens conseguem 

generalizar relações matemáticas e manifestar um pensamento em situações totalmente 

abstratas e que exigem raciocínio e reflexão - hipotético-dedutivo (Mourão-Junior, Oliveira, & 

Faria, 2011; Gomes & Ghedin, 2011). 

 

Em síntese, o jovem é capaz de representar seu modelo mental de forma abstrata e passa a 

discutir, questionar os valores dos pais para construir os seus próprios, pois se tornam 

consciente de seus próprios pensamentos (Osti, 2009; Borges & Fagundes, 2016). 

 

Piaget acredita que o desenvolvimento cognitivo possui características como duração e 

sucessão. A duração é no sentido de que o desenvolvimento necessita exprimir o ritmo 

biológico e a sucessão se refere as etapas que precisam ser passadas para a progressão do 

sistema cognitivo (Osti, 2009). 
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Por fim, o contexto dos sentidos, da emoção e da cognição manifestado na literatura abordada, 

permitiu o estabelecimento do modelo analítico desta pesquisa, cuja síntese é apresentada no 

item a seguir.  

 

2.4 Modelo de pesquisa 

 

Conforme referencial teórico apresentado foi elaborado o seguinte modelo analítico para 

embasar esta pesquisa. 

 

 

 

Figura 6 - Modelo sintético de pesquisa 
Fonte: dados da pesquisa, 2019 
 

 

Este é, portanto, o modelo sintético da pesquisa, estabelecido com o propósito de proporcionar 

as necessárias validações de natureza discriminante, convergente e nomológica.  



 54 

3 Metodologia 

 

Neste capítulo serão apresentados os processos e as ferramentas empregados para realização da 

pesquisa com o objetivo de oferecer soluções para os problemas epistemológicos desta 

investigação. 

 

Serão abordadas as características metodológicas utilizadas como, por exemplo, os detalhes das 

técnicas empregadas, as amostras e os instrumentos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para descobrir respostas para a pergunta de partida a investigação se dará através de uma 

pesquisa, ou seja, por meio de uma atividade científica pela qual se descobre a realidade, 

partindo do pressuposto de que esta não se desvenda de forma exata ou precisa. É um processo 

interminável de aproximações sucessivas e nunca definitiva” (Demo, 1985, p. 23). 

 

Cada pesquisa tem um objetivo específico, porém podem ser agrupadas em três níveis: 

bibliográfica, descritiva e a experimental. Não existe um nível de pesquisa melhor que o outro, 

contudo existe um tipo de pesquisa que melhor se adequará ao problema a ser investigado 

(Marconi & Lakatos, 2011). A presente investigação utilizará a pesquisa descritiva, com o 

intuito de descrever e compreender as características de determinada população ou fenômeno 

(Gil, 1989).  

 

Em relação aos meios, a investigação utilizou a abordagem quantitativa. Para Marconi e 

Lakatos (2011, p. 285), esse tipo de abordagem “vale-se do levantamento de dados para provar 

hipóteses baseadas na medida numérica e da análise estatística para estabelecer padrões de 

comportamento”.  

 

Além disso, a pesquisa foi do tipo Survey com a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento o pesquisador desejou conhecer. Foram recolhidas informações de uma 

amostra significativa do universo pesquisado para serem projetadas em sua totalidade levando 

em consideração a margem de erro (Gil, 1989). 

 



 55 

Foi utilizado o Survey, pois trará conhecimentos da realidade, reduzirá o subjetivismo do 

pesquisador, será mais econômico e célere que outros tipos. Porém, também há limitações como 

a pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais; a ênfase nos aspectos 

perceptivos que as pessoas têm acerca de si mesmas que pode resultar em dados distorcidos; e 

há limitada apreensão do processo de mudança (Gil, 1989). 

 

3.2 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado. “Esta técnica é composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas etc.”  (Gil, 

1989, p. 124). 

 

Na primeira fase do questionário, foram coletadas informações sobre o perfil de cada um como, 

por exemplo, o gênero, a idade, a renda, a escolaridade e a frequência de consumo da cerveja 

artesanal. Já na segunda parte do questionário, os respondentes informaram os motivos que os 

fazem optar por esta bebida. Esta fase consistiu em trinta afirmações utilizando a escala Likert 

de 7 pontos em que o respondente marcou opções de 1 a 7 e que cada opção seria: 1 – Discordo 

totalmente, 2 – Discordo bastante, 3 – Discordo parcialmente, 4 – Nem concordo, nem discordo, 

5 – Concordo parcialmente, 6 – Concordo bastante, 7 – Concordo totalmente. As questões 

foram divididas nos seguintes constructos: visão, audição, olfato, paladar, tato, estado 

emocional.  

 

Depois de redigido o questionário, com o objetivo de mitigar possíveis falhas na redação do 

questionário, foram realizados pré-testes para evitar interpretação equivocada das afirmações.  

 

O questionário foi aplicado em três etapas. A primeira, foi aplicada no dia 16 de fevereiro de 

2019, de 13:00 as 18:00, no evento “Summer Beer Festival”, conforme é possível verificar na 

figura 7. Este evento acontece uma vez por mês em um local de Belo Horizonte, no qual são 

montadas barracas que vendem comida gourmet e cerveja artesanal. Neste dia, o evento foi 

realizado na Rua Coelho de Souza, no bairro Santo Agostinho. Foram coletados 90 

questionários respondidos, porém dois deles foram descartados devido ao preenchimento 

incorreto do questionário.   
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Figura 7 - Panfleto do evento 
Fonte: internet, 2019 
 

A segunda etapa consistiu em aplicação do questionário de forma online, no qual a pesquisadora 

compartilhou um link do google drive (https://goo.gl/forms/BbvsoYxrSD85je3z1) para seus 

amigos via WhatsApp, Facebook e Instagram. Esses amigos, por sua vez, divulgaram para 

outros amigos e assim por diante. Esta etapa foi realizada entre os dias 21 e 25 de fevereiro de 

2019 e foram coletadas 371 (trezentos e setenta e uma) respostas.  

 

Por fim, a última etapa foi a coleta de respostas na Fundação Pedro Leopoldo, local onde a 

pesquisadora estuda, no dia 23 de fevereiro de 2019. Nesta etapa foram coletados 28 

questionários, porém um teve que ser descartado devido ao preenchimento incorreto, 

totalizando 27 respostas neste local.  

 

Ao todo, foram coletados 486 questionários respondidos entre os mais diversos públicos.  
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3.3 Análise e Tratamento dos Dados 

 

Todos os dados dos questionários respondidos foram transferidos para uma tabela do Excel para 

tratamento. Ao realizar a análise descritiva e de dispersão, também foram utilizados o mesmo 

software e o SPSS. Assim foi possível calcular as frequências relativas, absolutas, média, desvio 

padrão e coeficiente de variação.  

 

Para verificar a confiabilidade do questionário e, com isso, conseguir realmente identificar o 

que foi proposto nesta pesquisa, foi realizado coeficiente de Alfa de Cronbach.  Este coeficiente 

foi criado por Lee J. Cronbach em 1951, e hoje é a estatística mais utilizada para medir a 

consistência de um questionário. Para utilizá-lo, é preciso que todos os itens de um questionário 

utilizem a mesma escala de medição. Nesta pesquisa foi utilizada de forma escalonada através 

da escala Likert. 

 

O coeficiente é calculado a partir da soma das variâncias dos itens e da variância total deles 

através da seguinte equação:  

 

Para facilitar a interpretação dos construtos, foi realizada uma análise fatorial com objetivo de 

transformar a variabilidade original de um construto em um número menor de variáveis 

aleatórias de um modo linear.  

 

Se o número de variáveis é muito grande ou se há uma necessidade de representar melhor um 

número menor de conceitos em vez das muitas facetas, a análise fatorial pode auxiliar na seleção 

de um subconjunto representativo de variáveis não correlacionadas e que, de algum modo, 

sumarizem as informações principais das variáveis originais. Essas novas variáveis são 

chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti, 2007). 

 

Neste modelo, parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da 

variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro 
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aleatório. Foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância e a rotação ortogonal de 

fatores através do método Varimax. 

 

Para medir as relações entre os construtos, procedeu-se a realização do coeficiente de correlação 

Pearson.  Este método estatístico tem como objetivo verificar como as variáveis se comportam 

em um cenário, fornecendo em números como é a relação entre elas.  

 

Este coeficiente varia de -1 a 1. Valores próximos a 1 indicam que as variáveis possuem forte 

correlação. Valores próximos a -1, também indicam forte correlação, porém de forma inversa, 

ou seja, enquanto uma variável aumenta, a outra diminui. Quanto mais próximo de 0, menor a 

correlação entre as variáveis.  

 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a sua fórmula 

de cálculo é: 

 

 

 

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de significância α(0.05), 

realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja, p-valor acima de 0.05, significa 

que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios que a correlação entre as variáveis é próxima 

de zero, p-valor abaixo de 0.05, rejeitamos a hipótese nula e temos indícios que existe 

correlação. 

H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y) 

H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y). 

 

Ainda, para enriquecer a investigação, foi realizada uma análise de regressão que consiste em 

uma técnica estatística para modelar a relação entre as variáveis em estudo e predizer o valor 

de uma variável dependente. Ou seja, ela tem por objetivo descrever a relação existente entre 

duas ou mais variáveis a partir de “n” observações dessas variáveis. Em geral, o termo 

dependente é usado em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis 

independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras 

variáveis.  
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Para esta pesquisa foi realizado o modelo logístico ordinal, pois a variável resposta é do tipo 

ordinal politômica.   

 

Os dados serão apresentados e analisados a seguir.  
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4 Apresentação e análise dos dados 

 

Nesta etapa serão apresentados e analisados os resultados dos dados obtidos por meio dos 

questionários aplicados.  

 

4.1 Análise quantitativa dos dados 

 

4.1.1 Análise descritiva das distribuições de frequência 

 

Para identificar o perfil dos 486 respondentes da pesquisa foram utilizadas as perguntas com o 

objetivo de coletar dados pessoais dos entrevistados, como, por exemplo, gênero, idade, 

formação, renda, estado civil e frequência de consumo de cervejas artesanais.  Conforme tabela 

1, pode-se perceber que a maior parte dos entrevistados corresponde ao sexo masculino 

representado por 63,17%, enquanto o sexo feminino e outros correspondem a 36,63% e 0,21%, 

respectivamente. 

 

Tabela 1 - Distribuição de frequência do gênero dos entrevistados  

 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Feminino 178 36.63 

Masculino 307 63.17 

Outros 1 0.21 

Total 486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Já em relação à faixa etária dos respondentes, a grande maioria é representada pela idade de 29 

a 38 anos, representando 38,68% dos entrevistados. A menor representatividade foram as 

pessoas acima de 68 anos, correspondendo a apenas 0,62%, ou seja, apenas 3 pessoas, conforme 

é possível verificar na tabela 2. 
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Tabela 2 - Distribuição de frequência da faixa etária dos entrevistados  

 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

18 a 28 anos  61 12.55 

29 a 38 anos 188 38.68 

39 a 48 anos 110 22.63 

49 a 58 anos 81 16.67 

59 a 68 anos 43 8.85 

acima de 68 anos  3 0.62 

Total 486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

A tabela 3 indica a distribuição de frequência da renda de todos os entrevistados. Pode-se 

constatar que a maioria recebe de 4 a 8 salários mínimos, totalizando 30,25% dos entrevistados, 

enquanto a minoria, no total de 20,58%, recebe acima de 12 salários mínimos.  

