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RESUMO 

 

COSTA, F. P. B. S. Rastreabilidade como fator de decisão de compra de frutas. 

124f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A presente dissertação teve como objetivo estudar o processo de compra dos 

consumidores e analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão por produtos. 

Mais especificamente, procurou-se compreender se o consumidor entende o conceito de 

rastreabilidade e se a rastreabilidade é uma opção clara na decisão de compra de frutas 

desse consumidor. Para atingir esse objetivo buscou-se organizar o referencial teórico 

sobre os estudos do comportamento do consumidor e o processo de decisão de compras. 

Também foram tratados os fatores de influência no processo de tomada de decisão do 

consumidor que mais se adequavam a este estudo: valores e atitudes, crenças, opiniões e 

conhecimento e aprendizagem. Na sequência, esse referencial incorporou a 

conceituação de rastreabilidade e sua influência na garantia de um alimento seguro, bem 

como as legislações existentes sobre o assunto e um panorama do consumo de frutas no 

Brasil. O estudo empírico foi baseado na resposta de 324 consumidores e compradores 

de frutas da Grande São Paulo. O estudo de campo revelou que o maior benefício ligado 

a rastreabilidade é a segurança do consumidor e que esta é considerada um importante 

inibidor de riscos ou prejuízos a saúde devido ao consumo de alimentos adulterados ou 

contaminados. Essa conclusão confirma que cada vez mais o consumidor tem-se 

preocupado com a sua segurança. O produto tem a sua história e o consumidor quer 

conhecê-la. 

 

Palavras-Chave: Comportamento, Consumidor, Rastreabilidade, Segurança do 

Consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, F. P. B. S. Traceability as a deciding factor for buying fruit. 124p. Tesis 

(Masters in Business Administration) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2012. 

This current work aimed to study the purchase consumer process and analyze the factors 

that influence the decision-making products. More specifically, understand whether the 

consumer understands the concept of traceability and if traceability is a clear choice in 

the fruits purchasing decisions of consumers.In order to understand such purpose, an 

organization of the theorical references was sought on consumer behavior and 

purchasing decision process. Also treated the influence factors on consumer decision-

making that most suited this study like: values and attitudes, beliefs, opinions, 

knowledge and learning.After that, this references incorporated the concept of 

traceability and its influence in ensuring food safety, as well as the existing legislations 

and an overview of fruit consumption in Brazil. The empirical study was based on the 

response of 324 consumers and buyers of fruit in the São Paulo region.The field study 

revealed that the greatest benefit find on traceability is costumer safety and that it is 

considered important as an inhibitor of risk or harm to health due to comsuption of 

adultared or contaminated food. This finding confirms that more and more consumers 

are concerned about their safety.The product has its own history and the customer wants 

to know it. 

Key Words: Behavior, Consumer, Traceability, Consumer Safety  
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INTRODUÇÃO 

O comportamento dos indivíduos é o resultado de uma infinidade de 

influências, cada qual interferindo no processo de escolha dos bens e produtos de 

maneiras distintas e em graus diferentes. Os consumidores são fundamentalmente 

influenciados pelo mundo que os cerca, sofrendo pressões de fatores ambientais de toda 

ordem, que acabam por interferir em seu comportamento (WELLS; REYNOLDS, 

1978). 

Nos últimos anos, mais especificamente a partir dos problemas ocorridos com a 

doença da vaca louca ocorrido na década de 1990, o mercado nacional e internacional 

tem exigido maior controle dos processos produtivos do sistema agroindustrial. 

O consumidor brasileiro, seguindo uma tendência mundial, está cada vez mais 

exigente quanto à qualidade e origem dos produtos. Segundo dados do Latin Panel 

constantes de artigo publicado na Revista Super Hiper da Associação Paulista de 

Supermercados (2009), oferecer produtos orgânicos (57,50%), variedade de produtos 

(94,60%) e qualidade e frescor em frutas, verduras (97,40%) e carnes (98,30%) são 

alguns dos itens que os consumidores consideram importantes na hora de definir onde 

fazer suas compras. 

Além disso, dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS. 

2011) informam que alimentos contaminados provocam muitas doenças agudas que vão 

desde doenças como diarreias até câncer. Segundo a Organização, as contaminações de 

alimentos e da água matam cerca de 2,1 milhões de pessoas ao ano. Doenças 

transmitidas por alimentos e as ameaças a segurança alimentar constituem um problema 

crescente de saúde pública e a OMS tem como missão ajudar os estados membros a 

reforçarem os seus programas de segurança dos alimentos por todo caminho produtivo 

até o consumidor final. 