 

Tabela 3 - Distribuição de frequência da renda dos entrevistados 

  

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Até 4 salários mínimos  144 29.63 

De 4 a 8 salários mínimos  147 30.25 

De 8 a 12 salários mínimos 95 19.55 

Acima de 12 salários mínimos 100 20.58 

Total  486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Para saber ainda mais sobre o perfil dos entrevistados foram feitas as questões sobre o estado 

civil e a formação de cada um. Estas questões estão representadas pelas tabelas 4 e 5, 

sucessivamente. 
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Tabela 4 - Distribuição de frequência do estado civil dos entrevistados  

 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Solteiro (a) 180 37.04 

Casado(a)/União Estável 265 54.53 

Outro 41 8.44 

Total 486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Pode-se constatar na tabela 4 que a maior parte dos respondentes estão casados ou possuem 

união estável representando 54,53% do total de entrevistados.  

 

Tabela 5 - Distribuição de frequência da formação dos entrevistados 

 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Até 2° grau 56 11.52 

Formação superior 178 36.63 

Pós graduando/pós graduação 252 51.85 

Total 486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Já em relação à formação de cada um, representado pela tabela 5, percebe-se que o item “pós 

graduando/pós graduação” possui o maior número de respondentes, correspondendo 51,85%. 

Já o item “Até 2° grau” obteve a minoria das respostas com apenas 11,52% dos respondentes.  

 

Por fim, a pesquisa também buscou descobrir a frequência e o local em que as pessoas 

consomem a cerveja artesanal.  

 

Em relação à frequência de consumo, como é possível verificar na tabela 6, constata-se um 

percentual muito parecido entre o consumo da cerveja artesanal 1 vez por semana e o de 2 a 3 
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vezes por semana, com 24,28% e 24,07%, respectivamente. Apenas 2,06% consomem a cerveja 

artesanal todos os dias.  

 

Em uma análise mais detalhada, constatou-se que a maioria dos respondentes casados ou com 

união estável (28%), geralmente, consomem a cerveja artesanal 2 a 3 vezes por semana, e 25% 

consomem 1 vez por semana. Apenas 3% deles, consomem todos os dias.  

 

Já os solteiros, 24,44% consomem 1 vez por semana e apenas 1,67% consomem todos os dias. 

A maioria das pessoas que possuem outro tipo de relacionamento raramente consome a cerveja 

artesanal.  

 

Portanto, conclui-se que as pessoas casadas/união estável possuem o hábito de consumir esta 

bebida com maior frequência.  

 

Tabela 6 - Distribuição de frequência de consumo de cerveja artesanal 

 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Todos os dias  10 2.06 

2 a 3 vezes por semana 117 24.07 

1 vez por semana 118 24.28 

2 a 3 vezes por mês 83 17.08 

1 vez por mês  52 10.70 

Raramente 106 21.81 

Total  486 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Já em relação ao local em que mais consomem cerveja artesanal (tabela 7), 51,81% dos 

entrevistados responderem que consomem em casa, seguido de 13,58% do consumo em casa 

de amigos e 13,37% em eventos gastronômicos.  
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Tabela 7 - Distribuição de frequência do local de consumo de cerveja artesanal 

 

  Frequência Absoluta Frequência relativa 

Em casa 252 51,85 

Em casa de amigos 66 13,58 

Em eventos gastronômicos 65 13,37 

Bares e restaurantes 32 6,58 

Em festas 30 6,17 

Em churrascos 20 4,12 

Todos 10 2,06 

Clube 1 0,21 

Geralmente não consumo 1 0,21 

Indiferente 1 0,21 

Na cama 1 0,21 

Trabalho com cerveja artesanal 1 0,21 

Em casa, na casa de amigos e em 

festas 
1 0,21 

Casa, Barzinho e eventos 

gastronômicos 
1 0,21 

No trabalho e em todas as opções 

acima. 
1 0,21 

Choperia 1 0,21 

Estabelecimentos especializados 1 0,21 

Eventos de rua 1 0,21 

Total 486 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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4.1.1.1 Distribuição de frequência dos construtos 

 

Na tabela 8 serão apresentadas as distribuições de frequências das afirmativas que compõem os 5 construtos sensoriais (visão, tato, olfato, paladar 

e audição) e o construto do estado emocional.  

 

Tabela 8 - Distribuição de frequência dos construtos sensoriais e do estado emocional  

 

  

Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

parcialmente 

Nem concordo, 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas 

artesanais. 
23 4,73% 12 2,47% 35 7,20% 82 16,87% 98 20,16% 102 20,99% 134 27,57% 

O visual diz muito sobre a cerveja artesanal. 16 3,29% 11 2,26% 20 4,12% 65 13,37% 97 19,96% 121 24,90% 156 32,10% 

Eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal 

pela sua cor. 
73 15,02% 55 11,32% 72 14,81% 101 20,78% 101 20,78% 47 9,67% 37 7,61% 

Gosto de cerveja artesanal com cores escuras. 35 7,20% 49 10,08% 48 9,88% 89 18,31% 112 23,05% 73 15,02% 80 16,46% 

As cores mais claras me lembram cervejas industriais. 67 13,79% 55 11,32% 64 13,17% 59 12,14% 66 13,58% 70 14,40% 105 21,60% 

Gosto de embalagens de cerveja artesanal. 17 3,50% 11 2,26% 14 2,88% 55 11,32% 59 12,14% 117 24,07% 213 43,83% 

Gosto de rótulos de embalagens com cores e 

ilustrações fortes e intensas. 
21 4,32% 19 3,91% 28 5,76% 88 18,11% 72 14,81% 93 19,14% 165 33,95% 

Eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome 

e procedência. 
41 8,44% 29 5,97% 51 10,49% 112 23,05% 116 23,87% 90 18,52% 47 9,67% 

No geral, o visual da cerveja artesanal é muito 

importante para mim. 
36 7,41% 20 4,12% 35 7,20% 78 16,05% 110 22,63% 122 25,10% 85 17,49% 
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Observo, com muita atenção, o aroma da cerveja 

artesanal. 
8 1,65% 8 1,65% 16 3,29% 31 6,38% 76 15,64% 127 26,13% 220 45,27% 

Gosto de cervejas artesanais com aromas fortes. 27 5,56% 27 5,56% 33 6,79% 78 16,05% 114 23,46% 96 19,75% 111 22,84% 

Gosto de sentir aromas diferentes de cerveja 

artesanal. 
16 3,29% 17 3,50% 21 4,32% 39 8,02% 81 16,67% 128 26,34% 184 37,86% 

Eu consigo distinguir muito bem os aromas das 

cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, 

etc.). 

56 11,52% 37 7,61% 52 10,70% 67 13,79% 99 20,37% 86 17,70% 89 18,31% 

No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito 

importante para mim 
20 4,12% 14 2,88% 33 6,79% 39 8,02% 89 18,31% 111 22,84% 180 37,04% 

Gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal. 26 5,35% 20 4,12% 23 4,73% 70 14,40% 85 17,49% 99 20,37% 163 33,54% 

Não gosto de cerveja artesanal muito amarga. 89 18,31% 67 13,79% 51 10,49% 48 9,88% 46 9,47% 67 13,79% 118 24,28% 

Eu consigo distinguir muito bem os sabores das 

cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, 

etc.). 

40 8,23% 37 7,61% 40 8,23% 73 15,02% 92 18,93% 90 18,52% 114 23,46% 

No geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal 

pelo sabor. 
17 3,50% 8 1,65% 9 1,85% 36 7,41% 54 11,11% 142 29,22% 220 45,27% 

Gosto de cerveja artesanal muito gelada. 19 3,91% 14 2,88% 32 6,58% 49 10,08% 111 22,84% 97 19,96% 164 33,74% 

Prefiro cervejas artesanais mais encorpadas. 18 3,70% 17 3,50% 35 7,20% 67 13,79% 106 21,81% 126 25,93% 117 24,07% 

Gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca 

para aproveitar melhor o sabor 
45 9,26% 36 7,41% 61 12,55% 92 18,93% 114 23,46% 71 14,61% 67 13,79% 

A taça da cerveja artesanal influencia a minha 

percepção de sabor. 
48 9,88% 42 8,64% 42 8,64% 71 14,61% 102 20,99% 83 17,08% 98 20,16% 

No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja 

artesanal na boca. 
22 4,53% 14 2,88% 18 3,70% 76 15,64% 88 18,11% 114 23,46% 154 31,69% 
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Converso com meus amigos sobre cervejas 

artesanais. 
48 9,88% 28 5,76% 39 8,02% 58 11,93% 92 18,93% 80 16,46% 141 29,01% 

Gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas 

artesanais. 
22 4,53% 10 2,06% 19 3,91% 41 8,44% 66 13,58% 103 21,19% 225 46,30% 

Gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita 

gente. 
43 8,85% 36 7,41% 48 9,88% 134 27,57% 93 19,14% 67 13,79% 65 13,37% 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas 

artesanais. 
22 4,53% 23 4,73% 24 4,94% 50 10,29% 81 16,67% 101 20,78% 185 38,07% 

Eu percebo que as pessoas alteram o estado emotivo 

ao tomar cerveja artesanal. 
66 13,58% 36 7,41% 32 6,58% 132 27,16% 74 15,23% 70 14,40% 76 15,64% 

Eu percebo que as pessoas demonstram mais 

felicidade quando tomam cerveja artesanal. 
51 10,49% 38 7,82% 38 7,82% 121 24,90% 88 18,11% 84 17,28% 66 13,58% 

No geral, a cerveja artesanal proporciona sensação de 

melhor qualidade de vida. 
39 8,02% 23 4,73% 28 5,76% 107 22,02% 94 19,34% 95 19,55% 100 20,58% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019
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Nesta tabela é possível observar que: 

 

O construto da visão é composto pelas seguintes afirmativas:  

 

1) Eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas artesanais. 

2) O visual diz muito sobre a cerveja artesanal. 

3) Eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor.  

4) Gosto de cerveja artesanal com cores escuras. 

5) As cores mais claras me lembram cervejas industriais. 

6) Gosto de embalagens de cerveja artesanal. 

7) Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas. 

8) Eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome e procedência. 

9) No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim. 

 

Pode-se constatar que, no item “eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas 

artesanais”, a maioria das pessoas, representado por 27,57%, responderam que concordam 

totalmente com a afirmação, seguido de 20,99% para concordo bastante e 20,16% para 

concordo parcialmente. No total, 334 pessoas ou 68,72% responderam de forma positiva essa 

afirmação. Ou seja, as pessoas, ao consumirem a cerveja artesanal se preocupam com suas 

cores.  

 

Na segunda afirmação, “o visual diz muito sobre a cerveja artesanal”, o item mais votado 

também foi “concordo totalmente”, com 32,10% dos respondentes. Nesta afirmativa, mais de 

2/3 dos entrevistados escolheram as opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” e 

“concordo parcialmente”.  

 

Já na terceira questão, “eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor”, as 

opções mais escolhidas foram “concordo parcialmente” e “nem concordo, nem discordo”. Cada 

uma dessas opções teve 20,78% ou 101 respondentes. Pode-se verificar que as pessoas possuem 

dificuldade em verificar a qualidade de uma cerveja artesanal apenas pela sua cor.  

 

Na afirmação “gosto de cerveja artesanal com cores escuras” a opção concordo parcialmente 

foi a mais marcada, correspondendo a 23,05% dos entrevistados. Os itens “concordo 
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totalmente” e “concordo bastante” foram escolhidos por 16,46% e 15,02%, respectivamente. 

Portanto, em sua maioria, as pessoas preferem as cervejas artesanais com cores mais escuras.  

 

Já na afirmativa “as cores mais claras me lembram cervejas industriais”, cento e cinco pessoas, 

ou 21,60%, marcaram a opção “concordo totalmente”. Porém ao somar as opções positivas e 

negativas pode-se perceber que as respostas foram bastante divergentes. As opções “concordo 

totalmente”, “concordo bastante” e “concordo parcialmente” representaram 49,58% dos 

pesquisados em comparação a 38,28% que responderam “discordo totalmente”, “discordo 

bastante” e “discordo parcialmente” e 12,14% que elegeram a opção “nem concordo, nem 

discordo”. Por isso, ao contrário do que se esperava, nem todas as pessoas acreditam que as 

cores claras da bebida lembram as cervejas industriais. Ainda, constatou-se que não houve 

muita divergência de escolhas entre o público feminino e masculino e que a maioria destes dois 

gêneros escolheram a opção “concordo totalmente”. Por fim, o estado civil de cada respondente 

também não influenciou a dispersão das respostas, no qual a opção “concordo totalmente” 

também foi a mais eleita em cada grupo do estado civil.  

 

No item “gosto de embalagens de cerveja artesanal” e “gosto de rótulos de embalagens com 

cores e ilustrações fortes e intensas” a opção mais escolhida foi o “concordo totalmente” com 

43,83% e 33,95% dos entrevistados, sucessivamente. Com esse resultado, é possível constatar 

que a escolha de uma paleta de cores é uma questão chave na criação de um produto e sua 

embalagem, inclusive na de cerveja artesanal (Solomon, 2011). 

 

Já na afirmação “eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome e procedência”, 23,05% 

dos entrevistados, correspondendo a maioria, responderam que não concordam, nem discordam 

da sentença, por isso, as pessoas, ao consumirem este tipo de bebida, não se preocupam muito 

com nome da cerveja e nem sua procedência. Este dado foi surpreendente, pois acreditava-se 

que os consumidores, ao escolher uma cerveja artesanal, buscavam cervejas com nomes 

criativos ou que fossem produzidas em determinados lugares. Pois o que se vê no mercado 

atualmente são nomes de cervejas artesanais cada vez mais criativos e que muitas vezes a 

empresa faz questão de colocar de forma visível do local onde a bebida foi produzida. Mas, 

pela pesquisa, percebe-se que estes aspectos não são muito significantes para o consumidor.  

 

Por fim, na afirmação “no geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim”, 

122 entrevistados (25,10%) responderam que concordam bastante, 22,63% concordam 
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parcialmente e 17,47% concordam totalmente. Em contrapartida, apenas 18,72% marcaram 

umas das opções: “discordo parcialmente”, “discordo bastante” e “discordo totalmente”.  

Conclui-se que as pessoas, no geral, ao escolherem uma cerveja artesanal, se preocupam com a 

aparência da cerveja artesanal.  

 

O Construto do olfato é composto por: 

 

1) Observo, com muita atenção, o aroma da cerveja artesanal. 

2) Gosto de cervejas artesanais com aromas fortes 

3) Gosto de sentir aromas diferentes de cerveja artesanal 

4) Eu consigo distinguir muito bem os aromas das cervejas artesanais, em suas categorias 

(IPA, Pilsen, etc) 

5) No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim. 

 

Na primeira afirmativa deste construto, “observo, com muita atenção, o aroma da cerveja 

artesanal”, a maioria dos respondentes escolheu o “concordo totalmente”, com 45,27% ou 220 

pessoas.  

 

Já na segunda afirmativa, “gosto de cervejas artesanais com aromas fortes“, a opção mais 

escolhida foi a “concordo parcialmente” com 23,46%, seguido do “concordo totalmente” com 

22,84% e “concordo bastante” com 19,75%, totalizando 66,05%. Portanto, o aroma forte é a 

preferência dos respondentes ao consumirem uma cerveja artesanal. Ao fazer uma análise 

comparando os diferentes sexos, constatou que o homem prefere mais os aromas fortes das 

cervejas artesanais do que as mulheres, pois a opção mais votada entre os homens, com 26%, 

foi o “concordo totalmente”, diferentemente das mulheres que elegeram, em sua maioria (24%), 

a “concordo parcialmente”.  

 

Além disso, as pessoas gostam de sentir cheiros diferenciados ao consumirem este tipo de 

bebida. Isso pode ser constatado na terceira afirmativa deste construto, “gosto de sentir aromas 

diferentes de cerveja artesanal” em que 37,86% dos respondentes concordaram totalmente com 

a sentença.  

 

Porém, ao perguntarem sobre a habilidade de cada um em distinguir as cervejas artesanais em 

suas categorias apenas pelo aroma, 20,37% dos entrevistados optaram pelo “concordo 
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parcialmente”. A afirmativa feita foi “eu consigo distinguir muito bem os aromas das cervejas 

artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, etc)”. 

 

Por fim, neste construto, foi realizada a afirmativa “No geral, o aroma da cerveja artesanal é 

muito importante para mim” e que a maioria, correspondente a 180 entrevistados ou 37,04%, 

respondeu “concordo totalmente”, seguido de 22,84% em “concordo bastante” e 18,31% em 

“concordo parcialmente”. Por outro lado, apenas 13,79% escolheram entre “discordo 

totalmente”, “discordo bastante” e “discordo parcialmente”. Assim, os pesquisados 

demonstraram que o aroma é um aspecto essencial quando se fala em consumo de cerveja 

artesanal, já que  Dutcosky (2011) afirma que cerca de 80% do que é saboreado é influenciado 

pelo odor, geralmente reconhecido como pré-dominante nos sabores.  

 

As afirmativas que compõem o construto do paladar são:  

 

1) Gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal. 

2) Não gosto de cerveja artesanal muito amarga. 

3) Eu consigo distinguir muito bem os sabores das cervejas artesanais, em suas categorias 

(IPA, Pilsen, etc). 

4) No geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo sabor.  

 

Na afirmativa “gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal”, 33,54% dos pesquisadores 

optaram por “concordo totalmente”, seguido de 20,37% por “concordo bastante” e 17,49% por 

“concordo parcialmente”. Este somatório retrata que os entrevistados preferem as cervejas 

artesanais mais fortes, inclusive não há diferença significativa entre os gêneros. Na pesquisa, a 

opção “concordo totalmente” foi a mais eleita tanto entre o sexo masculino e o feminino, sendo 

que ¼ das mulheres e 38% dos homens escolherem esta alternativa.   

 

Já quando se afirma “não gosto de cerveja artesanal muito amarga”, os pesquisados respondem 

de forma distinta. A maioria ou 24,28% deles concorda totalmente com a afirmação, porém 

quando se soma a porcentagem dos que optaram pelo “concordo totalmente”, “concordo 

bastante” e “concordo parcialmente” o resultado é de 47,53% contra 42,59% dos que optaram 

pelo “discordo totalmente”, “discordo bastante” e “discordo parcialmente”.  Essa dispersão no 

resultado pode ser função do gênero dos respondentes. Em uma análise mais detalhada pode-se 

constatar que a maioria do sexo feminino 37%, responderam “concordo totalmente”, ou seja, 
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não gostam de cerveja artesanal muito amarga, ao contrário do público masculino, em que a 

maioria, composta por 23%, optou pela alternativa “discordo totalmente” e, portanto, aprecia a 

cerveja artesanal muito amarga.    

 

Diferentemente do aroma, ao perguntarem para as pessoas sobre a habilidade de distinguir as 

cervejas artesanais em suas categorias pelo sabor, 23,46% das pessoas responderam que 

concordam totalmente com a afirmativa “eu consigo distinguir muito bem os sabores das 

cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, etc)”. Ou seja, os pesquisados acham mais 

fácil identificar uma cerveja artesanal pelo sabor do que pelo seu aroma. 

 

Por último, para este construto, foi realizada a seguinte afirmativa: “no geral, eu decido o 

consumo de cerveja artesanal pelo sabor”.  Nesta, 45,27% dos respondentes optaram pela opção 

“concordo totalmente” e apenas 7% deles responderam uma das opções “discordo 

parcialmente”, “discordo bastante” ou “discordo totalmente”, o que demonstra a importância 

do sabor para os pesquisados para o consumo da cerveja artesanal. 

 

O construto do tato é composto por:  

 

1) Gosto de cerveja artesanal muito gelada. 

2) Prefiro cervejas artesanais mais encorpadas. 

3) Gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca para aproveitar melhor o sabor. 

4) A taça da cerveja artesanal influencia a minha percepção de sabor. 

5) No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja artesanal na boca. 

 

Neste construto, a maioria dos pesquisados, representado por 33,74%, concordam totalmente 

com a afirmativa “gosto de cerveja artesanal muito gelada” e apenas 3,91% discordam 

totalmente. Este resultado, como já esperado, pode ser explicado devido à cultura do país que 

possui o hábito de beber todo tipo de cerveja “estupidamente gelada”, e ao seu  clima quente, 

diferentemente dos países da Europa que consomem essa bebida em temperatura ambiente.  

 

Já na segunda afirmativa, “prefiro cervejas artesanais mais encorpadas” a maioria escolheu a 

afirmativa “concordo bastante”. Pode-se perceber que os pesquisados preferem que a cerveja 

artesanal contenha esta característica, pois, na entrevista, 71,81% dos entrevistados escolheram 

entre “concordo totalmente”, “concordo bastante” e “concordo parcialmente”. 
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Na terceira afirmativa, “gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca para aproveitar 

melhor o sabor”, a grande maioria, totalizando um pouco mais da metade dos respondentes, 

elegeram entre as opções “concordo parcialmente”, “não concordo nem discordo” e “discordo 

parcialmente”. Isso retrata que os pesquisados não têm muito o costume de manter a cerveja 

por um tempo dentro da boca para sentir melhor seu sabor.  

 

Quando se pergunta sobre a taça em que se consome cerveja artesanal, pode-se constatar que é 

um elemento importante para apreciar o sabor desta bebida. Isso pode ser comprovado na 

afirmativa “a taça da cerveja artesanal influencia a minha percepção de sabor” em que 58,23% 

dos respondentes elegeram as opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” e “concordo 

parcialmente”. 