A segurança do consumidor tornou-se uma das questões mais críticas e 

prioritárias para a cadeia de suprimentos de alimentos incluindo a cadeia de frutas. Um 

sistema de rastreabilidade preciso pode apontar um problema de segurança numa região 

geográfica específica, no local em que os produtos são embalados, em um grupo de 

produtores, em um único produtor ou, até mesmo, numa parcela da plantação, ao invés 

de abranger todo o grupo que trabalhe com o produto. A definição e exatidão da origem 
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de qualquer problema estão alinhadas com os requisitos legais e podem reduzir o 

impacto econômico negativo aos participantes da cadeia de suprimentos que não forem 

responsáveis por sua ocorrência. 

Soma-se a isso o consumo responsável, ou seja, o consumidor que reflete a 

respeito de seus atos de consumo e como eles irão impactar nas relações sociais, na 

economia e na natureza. É o ato do consumo ligado à prática da cidadania, à segurança e 

a uma cadeia de suprimentos cada vez mais transparente. 

 

OBJETIVO 

O objetivo geral da dissertação é estudar o processo de compra dos 

consumidores e analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão de compra de 

produtos. 

Objetivos específicos:  

• Compreender se o consumidor entende o conceito de 

rastreabilidade e se a rastreabilidade é uma opção clara na decisão de compra 

deste consumidor. 

• Entender como funciona o processo de compra de produtos 

perecíveis (frutas) tendo como foco os consumidores da Grande São Paulo.  

• Entender e avaliar os elementos que exercem maior influência na 

decisão de compra de produtos perecíveis (frutas). 
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JUSTIFICATIVA 

 

Muitas são as características que influenciam o comportamento do consumidor. 

Kotler (1999) as divide em quatro grupos de distintos fatores: 

1. Fatores culturais: cultura, subcultura e classe social do 

consumidor. 

2. Fatores sociais: grupos de referência, família, papéis e status. 

3. Fatores pessoais: idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, 

situação econômica, estilo de vida, personalidade e autoconceito. 

4. Fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizado, 

crenças e atitudes. 

Ikeda et al. (2002) afirmam que o comportamento do consumidor evolui ao 

longo do tempo, já que os consumidores se adaptam a novas condições econômicas, 

sociais, tecnológicas e culturais.  

No seu processo de compra o consumidor se envolve com uma decisão. Essa 

decisão, segundo Etzel et al. (2001, p.60), “passa por vários estágios: reconhecimento 

da necessidade, identificação de alternativas, avaliação, decisão e comportamento pós-

compra”. Esses estágios têm diferentes extensões e podem se sobrepor. 

Toda a decisão de compra está ligada a informação. Os consumidores 

necessitam saber quais são os produtos e marcas disponíveis, quais são suas 

características e onde encontrá-los.  

Quando uma empresa implanta o processo de rastreamento de seus produtos, 

entende-se que a informação fornecida é importante para os consumidores e que eles 

responderão, alterando suas decisões de consumo. A questão da rastreabilidade pode ser 

vista como mais uma ferramenta de marketing, pois pode ser um fator de diferenciação 

do produto. 
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Colocado em uma situação de assimetria de informação, já que a maior parte 

das qualidades intrínsecas dos produtos podem não ser percebidas anteriormente, o 

consumidor encontra, nas organizações que optam pela rastreabilidade um sinal de 

diferenciação do produto e por isso mesmo, um apoio na sua decisão de compra (SANS; 

FONTGUYON, 1998).  

Segundo a NBR8402/1994, rastreabilidade é: “a capacidade de recuperação do 

histórico, da aplicação ou da localização de uma entidade (ou item), por meio de 

identificações registradas”. De uma forma geral, as empresas e os governos no mundo 

todo vêm buscando maneiras de rastrear a distribuição de produtos, em especial 

alimentos e medicamentos, dentro da cadeia de suprimentos para aumentar a segurança 

de seus consumidores.  

Lombardi (1998, p.90) afirma que, “com respeito à segurança alimentar, a 

rastreabilidade é uma garantia dada ao consumidor de que ele está consumindo um 

produto que é controlado em todas as fases da produção”. A rastreabilidade é 

fundamental, especialmente nos casos em que o impacto causado por incidentes 

envolvendo a segurança de produtos leva além dos danos à saúde dos consumidores, à 

redução da confiança da população nos produtos, nos órgãos de fiscalização e nas 

empresas.  