 

Como as principais formas do tato fornecer informações sobre determinado alimento ou bebida 

é através da mão e da boca (Dutcosky, 2011), a ultima afirmativa deste construto foi: “no geral, 

gosto de sentir o contato com a cerveja artesanal na boca”. Percebe-se que o elemento do tato 

também é significativo para o consumo de cerveja artesanal, pois 31,69% concordaram 

totalmente com a afirmativa acima.  

 

Já para retratar o construto do sentido da audição foram realizadas as seguintes afirmativas: 

 

1) Converso com meus amigos sobre cervejas artesanais. 

2) Gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas artesanais. 

3) Gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita gente. 

4) No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais.  

 

Na afirmativa “converso com meus amigos sobre cervejas artesanais”, 29,01% dos pesquisados 

responderem que concordam totalmente com a sentença, ao contrário dos apenas 9,88% que 

escolheram “discordo totalmente”. O mesmo ocorre com as sugestões que as pessoas recebem 

sobre cerveja artesanal. Um maior número de pesquisados, totalizando 81,07%, escolheram 

opções positivas na afirmativa “gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas artesanais”. 

Este resultado é bastante significativo para o processo de decisão de compra do consumidor. 

Pois a segunda fase do processo consiste na busca de informações sobre o produto que pode ser 

tanto de fontes internas, como fontes externas, através de consultas aos amigos e a busca na 
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internet (Limeira, 2008). Saber que os consumidores de cerveja artesanal gostam de receber 

sugestoes sobre cerveja artesanal e gostam de conversar sobre o assunto com os amigos pode 

ser de grande valia para os gestores de marketing. 

 

Porém, na afirmativa “gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita gente” a opção mais 

eleita foi “nem concordo nem discordo” com 27,57% dos respondentes, seguido de 19,14% do 

“concordo parcialmente”.  

 

Em suma, os pesquisados gostam de ouvir assuntos sobre cerveja artesanal, pois, na afirmativa 

“No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais”, 75,51% dos respondentes 

elegeram entre as opções “concordo totalmente”, “concordo bastante” e “concordo 

parcialmente”.  

 

No que se refere ao constructo estado emocional, foram feitas duas afirmações:  

 

1) Eu percebo que as pessoas alteram o estado emotivo ao tomar cerveja artesanal. 

2) Eu percebo que as pessoas demonstram mais felicidade quando tomam cerveja 

artesanal.  

 

Nas duas afirmativas que integram o construto estado emocional, a maior parte dos 

respondentes elegeram a opção “nem concordo, nem discordo”, com 27,16% na primeira 

pergunta e 24,90% na segunda. 

 

A afirmativa dependente final é a “No geral, a cerveja artesanal proporciona sensação de melhor 

qualidade de vida”. Percebe-se a alternativa mais votada foi “nem concordo, nem discordo”, 

com 22,02% dos entrevistados. Porém a grande maioria, totalizando 59,47% dos respondentes, 

elegeram entre as opções: “concordo totalmente”, “concordo bastante” e “concordo 

parcialmente”. Por isso, de acordo com a pesquisa, pode-se concluir que a esta bebida 

proporciona sensação de melhor qualidade de vida. 
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4.1.2 Análise de dispersão 

 

A tabela 9 retrata a dispersão das afirmativas que integram cada construto. Foi realizado o cálculo da média, desvio padrão, coeficiente de variação, 

curtose e mediana.  

 

Tabela 9 - Análise de dispersão dos construtos  

 

  
Média 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação 
Curtose Mediana 

Eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas artesanais. 5,19 1,65 31,81% 0,01 5 

O visual diz muito sobre a cerveja artesanal. 5,48 1,53 27,94% 0,77 6 

Eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor. 3,80 1,79 47,03% -0,92 4 

Gosto de cerveja artesanal com cores escuras. 4,51 1,79 39,75% -0,80 5 

As cores mais claras me lembram cervejas industriais. 4,30 2,10 48,78% -1,31 4 

Gosto de embalagens de cerveja artesanal 5,74 1,56 27,25% 1,37 6 

Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas. 5,28 1,71 32,39% -0,16 6 

Eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome e procedência. 4,42 1,67 37,71% -0,46 5 

No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim. 4,88 1,72 35,19% -0,16 5 

Observo, com muita atenção, o aroma da cerveja artesanal. 5,92 1,35 22,86% 2,28 6 

Gosto de cervejas artesanais com aromas fortes. 4,97 1,71 34,49% -0,27 5 

Gosto de sentir aromas diferentes de cerveja artesanal. 5,62 1,58 28,13% 1,04 6 
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Eu consigo distinguir muito bem os aromas das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 

4,50 1,94 43,09% -0,95 5 

No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim 5,50 1,65 30,05% 0,54 6 

Gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal. 5,30 1,74 32,81% 0,06 6 

Não gosto de cerveja artesanal muito amarga. 4,17 2,26 54,27% -1,51 4 

Eu consigo distinguir muito bem os sabores das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 

4,78 1,89 39,48% -0,75 5 

No geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo sabor. 5,90 1,47 24,91% 2,84 6 

Gosto de cerveja artesanal muito gelada. 5,40 1,63 30,12% 0,36 6 

Prefiro cervejas artesanais mais encorpadas. 5,21 1,59 30,48% 0,16 6 

Gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca para aproveitar melhor o sabor 4,39 1,78 40,57% -0,75 5 

A taça da cerveja artesanal influencia a minha percepção de sabor. 4,60 1,92 41,67% -0,88 5 

No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja artesanal na boca. 5,37 1,63 30,36% 0,46 6 

Converso com meus amigos sobre cervejas artesanais. 4,90 1,97 40,13% -0,71 5 

Gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas artesanais. 5,73 1,64 28,57% 1,33 6 

Gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita gente. 4,36 1,74 39,88% -0,63 4 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais. 5,44 1,73 31,76% 0,25 6 

Eu percebo que as pessoas alteram o estado emotivo ao tomar cerveja artesanal. 4,29 1,91 44,52% -0,89 4 

Eu percebo que as pessoas demonstram mais felicidade quando tomam cerveja 

artesanal. 

4,38 1,81 41,36% -0,75 4 

No geral, a cerveja artesanal proporciona sensação de melhor qualidade de vida. 4,81 1,77 36,90% -0,39 5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Em uma análise geral da tabela 9, pode-se perceber que a média de cada resposta teve um 

resultado relativamente alto, variando de 3,80 a 5,92. A afirmativa com a média mais baixa foi 

“eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor” integrante do construto 

visão. Este resultado reafirma o que foi dito anteriormente, que as pessoas possuem uma 

dificuldade em verificar a qualidade de uma cerveja artesanal apenas pela sua cor.   

 

Já a afirmativa que teve uma média de respostas mais alta foi “observo, com muita atenção, o 

aroma da cerveja artesanal”, integrante do construto do olfato. Percebe-se, de acordo com os 

pesquisados, que as pessoas ao consumirem uma cerveja artesanal gostam de sentir o aroma da 

bebida. Esta afirmativa também resultou em um menor desvio padrão do questionário, com 

resultado de 1,35. Ou seja, além da média ser alta, os respondentes foram mais homogêneos 

nesta afirmativa e não divergiram muito nas suas respostas.  

 

Por outro lado, houve duas afirmativas que obtiveram desvio padrão altos resultando em 

respostas mais heterogêneas. Essas afirmativas foram: “não gosto de cerveja artesanal muito 

amarga” e “as cores mais claras me lembram cervejas industriais”. A primeira pode ser 

explicada pela preferência das mulheres por cervejas artesanais não amargas e os homens por 

cervejas artesanais muito amargas. Já a segunda afirmativa, foi possível constatar apenas que 

nem o gênero nem o estado civil foram aspectos influenciadores desta alta heterogeneidade 

entre as respostas.  

 

Em uma análise individual de cada construto é possível perceber que no sentido da visão é 

possível constatar que “as cores mais claras me lembram cervejas industriais” é a afirmativa 

em que os entrevistados se divergiram na escolha de uma alternativa. Isto pode ser confirmado 

pelo resultado do desvio padrão de 2,10. Quanto mais próximo o desvio padrão de 0, mais 

homogêneo são os dados e nesta afirmativa foi o valor que mais se distanciou deste valor. 

 

A afirmativa com maior grau de homogeneidade foi a “gosto de embalagens de cerveja 

artesanal” com um coeficiente de variação de 27,25%, seguido da afirmativa “o visual diz muito 

sobre a cerveja artesanal”, com um coeficiente de variação de 27,94%. 

 

No construto do olfato, percebe-se que a afirmativa “eu consigo distinguir muito bem os aromas 

das cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, etc.)” foi a que apresentou maior grau 

de heterogeneidade indicando que os desvios relativamente à média atingem 43,09% do valor 



 78 

desta. Já a afirmativa mais homogênea foi a “observo, com muita atenção, o aroma da cerveja 

artesanal” com uma variação de 22,86% do valor da média. 

 

No construto paladar, a afirmativa “não gosto de cerveja artesanal muito amarga” foi a que 

houve maior divergência nas respostas, pois apresentou um coeficiente de variação de 54,27%. 

E a afirmativa mais homogênea deste construto foi a “no geral, eu decido o consumo de cerveja 

artesanal pelo sabor”. Os coeficientes de variação das afirmativas deste construto variaram entre 

24,91% e 54,27%. 

 

Já no construto do tato, a questão “a taça da cerveja artesanal influencia minha percepção de 

sabor” mostra que as respostas que apresentam maior dispersão da média, apresentando um 

coeficiente de 41,67%. Já a afirmativa com os resultados mais próximos da média é a “prefiro 

cervejas artesanais mais encorpadas” com um coeficiente de 30,12%.  

 

Nas afirmativas quem compõem a audição, a questão “gosto de receber sugestões sobre opções 

de cervejas artesanais” foi a que apresentou menor grau de dispersão com um desvio padrão de 

1,64. Já a “converso com meus amigos sobre cerveja artesanal” foi a que retratou um maior 

desvio padrão e consequentemente um maior grau de dispersão, com valor de 1,97. 

  

No estado emocional, é possível verificar que as duas afirmativas apresentaram um grau de 

dispersão parecido com coeficientes de variação de 44,52% para a afirmativa “eu percebo que 

as pessoas alteram o estado emotivo ao tomar cerveja artesanal” e 41,36% para “eu percebo que 

as pessoas demonstram mais felicidade quando tomam cerveja artesanal”.  

 

A afirmativa final demonstrou um grau médio de grau de concordância apresentando uma 

média de 4,81, um desvio padrão de 1,77 e um coeficiente de variação de 36,90%. 
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4.2 Correlação entre os construtos 

 

Para obter a correlação entre os construtos do modelo foi utilizado o coeficiente de correlação 

Pearson no qual os resultados podem assumir valores de -1 a 1. Quanto mais próximo ao 1, 

maior a correlação entre as variáveis avaliadas, e quanto mais perto do 0, menor o grau de 

correlação, tornando as variáveis independentes uma da outra. Já quando os valores estão 

próximos a -1, indica que há uma grande correlação negativa entre as variáveis. Além disso, o 

tamanho da amostra (468 entrevistados) permite possibilidades suficientes para este 

procedimento analítico. 

 

A tabela 10 indica os índices de correlação entre os construtos do modelo analítico desta 

pesquisa. Nela foi possível verificar que as variáveis que possuem maior grau de correlação 

foram os construtos do tato e olfato, com valor de 0,61, seguido de audição e tato com índice 

de 0,567 e audição e olfato, apresentando 0,563 de correlação. 

 

Já os construtos que apresentaram menor índice de correlação foram entre o estado emocional 

e o olfato e entre o estado emocional e o tato. Ambos apresentaram índices de 0,290. Ou seja, 

o estado emocional, o olfato e o tato não apresentam um grau de correlação forte. O resultado 

de baixa correlação entre o estado emocional e o olfato foi uma surpresa, pois como pesquisado 

anteriormente, o sistema olfatório é responsável por parte da geração de recordações e emoções 

nos seres humanos (Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016).  

 

Já um resultado esperado foi o da correlacão significativa entre o estado emocional e a audição, 

pois, conforme Ortegón-Cortázar & Rodriguez (2016), a audição está relacionada com as 

emoções e sentimentos e cada pessoa reage de uma forma diferente a experiência de um mesmo 

som.  

 

O estado emocional e a visão também demonstraram correlações significativas, confirmando 

também que o sentido da visão tambem tem relação com as emoções. Por isso, é o mais 

estimulado no marketing, principalmente em aplicações nas embalagens e avisos comerciais 

(Ortegón-Cortázar & Rodriguez, 2016). 
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Todas as correlações marcadas por (**) foram significativas considerando um alfa de 1%, ou 

seja, as correlações entre as variáveis são diferentes de zero. 

 

Tabela 10 - Correlação dos construtos 

 

 Visão Olfato Paladar Tato Audição Estado Emocional 

Visão 
Correlação 1,000      

P-valor       

Olfato 
Correlação 0,465** 1,000     

P-valor 0,000      

Paladar 
Correlação 0,409** 0,561** 1,000    

P-valor 0,000 0,000     

Tato 
Correlação 0,487** 0,610** 0,539** 1,000   

P-valor 0,000 0,000 0,000    

Audição 
Correlação 0,423** 0,563** 0,444** 0,567** 1,000  

P-valor 0,000 0,000 0,000 0,000   

Estado Emocional 
Correlação 0,312** 0,290 0,293 0,290 0,407** 1,000 

P-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Uma análise mais eficaz das correlações entre os construtos pode ser visualizada na figura 8. 

 

 

Figura 8 - Correlação dos construtos – Pearson  
Dados da pesquisa, 2019 
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4.3 Análise fatorial  

 

Nesta seção será realizada a análise fatorial com o objetivo de facilitar a interpretação do 

resultado da pesquisa através da identificação de como as variáveis estão interrelacionadas. Esta 

análise engloba técnicas multivariadas com o intuito de reduzir o número de variáveis de uma 

base de dados para um conjunto de dimensões latentes comuns, denominado fatores, através da 

identificação de correlações ou de covariância entre elas.  

 

Os fatores são variáveis não mensuradas no estudo original que tem influência em mais de uma 

das variáveis originais  

 

As cargas originais dos fatores não são facilmente interpretáveis, pois, muitas vezes, as cargas 

fatoriais apresentam valores elevados em mais de um fator, podendo levar a uma divisão de 

fatores inconclusiva. As cargas fatoriais próximas de -1 ou 1 indicam que o fator influencia 

fortemente a variável. Por isso, nesta pesquisa, foi realizada a rotação ortogonal de fatores 

através do método Varimax. Este método pretende que, para cada componente principal, 

existem apenas alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de zero com o 

objetivo de maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal, para cada um 

dos construtos para verificar quantos fatores eram necessários para explicar cada um deles e 

assim saber quais variáveis estavam incluídas.  

 

O resultado geral da análise fatorial será apresentado a seguir.   

 

4.3.1 Construto Visão  

 

Na tabela 11 é possível verificar a análise fatorial do construto visão. Nela, verifica-se que as 

variáveis apresentaram carga fatorial em três dimensões diferentes, representadas pelo Fator 1, 

Fator 2 e Fator 3, ou seja, esta análise não possui unidimensionalidade.  

 

O fator 1 é composto pelas afirmações: “gosto de embalagens de cerveja artesanal”; “gosto de 

rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas”, “eu decido o consumo de 

cerveja artesanal pelo nome e procedência” e “no geral, o visual da cerveja artesanal é muito 

importante para mim”. 
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O fator 2 é composto por: “eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas artesanais”, 

“o visual diz muito sobre a cerveja artesanal”, “eu consigo distinguir a qualidade da cerveja 

artesanal pela sua cor” e “gosto de cerveja artesanal com cores escuras”.  

Por fim, o fator três inclui apenas a afirmativa “as cores mais claras me lembram cervejas 

industriais”.  

 

Tabela 11 - Análise fatorial do construto visão 

 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

Eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas artesanais.  0,749  0,606 

O visual diz muito sobre a cerveja artesanal.  0,573  0,513 

Eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor.  0,724  0,544 

Gosto de cerveja artesanal com cores escuras.  0,748  0,616 

As cores mais claras me lembram cervejas industriais.   0,964 0,961 

Gosto de embalagens de cerveja artesanal 0,796   0,649 

Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e 

intensas. 
0,828   

0,727 

Eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome e 

procedência. 
0,536   

0,325 

No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para 

mim. 
0,735   

0,633 

Variância Explicada   61,940 

KMO 0,751 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 1140,976 

df 36 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Para verificar a adequacidade da análise fatorial para essa pesquisa foi aplicado o teste Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) que indicou um índice de 0,751.  O valor de KMO pode variar de zero a 

um, no qual valores próximos a zero indicam que a possibilidade de a análise fatorial ser 

inapropriada é alta. Valores maiores que 0,9 demonstram uma análise fatorial excelente; valores 

entre 0,8 e 0,9 são considerados bons; valores entre 0,7 e 0,8, que o caso desta análise, são 
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considerados meritório, valores entre 0,6 e 0,7 são classificados como intermediária, valores 

entre 0,5 e 0,6 são considerados como medíocre e, por fim, valores inferiores a 0,5 são 

considerados inaceitáveis.   

 

Ainda, foi realizado o teste de Esfericidade de Bartlett para verificar também a adequacidade 

da análise. Para que o método de análise fatorial seja adequado para este teste, deve-se rejeitar 

a hipótese nula de que a matriz de correlações é identidade, ou seja, o valor da significância do 

teste de Bartlett deve ser menor que 0,05. Nesta pesquisa, o valor deu inferior a 0,05, e, portanto, 

conclui-se que as variáveis são correlacionadas. 

 

Neste resultado, três fatores foram extraídos das 9 variáveis que representam o construto da 

visão. Com isso, a variância explicada é de 61,94% da variabilidade original dos dados.  

 

A comunalidade de cada variável deu alta, pois quanto mais perto de 1, melhor a variável é 

explicada pelos três fatores.   

 

4.3.2 Construto Olfato  

 

Na tabela 12 é possível verificar a análise fatorial do construto olfato. Nela, verifica-se que as 

variáveis apresentaram apenas uma carga fatorial, ou seja, unidimensionalidade.  
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Tabela 12 - Análise fatorial do construto olfato 

 

Indicadores 

Carga 

Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

Observo, com muita atenção, o aroma da cerveja artesanal. 
0,797 0,636 

Gosto de cervejas artesanais com aromas fortes. 
0,792 0,627 

Gosto de sentir aromas diferentes de cerveja artesanal. 
0,782 0,611 

Eu consigo distinguir muito bem os aromas das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 

0,782 0,612 

No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim 
0,857 0,734 

Variância Explicada   64,398 

KMO 0,850 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 1106,596 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Verificou-se nesta análise um Teste de Esfericidade de Bartlett no valor inferior a 0,05 e um 

KMO de 0,850. Estes valores comprovam a adequacidade de análise fatorial.  

 

A comunalidade também resultou valores próximos a 1, o que indica que a as variáveis estão 

sendo bem explicadas pelo fator. Além disso, a variabilidade dos dados para esse construto é 

de 64,398% 

 

 
4.3.3 Construto Paladar  

 

Na tabela 13 é possível verificar a análise fatorial do construto paladar. Nela, verifica-se que as 

variáveis apresentaram carga fatorial em duas dimensões diferentes, representadas pelo Fator 

1, Fator 2, portanto, esta análise não possui unidimensionalidade.  
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O fator 1 é composto pelas afirmações: “gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal”; “não 

gosto de cerveja artesanal muito amarga”, “no geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal 

pelo sabor”. 

 

Já o fator 2 é composto por: “eu consigo distinguir muito bem os sabores das cervejas artesanais, 

em suas categorias (IPA, Pilsen, etc) ”.  

 

Tabela 13 - Análise fatorial do construto paladar 

 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 

1 

Fator 

2 

Gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal. 0,731  0,634 

Não gosto de cerveja artesanal muito amarga.  0,988 0,992 

Eu consigo distinguir muito bem os sabores das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 
0,846  0,736 

No geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo sabor. 0,705  0,498 

Variância Explicada   71,485 

KMO 0,675 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 311,382 

df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Verificou-se nesta análise um Teste de Esfericidade de Bartlett no valor inferior a 0,05 e um 

KMO de 0,675. Estes valores comprovam a adequacidade de análise fatorial.  

 

A comunalidade também resultou valores próximos a 1, o que indica que a as variáveis estão 

sendo bem explicadas pelo fator. Além disso, a variabilidade dos dados para esse construto é 

de 71,485% 

 

4.3.4 Construto Tato 

 

Na tabela 14 é possível verificar a análise fatorial do construto tato. Nela, verifica-se que as 

variáveis apresentaram apenas uma carga fatorial, ou seja, unidimensionalidade.   
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Tabela 14 - Análise fatorial do construto tato 

 

Indicadores 

Carga 

Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

Gosto de cerveja artesanal muito gelada. 0,026 0,001 

Prefiro cervejas artesanais mais encorpadas. 0,625 0,391 

Gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca para aproveitar melhor 

o sabor 
0,812 0,659 

A taça da cerveja artesanal influencia a minha percepção de sabor. 0,783 0,613 

No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja artesanal na boca. 0,808 0,652 

Variância Explicada   46,319 

KMO 0,746 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 485,653 

df 10 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Verificou-se nesta análise um Teste de Esfericidade de Bartlett no valor inferior a 0,05 e um 

KMO de 0,746. Estes valores comprovam a adequacidade de análise fatorial.  

 

A comunalidade também resultou valores próximos a 1, o que indica que a as variáveis estão 

sendo bem explicadas pelo fator. Além disso, a variabilidade dos dados para esse construto é 

de 46,319% 

 

4.3.5 Construto Audição 

 

Na tabela 15 é possível verificar a análise fatorial do construto audição. Nela, verifica-se que 

as variáveis apresentaram apenas uma carga fatorial, ou seja, unidimensionalidade.   
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Tabela 15 - Análise fatorial do construto audição 

 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 

Converso com meus amigos sobre cervejas artesanais. 0,869 0,755 

Gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas artesanais. 0,851 0,724 

Gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita gente. 0,532 0,283 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais. 0,850 0,723 

Variância Explicada   62,144 

KMO 0,748 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 695,661 

df 6 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Verificou-se nesta análise um Teste de Esfericidade de Bartlett no valor inferior a 0,05 e um 

KMO de 0,748. Estes valores comprovam a adequacidade de análise fatorial.  

 

A comunalidade também resultou valores próximos a 1, o que indica que a as variáveis estão 

sendo bem explicadas pelo fator. Além disso, a variabilidade dos dados para esse construto é 

de 62,144% 

 
4.3.6 Construto estado emocional 

 

Na tabela 16 é possível verificar a análise fatorial do construto audição. Nela, verifica-se que 

as variáveis apresentaram apenas uma carga fatorial, ou seja, unidimensionalidade.   
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Tabela 16 - Análise fatorial do construto estado emocional 

 

Indicadores 

Carga 

Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

Eu percebo que as pessoas alteram o estado emotivo ao tomar cerveja 

artesanal. 
0,925 0,856 

Eu percebo que as pessoas demonstram mais felicidade quando tomam 

cerveja artesanal. 
0,902 0,813 

Variância Explicada   83,449 

KMO 0,500 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 288,163 

df 1 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Verificou-se nesta análise um Teste de Esfericidade de Bartlett no valor inferior a 0,05 e um 

KMO de 0,500. Apesar do valor do KMO ser considerado medíocre, ainda comprova a 

adequacidade de análise fatorial.  

 

A comunalidade também resultou valores próximos a 1, o que indica que as variáveis estão 

sendo bem explicadas pelo fator. Além disso, a variabilidade dos dados para esse construto é 

de 62,144%.  

 

4.4 Análise de confiabilidade 

 

É fundamental em uma pesquisa avaliar o instrumento utilizado na pesquisa, pois assim o 

pesquisador consegue realmente inferir e medir aquilo que realmente se propõe. A 

confiabilidade do questionário aplicado nesta pesquisa foi comprovada através do coeficiente 

alfa de Cronbach. Este índice é calculado a partir da variância dos itens individuais e da 

variância da soma dos itens avaliados de um questionário que utilizem a mesma escala de 

medição. 

  

Os valores deste índice variam de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior a confiabilidade 

entre os indicadores e quanto mais próximo de zero, menor a confiabilidade. Conforme tabela 
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17, pode-se constatar que a confiabilidade do questionário nesta pesquisa é alta, pois o Alfa de 

Cronbach resultou em 0,899.  

 

Tabela 17 -  Análise fatorial do construto estado emocional 

 

Cronbach's Alpha 

0.899 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

4.5 Regressão  

 

Para entender como as variáveis desta pesquisa influenciam umas às outras foi realizada uma 

análise de regressão.  

 

No modelo de regressão foi utilizado as seguintes afirmativas: “no geral, o visual da cerveja 

artesanal é muito importante para mim”; “no geral, o aroma da cerveja artesanal é muito 

importante para mim”; “no geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo sabor”; “no 

geral, gosto de sentir o contato com a cerveja artesanal na boca” e “no geral, gosto de ouvir 

opiniões sobre cervejas artesanais”. Estas afirmativas correspondem, respectivamente, aos 

construtos da visão, olfato, paladar, tato e audição. Como variável resposta foi utilizada a 

afirmativa “no geral, a cerveja artesanal proporciona sensação de melhor qualidade de vida”.  

 

A variável resposta é do tipo categórica ordinal politômica, ou seja, adquire valores superior a 

dois que podem ser ordenadas de acordo com uma escala.  Por isso, o modelo utilizado é o 

modelo logístico ordinal, através da seguinte equação:  

 

logit = ln [
P(Y ≤ k|X)

P(Y > k|X)
] = αk + βXj  (j = 1, … , n; k = 1, … , k − 1) 

Onde αk representa o parâmetro de localização para as k = 1, ..., k – 1 classes da variável 

dependente, β é o vector dos coeficientes de regressão e Xj é a matriz das variáveis 

independentes. 

 

No caso da função Link ser o logit, tomando o inverso da função logit é possível definir a função 

genérica da probabilidade acumulada (função de distribuição logística) da classe k: 
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𝐹(𝛼𝑘 − 𝛽𝑋𝑗) =  𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] =  
1

1 +  𝑒−(𝛼𝑘−𝛽𝑋𝑗) 

 

Ao realizar um primeiro modelo logístico ordinal utilizando as cinco afirmativas citadas acima, 

correspondendo a visão, paladar, olfato, audição e tato verificou-se que este modelo não foi 

significativo, pois a afirmativa correspondente ao paladar não foi significativa.   

 

Dessa forma, foi realizado um segundo modelo com as 4 variáveis independentes que se 

mostraram significativas no modelo anterior e o resultado será apresentado a seguir.  

 

4.5.1 Análise de regressão 

 

Para testar a significância do modelo ajustado utilizou-se a estatística de teste de razão de 

verossimilhança entre o modelo nulo, ou seja, sem nenhuma variável independente e o modelo 

completo, com todas as variáveis independentes. Este é teste de hipóteses que compara a 

qualidade do ajuste de dois modelos, um modelo irrestrito, com todos os parâmetros livres, e 

seu modelo correspondente restrito pela hipótese nula para menos parâmetros, para determinas 

qual oferece um melhor ajuste para os dados amostrais.   

 

 H0: O modelo não é estatisticamente significativo 

 H1: O modelo é estatisticamente significativo 

Tabela 18 - Informação do ajuste do modelo 
 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 

Qui 

quadrado 

Graus de 

liberdade 
P-valor 

Somente interceptação 1430,61    

Final 1319,63 110,98 4 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Na tabela 18, é possível verificar se há influência dos construtos na variável resposta. Como o 

Valor de p-valor resultou 0,000, pode-se concluir que, a um nível de 5% de significância, que 

alguma das afirmativas influencia na variável resposta. 
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Tabela 19 - Ajuste 

 

 
Qui 

quadrado 

Graus de 

liberdade 
P-valor 

Deviance 1150,65 1676,00 1,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Conforme tabela 19, é possível verificar que os dados foram bem ajustados ao modelo 

considerando um nível de significância de 5%.  

 

Já na tabela 20, O Pseudo-R2, calculado por Cox e Snell, avalia a dimensão efeito do modelo. 

Sua medida varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de um, melhor o ajustamento do 

modelo, porém o valor nunca chega a 1, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O Nagelkerke 

é o coeficiente de Cox and Snell corrigido, e pode atingir o índice de 1 quando o ajustamento é 

perfeito. Pode-se perceber nesta tabela, que esses dois primeiros índices apresentam valor 

baixo. O pseudo-R2 de McFadden diz que o modelo ajustado ganha 6,3% mais informação que 

o modelo nulo. 

 

Tabela 20 - Pseudo R-Quadrado  
 

Cox and Snell 0,204 

Nagelkerke 0,210 

McFadden 0,063 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o logit, utiliza-se 

normalmente o teste de Wald. Esse teste avalia o modelo de regressão logística como um todo 

e tem como finalidade de aferir o grau de significância de cada coeficiente da equação logística, 

inclusive a constante.   

 

Recolocando as afirmativas-síntese, tem-se: 

 

Visão: No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim.  

Olfato: No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim. 

Tato: No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja na boca 
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Audição: No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais 

A afirmativa “no geral, a cerveja artesanal proporciona sensação de melhor qualidade de vida” 

possui 7 classes como resposta, por isso apenas 6 são usadas para esta estimativa da 

probabilidade da entrada, conforme é possível verificar na tabela 21. De um modo geral, estas 

entradas são usadas apenas para o cálculo de probabilidades, e para além desta utilização, o seu 

interesse é diminuto. As estimativas dos declives (coeficientes de regressão) são utilizadas para 

inferir da significância das variáveis independentes sobre as probabilidades das classes da 

variável dependente (em rigor sobre o Link das probabilidades acumuladas). 

Avaliando cada variável independente, a um nível de significância de 5%, pode-se constatar 

que as variáveis são significativas.  

Tabela 21 -Estimativa dos parâmetros 

 

  Estimativa 

Erro 

Padrã

o 

Wald 
Graus de 

liberdade 
P-valor 

Intervalo 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Entrada (αk) 

 

[Resposta = 1] 1,127 0,375 9,041 1,000 0,003 0,392 1,861 

[Resposta = 2] 1,717 0,372 21,314 1,000 0,000 0,988 2,445 

[Resposta = 3] 2,245 0,375 35,837 1,000 0,000 1,510 2,980 

[Resposta = 4] 3,549 0,395 80,674 1,000 0,000 2,775 4,324 

[Resposta = 5] 4,445 0,411 117,158 1,000 0,000 3,640 5,249 

Localização 

[Resposta = 6] 5,516 0,429 165,643 1,000 0,000 4,676 6,356 

Visão 0,129 0,051 6,316 1,000 0,012 0,028 0,229 

Olfato 0,147 0,061 5,883 1,000 0,015 0,028 0,266 

Tato 0,184 0,062 8,700 1,000 0,003 0,062 0,307 

Audição 0,281 0,056 25,177 1,000 0,000 0,171 0,390 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

No ajuste desta pesquisa, devido a utilização da função Logit, o modelo pode ser escrito como:  

𝑃[𝑌 ≤ 𝑘] =  
1

1 +  𝑒−(𝛼𝑘−[Visão(𝑗)+ Olfato(𝑙)+  Tato(𝑚)+  Audição(𝑛)]
 

Para facilitar o entendimento a seguir será descrito um exemplo: 

No questionário, um entrevistado responde:  

No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim. – Resp.: 6 
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No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim. – Resp.: 7 

No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja na boca. – Resp.: 6 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais.  – Resp.: 7 

A probabilidade de a resposta ser na classe 1 da variável dependente “No geral, a cerveja 

artesanal proporciona sensação de melhor qualidade de vida” é 

P[Y = 1 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] = 

P[Y ≤ 1|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼1−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
 

=  
1

1 +  𝑒−(1,127−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
 

=  0,02 

De modo semelhante as probabilidades da resposta nas outras classes são: 

Classe 2: 

P[Y = 2 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 1] = 

P[Y ≤ 2|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 1] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼2−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
− 0,02 

=  
1

1 + 𝑒−(1,717−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
− 0,02 

=  0,04 −  0,02 =  0,02 

Classe 3: 

P[Y = 3 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 2] = 

P[Y ≤ 3|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 2] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼3−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
− 0,04 

=  
1

1 + 𝑒−(2,245−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
− 0,04 
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=  0,07 −  0,04 =  0,03 

Classe 4: 

P[Y = 4 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 3] = 

P[Y ≤ 4|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 3] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼4−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
− 0,07 

=  
1

1 +  𝑒−(3,549−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
− 0,07 

=  0,21 −  0,07 =  0,14 

Classe 5:  

P[Y = 5 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 4] = 

P[Y ≤ 5|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 4] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼5−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
− 0,21 

=  
1

1 + 𝑒−(4,445−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
− 0,21 

=  0,39 −  0,21 =  0,18 

Classe 6:  

P[Y = 6 |Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 5] = 

P[Y ≤ 6|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 5] = 

=  
1

1 +  𝑒−(𝛼6−[Visão(6)+ Olfato(7)+  Tato(6)+  Audição(7)])
− 0,39 

=  
1

1 + 𝑒−(5,516−[0,129∗(6)+ 0,147(7)+  0,184(6)+  0,281(7)])
− 0,39 

=  0,65 −  0,39 =  0,26 

Classe 7 

P[Y = 7|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)] −  P[Y = 6] = 

P[Y ≤ 7|Visão(6) +  Olfato(7) +   Tato(6) +   Audição(7)]  −  P[Y = 6] = 
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= 1 − 0,65 =  0,35 

Assim, a classe prevista para o indivíduo é a classe (resposta) 7 já que é nesta que se observa a 

maior probabilidade de resposta, correspondendo a 0,35. 

Tabela 22 - Teste de linhas paralelas 

 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 

Qui 

quadrado 

Graus de 

liberdade 
P-valor 

Hipótese nula 1319,627    

Geral 1289,663 29,964 20 0,070 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis 

independentes sobre o link (neste caso o logit) é igual para todas as classes da variável 

dependente. Para testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste da razão de 

verossimilhanças de dois modelos ordinais, o primeiro assumindo que os declives são iguais e 

o segundo assumindo que possam ser diferentes. Logo se tem: 

 H0: os declives são homogêneos 

 H1: os declives não são homogêneos 

 

A um nível de significância de 5%, podemos concluir que os declives são homogêneos, 

ou seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes de regressão. Logo o modelo 

foi bem ajustado com a função logit. 
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Tabela 23 -Predição das respostas 

 

 
Categoria de resposta prevista 

Total 
1 4 6 7 

No geral, a 

cerveja 

artesanal 

proporciona 

sensação de 

melhor 

qualidade de 

vida. 

1 
Quantidade 10 20 1 8 39 

% 25,6% 51,3% 2,6% 20,5% 100% 

2 
Quantidade 1 20 1 1 23 

% 4,3% 87,0% 4,3% 4,3% 100% 

3 
Quantidade 4 20 3 1 28 

% 14,3% 71,4% 10,7% 3,6% 100% 

4 
Quantidade 3 52 15 37 107 

% 2,8% 48,6% 14,0% 34,6% 100% 

5 
Quantidade 0 56 8 30 94 

% 0,0% 59,6% 8,5% 31,9% 100% 

6 
Quantidade 0 35 22 38 95 

% 0,0% 36,8% 23,2% 40,0% 100% 

7 
Quantidade 3 14 9 74 100 

% 3,0% 14,0% 9,0% 74,0% 100% 

Total 
Quantidade 21 217 59 189 486 

% 4,3% 44,7% 12,1% 38,9% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Sendo que: 7 = Concordo totalmente, 6 = Concordo bastante, 5 = Concordo parcialmente, 4 = 

Nem concordo nem discordo, 3 = Discordo parcialmente, 2 = Discordo bastante, 1 = Discordo 

totalmente 

Destas 7 respostas originais, apenas 4 respostas são previstas pelo modelo, sendo elas: 1 = 

Discordo totalmente, 4 = Nem concordo nem discordo, 6 = Concordo bastante e 7 = Concordo 

totalmente. 

O modelo prediz corretamente 25,6% da classe “Discordo Totalmente”. A previsão de 48,6% 

foi observada para a opção “Nem concordo nem discordo”, enquanto que para a classe 

“Concordo bastante” a previsão foi de 23,2% e para a classe “Concordo Totalmente” foi de 

74,0%. 

O modelo classifica corretamente 10 + 52 + 22 + 74 = 158 sujeitos e a porcentagem sujeitos 

classificados corretamente pelo modelo é (158/486) × 100 = 32,51%. Pelo contrário a 
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percentagem de classificação correta proporcional por acaso é [(39/486)2+ (23/486)2+ 

(28/486)2+ (107/486)2+ (94/486)2+ (95/486)2+ (100/486)2] × 100 = 17,8%.  

Dessa forma, o modelo classifica assim melhor do que a classificação por acaso. 

 

4.6 Configuração geral dos construtos 

 

A elaboração da modelagem de equações estruturais dos construtos apresentada na figura 9 foi 

procedida pela organização das variáveis conforme tabela 24. 
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Tabela 24 - Organização das variáveis 

 

Indicadores Nome 

Eu observo, com muita atenção, as cores das cervejas artesanais.  VISAO1 

O visual diz muito sobre a cerveja artesanal. VISAO2 

Eu consigo distinguir a qualidade da cerveja artesanal pela sua cor. VISAO3 

Gosto de cerveja artesanal com cores escuras. VISAO4 

As cores mais claras me lembram cervejas industriais. VISAO5 

Gosto de embalagens de cerveja artesanal VISAO6 

Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas. VISAO7 

Eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo nome e procedência. VISAO8 

No geral, o visual da cerveja artesanal é muito importante para mim. VISAO9 

Observo, com muita atenção, o aroma da cerveja artesanal. OLFATO1 

Gosto de cervejas artesanais com aromas fortes. OLFATO2 

Gosto de sentir aromas diferentes de cerveja artesanal. OLFATO3 

Eu consigo distinguir muito bem os aromas das cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, 

etc.). 
OLFATO4 

No geral, o aroma da cerveja artesanal é muito importante para mim  OLFATO5 

Gosto de sentir o sabor forte da cerveja artesanal. PALADAR1 

Não gosto de cerveja muito amarga. PALADAR2 

Eu consigo distinguir muito bem os sabores das cervejas artesanais, em suas categorias (IPA, Pilsen, 

etc.). 
PALADAR3 

No geral, eu decido o consumo de cerveja artesanal pelo sabor. PALADAR4 

Gosto de cerveja artesanal muito gelada. TATO1 

Prefiro cervejas artesanais mais encorpadas. TATO2 

Gosto de manter a cerveja artesanal dentro da boca para aproveitar melhor o sabor TATO3 

A taça da cerveja influencia a minha percepção de sabor. TATO4 

No geral, gosto de sentir o contato com a cerveja na boca.  TATO5 

Converso com meus amigos sobre cervejas artesanais. AUDICAO1 

Gosto de receber sugestões sobre opções de cervejas artesanais. AUDICAO2 

Gosto de tomar cerveja artesanal cercado de muita gente.  AUDICAO3 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre cervejas artesanais. AUDICAO4 

Eu percebo que as pessoas alteram o estado emotivo ao tomar cerveja artesanal. EST.EMO.1 

Eu percebo que as pessoas demonstram mais felicidade quando tomam cerveja artesanal. EST.EMO.2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Figura 9 - Rede neural –  modelagem das equações estruturais dos construtos  
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

TESTE DO AJUSTE 

QUI-QUADRADO = 2112,108 

GRAUS DE LIBERDADE = 362 

P-VALOR = ,000 

RMR = 0,280 

GFI = 0,739 

AGFI = 0,686 

PGFI = 0,615 

NFI = 0,695 

TLI = 0,698 

CFI = 0,731 

RMSEA = 0,100 

FMIN = 4,355 

 

 

Na figura 8 associa-se, em síntese, as relações entre as variáveis e construtos, assim como, as 

correlações entre eles. Neste caso, os testes foram realizados considerando as métricas 

requeridas pela literatura, para proporcionar validação consistente com a lógica da prova do 

modelo.  

 

A seguir, serão apresentadas as conclusões finais da pesquisa, incluindo as limitações 

encontradas e as recomendações para futuras pesquisas.  
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5 Considerações finais 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as principais conclusões desta pesquisa, as recomendações 

para novos estudos e a identificação das limitações encontradas.  

 

5.1 Resumos e conclusões  

 

Através do arcabouço teórico e caminhos metodológicos utilizados, com a aplicação de 486 

questionários, foi possível atender aos objetivos geral e específicos propostos anteriormente 

nesta pesquisa. Vale relembrar que o objetivo geral proposto foi “identificar a percepção 

multissensorial que determina a predisposição ao consumo de cerveja artesanal na cidade de 

Belo Horizonte”.  

 

Seguindo o modelo analítico apresentado, que leva em consideração os cinco sentidos 

sensoriais (tato, olfato, paladar, visão e audição) acrescido do estado emocional, foi necessário 

identificar detalhadamente, através do questionário, o perfil dos respondentes, como renda, 

idade, gênero, formação, local e frequência de consumo da cerveja artesanal.  

 

Conclui-se que a maioria dos respondentes foram do sexo masculino, representando 63,17%, 

com idade de 29 a 38 anos (38,68%). Do total, 30,25% dos entrevistados possuem uma renda 

de 4 a 8 salários mínimos, 51,85% é pós/graduando ou já possuem este título e 54,53% são 

casados ou constituem união estável.  

 

Já em relação a frequência e local de consumo, a maioria respondeu que consomem a cerveja 

artesanal 1 vez por semana (24,28%) e em casa é o local em que mais se aprecia a bebida. Além 

disso, constatou-se que a maioria das pessoas casadas ou que possuem um relacionamento 

estável costumam beber com mais frequência a cerveja artesanal do que os solteiros ou que 

possuem outro tipo estado civil.   

 

Após identificar o perfil dos pesquisados, a pesquisa buscou-se validar o modelo analítico 

elaborado através de afirmativas envolvendo os cinco sentidos sensoriais mais o estado 

emocional. Através da análise quantitativa, o construto que obteve maior média de respostas 

foi o construto do olfato. É interessante este resultado, que pode ser explicado devido a 

comunicação deste sentido com o interior da cavidade bucal, o que ocasiona uma grande ligação 
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entre o gosto e o aroma. O aroma é a propriedade de perceber substancias aromáticas de um 

alimento depois de colocá-lo na boca (Dutcosky, 2011).  

 

Depois do olfato, a audição apareceu com maior frequência neste mesmo item. Este resultado 

mostra que a audição também influencia nos produtos alimentícios (Dutcosky, 2011). Os 

pesquisados acreditam que é essencial conversar e ouvir opiniões de outras pessoas sobre 

cerveja artesanal.  

 

Por outro lado, o construto com a menor média foi o estado emocional. Pode-se concluir que o 

estado emocional é o item de menor impacto para os pesquisados ao decidirem pelo consumo 

de uma cerveja artesanal.  

 

Em todos os construtos, os coeficientes de variação demonstraram níveis de variação 

consistentes com as demais pesquisas, apresentando coeficientes entre 20 a 50%. Vale ressaltar 

que a afirmativa “observo, com muita atenção, o aroma da cerveja artesanal”, constante dentro 

construto do olfato, foi a que apresentou o menor coeficiente de variação. Ou seja, os 

pesquisado responderam esta afirmativa de forma mais homogênia apresentando uma variação 

apenas de 22,86%. Nesta afirmativa, a grande maioria escolheu entre “concordo bastante” e 

“concordo totalmente”, representando 71,4% do total dos respondentes. Isto comprova, mais 

um vez, a importância do sentido do olfato para o consumo de cerveja artesanal.  

 

Em contrapartida, a afirmativa que apresentou o maior coeficiente de variação foi “não gosto 

de cerveja artesanal muito amarga” com um índice de 54,27%, o que demonstra uma maior 

heterogeneidade dos pesquisados em responder essa afirmativa. A maioria (24,28%), optou 

pelo “concordo totalmente” ou seja, não gostam de cerveja artesanal muito amarga, mas por 

outro, também em grande porcentagem, 18,31% dos pesquisados discordam totalmente da 

afirmativa, e com isso, preferem a cerveja artesanal muito amarga.  Para descobrir o que estava 

causando essa discrepância nas repostas, procurou-se entender se havia alguma diferença nas 

respostas entre homens e mulheres. E este resultado foi significativo, pois nesta pesquisa, ficou 

comprovado de que as mulheres não gostam de cerveja artesanal muito amarga diferentemente 

dos homens que preferem este tipo de bebida.  

 

No que tange às correlações dos construtos percebeu valores medianos e positivos. A maior 

correlação encontrada foi entre o “tato” e o “olfato”, com um coeficiente 0,610, o que demonstra 
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uma maior dependência entre estes construtos. Os itens de menor correlação foi o “estado 

emocional” com os demais construtos apresentando 0,312 com a visão; 0,290 com o olfato e 

tato; 0,293 com o paladar e 0,407 com a audição. Isto mostra que o estado emocional apresenta 

uma certa independência em relação aos demais construtos o que foi um resultado inesperado, 

já que em diversas teorias há descrições de que muitos dos sentidos sensoriais rementem a 

emoção e as recordações.  

 

Quanto à análise fatorial realizada, constatou-se que de maneira geral, basta um fator para 

explicar a maior parte das variâncias, exceto ao construto da visão, que necessitou de três fatores 

para explicação dos dados e o construto do paladar que necessitou e dois fatores.  

 

O valor do Alfa de Cronbach de 0,899, demonstrou o fato do questionário aplicado apresentar 

confiabilidade na pesquisa.  

 

Ao realizar a análise de regressão, verificou-se que a variável resposta é do tipo ordinal 

poliatômica e, por isso, utilizou-se o logístico ordinal. Ao realizar um primeiro modelo, 

verificou-se que não foi significativo, devido a correspondente paladar. Portanto o segundo 

modelo excluiu esta afirmativa e demonstrou, através do teste de verossimilhança, que algumas 

das afirmativas influenciam a variável resposta.  

 

Já o teste de Wald, mostrou que a afirmativa “no geral, a cerveja artesanal proporciona sensação 

de melhor qualidade de vida” possui 7 classes como resposta e avaliando cada variável 

independente, a um nível de significância de 5%, pode-se constatar que as variáveis são 

significativas. 

 

Estes foram os principais resultados encontrados através da pesquisa realizada. Com base nos 

resultados encontrados, pode-se perceber a importância fundamental dos sentidos sensoriais e 

do estado emocional na compreensão do comportamento do consumidor de cervejas artesanais. 

A seguir serão apresentadas as limitações encontradas e as recomendações para novos estudos.  
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5.2 Limitações 

 

Apesar da riqueza de informações geradas, a autora encontrou algumas limitações como a 

realização da pesquisa ter sido realizada apenas na cidade de Belo Horizonte, no que incorre 

em riscos no que se refere à generalizações e conclusões sobre a percepção dos consumidores. 

Além disso, através apenas da pesquisa quantitativa não foi possível aprofundar na 

complexidade da pesquisa.  

 

Por fim, uma outra limitação encontrada foi ao participar do evento gastronômico, pois, apesar 

de ter sido muito enriquecedor e encontrar o público desejado em um só lugar, a autora sentiu 

resistência de algumas pessoas em responder ao questionário. As pessoas queriam curtir o dia, 

a comida, a bebida e o show, e, muitas vezes, não se dispuseram em responder o questionário.  

 

5.3 Recomendações para novos estudos 

 

Como foi confirmada nesta pesquisa que realmente os sentidos sensoriais e o estado emocional 

do indivíduo interferem no comportamento do consumidor de cerveja artesanal, sugere-se que 

este modelo seja aplicado em outros tipos de bebidas como o café, o vinho, o refrigerante, o 

chá e etc. para que os gestores de marketing destas mercadorias possam usar da pesquisa para 

conhecer melhor seus consumidores e, com isso, criar melhores estratégia de marketing para 

geração de valor para os clientes.  

 

Por fim, recomenda-se a realização uma pesquisa qualitativa nesta mesma área, para explorar 

com maior profundidade as necessidades dos consumidores deste tipo de bebida.  Seria muito 

enriquecedor utilizar de técnicas sensoriais adequadas para qualificar as sensações causadas 

pelos estímulos, como, por exemplo, os testes cegos.   
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Apêndice A – Questionário da pesquisa 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Estamos realizando uma pesquisa para atender a um Programa de Mestrado. Assim, peço-lhe a gentileza de responder 

algumas perguntas sobre os motivos que levam você a escolher uma cerveja artesanal. As perguntas versam sobre os sentidos 

sensoriais (visão, olfato, tato, audição e paladar) e emoções. 

Sua participação será de grande importância para conclusão e êxito do nosso trabalho. Cabe destacar que não é necessário se 

identificar, pois os dados serão tabulados e analisados em conjunto. 

Desde já, agradecemos sua atenção! 

QUESTIONÁRIO 

Gênero:                                                                                                                                                                                                                                                      

(  ) Feminino                         (   )  Masculino                          (    )  Outros 

Idade:                                                                                                                                                                                                                                                                  

(   ) 18 a 28 anos                        (   ) 29 a 38 anos                        (   ) 39 a 48 anos                                                                                                                              
(     ) 49 a 58 anos                        (     ) 59 a 68 anos                        (    ) acima de 68 anos 

Renda:                                                                                                                                                                                                                                                                   

(  ) Até 4 salários mínimos                         (   ) de 4 a 8 salários mínimos                                                                                                                                      

(     ) de 8 a 12 salários mínimos                  (    )  Acima de 12 salários mínimos                             

Formação:                                                                                                                                                                                                                                                       

(    ) Até 2º grau              (    ) Formação superior              (   ) Pós graduando/pós graduação  

Estado civil:                                                                                                                                                                                                                  

(    ) Solteiro(a)        (    ) Casado(a)/União estável          (    ) Outro        

Com que frequência consome cerveja artesanal:                                                                                                                                          

(     ) Todos os dias                   (    ) 2 a 3 vezes por semana                  (    ) 1 vez por semana                                                                                

(     ) 2 a 3 vezes por mês         (    ) 1 vez por mês                                  (    ) Raramente 

Local em que mais consume cerveja artesanal:                                                                                                                                                  

(    ) Em casa                         (    ) Em casa de amigos                 (     ) Em festas                                                                                             

(     ) Em churrascos                                                            (    ) Em eventos gastronômicos                                                                         

(    ) Outros:_________________________________ 

 

Em relação aos motivos que levam você a optar por uma cerveja artesanal, favor marcar um “X” no quadro abaixo nas opções 

que melhor representem sua opinião, sendo 7 para concordo totalmente e 1 para discordo totalmente. Favor marcar valores 

intermediários para níveis médios de concordância ou discordância. 

Concordo totalmente = 7 Nem concordo nem discordo = 4 Discordo bastante = 2 

Concordo bastante = 6 Discordo parcialmente = 3 Discordo totalmente = 1 

Concordo parcialmente = 5 

Motivos  

Concordo   Discordo 

Concordo 

totalment

e 

Concordo 

bastante 

Concordo 

parcialment

e 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialmen

te 

Discordo 

bastante 

Discordo 

totalment

e 

Eu observo, com muita atenção, as cores 

das cervejas artesanais.  
      7     6        5        4        3       2     1 

O visual diz muito sobre a cerveja 

artesanal. 
      7     6        5        4        3       2     1 
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Motivos  

Concordo       Discordo 

 
Concordo 

totalment

e 

Concordo 

bastante 

Concordo 

parcialment

e 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialme

nte 

Discordo 

bastante 

Discor

do 

totalme

nte 

Eu consigo distinguir a qualidade da 

cerveja artesanal pela sua cor. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de cerveja artesanal com cores 
escuras. 

      7     6        5        4        3       2     1 

As cores mais claras me lembram 

cervejas industriais. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de embalagens de cerveja 

artesanal. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de rótulos de embalagens com 

cores e ilustrações fortes e intensas. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Eu decido o consumo de cerveja 

artesanal pelo nome e procedência. 
      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, o visual da cerveja artesanal é 

muito importante para mim. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Observo, com muita atenção, o aroma 

da cerveja artesanal. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de cervejas artesanais com 

aromas fortes. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de sentir aromas diferentes de 

cerveja artesanal. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Eu consigo distinguir muito bem os 

aromas das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 

      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, o aroma da cerveja artesanal é 
muito importante para mim.  

      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de sentir o sabor forte da cerveja 

artesanal. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Não gosto de cerveja artesanal muito 

amarga. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Eu consigo distinguir muito bem os 

sabores das cervejas artesanais, em suas 

categorias (IPA, Pilsen, etc.). 

      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, eu decido o consumo de 

cerveja artesanal pelo sabor. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de cerveja artesanal muito gelada.       7     6        5        4        3       2     1 

Prefiro cervejas artesanais mais 

encorpadas. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de manter a cerveja artesanal 

dentro da boca para aproveitar melhor o 

sabor. 

      7     6        5        4        3       2     1 

A taça da cerveja artesanal influencia a 

minha percepção de sabor. 
      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, gosto de sentir o contato com 

a cerveja artesanal na boca.  
      7     6        5        4        3       2     1 
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Motivos  

Concordo       Discordo 

 
Concordo 

totalment

e 

Concordo 

bastante 

Concordo 

parcialment

e 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Discordo 

parcialme

nte 

Discordo 

bastante 

Discor

do 

totalme

nte 

Converso com meus amigos sobre 

cervejas artesanais. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de receber sugestões sobre 

opções de cervejas artesanais. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Gosto de tomar cerveja artesanal 

cercado de muita gente.  
      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, gosto de ouvir opiniões sobre 

cervejas artesanais. 
      7     6        5        4        3       2     1 

Eu percebo que as pessoas alteram o 

estado emotivo ao tomar cerveja 

artesanal. 

      7     6        5        4        3       2     1 

Eu percebo que as pessoas demonstram 

mais felicidade quando tomam cerveja 

artesanal. 

      7     6        5        4        3       2     1 

No geral, a cerveja artesanal 

proporciona sensação de melhor 

qualidade de vida.  

      7     6        5        4        3       2     1 

 

 

 

 