O impacto de acidentes envolvendo contaminação humana por causa de 

agrotóxicos, doenças em animais, entre outros, tem contribuído para fortalecer os 

mecanismos de controle dos aspectos de saúde e segurança nas cadeias produtivas. 

Como consequência, assegurar a rastreabilidade dos produtos não se trata apenas de 

uma tendência mercadológica, mas de uma necessidade imposta pelas mudanças de 

hábitos culturais do consumidor, da globalização de mercados e pela preocupação com 

o impacto que as condições higiênico-sanitárias têm nos alimentos. 

A cada dia, constata-se que mais empresas respondem ao desejo do consumidor 

de saber onde, como e em que condições o alimento é produzido. No Brasil, existem 

poucos estudos abordando a união desses dois temas: processo de decisão de compra e 

rastreabilidade em produtos perecíveis. 

A proposta dessa dissertação é contribuir para um tema contemporâneo, que 

traz à luz, questões de interesse para o meio acadêmico e para a sociedade. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O Capítulo 1 inicia a revisão teórica abordando os estudos do comportamento 

do consumidor e o processo de decisão de compras optando-se pelo modelo decisório de 

compras apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2005). Nesse capítulo, também 

foram tratados os fatores de influência no processo de tomada de decisão do consumidor 

que mais se adequavam a este estudo – valores e atitudes, crenças, opiniões e 

conhecimento e aprendizagem. 

No Capítulo 2, tratou-se da conceituação de rastreabilidade, sua influência na 

garantia de um alimento seguro e as legislações existentes sobre o assunto. Nesse 

capítulo, também foi feito um panorama do consumo de frutas no Brasil. 

O capítulo 3 apresenta os aspectos metodológicos do estudo empírico adotado 

nesta dissertação, com a definição do método de pesquisa, coleta e tratamento dos 

dados. O capítulo 4 apresenta e analisa os dados da pesquisa de campo. O estudo 

empírico foi baseado na resposta de 324 consumidores e compradores de frutas. As 

considerações finais encerram esta dissertação com as considerações finais sobre o 

estudo, suas limitações e sugere novas investigações sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1: COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

 

A revisão teórica feita neste capítulo trata dos estudos do comportamento do 

consumidor e o processo de decisão de compras optando-se pelo modelo decisório de 

compra apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2005). Trata também dos fatores 

que influenciam a tomada de decisão do consumidor com ênfase em valores e atitudes, 

crenças, opiniões e conhecimento e aprendizagem. 

 

  1.1 Compreendendo o comportamento do consumidor 

O interesse pelos estudos do consumidor não é novo. As relações de troca 

desde que se tem registro já criavam hipóteses e explicações sobre o comportamento 

dos então denominados compradores.  

Os primeiros estudos formais datam do início do século XX quando os 

economistas esforçaram-se em entender a demanda agregada, baseados na hipótese de 

que indivíduos possuíam informações completas e precisas sobre as opções e as 

utilizavam plenamente em suas decisões de compra. Nesse contexto, as decisões 

tomadas pelos consumidores eram completamente racionais. (ROBERTSON et al., 

1984). 

Antonides e Van Raaij (1998) expõem as várias áreas para as quais o 

comportamento do consumidor é importante – marketing e políticas de consumo – e 

demonstram como ele central para que a ciência possa testar teorias econômicas, 

cognitivas, econômico-psicológicas e sociopsicológicas. Sob uma perspectiva histórica, 

esses autores afirmam que o conceito de consumidor data de apenas um século, uma vez 

que antes disso, em uma economia de escassez, o desafio era sobreviver e suprir as 

necessidades básicas. Apenas após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas podiam ter a 

liberdade de fazer escolhas sobre como gastar ou poupar, quando sobrava alguma 

receita (ANTONIDES; VAN RAAIJ, 1998). 
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O comportamento do consumidor é definido como as atividades diretamente 

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

decisórios que antecedem e sucedem essas ações (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

1995). 

Mowen e Minor (2003) definem o comportamento do consumidor como estudo 

das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, consumo e 

na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. 

O interesse central dos negócios, de economistas e de outros é encontrar 

estratégias mais eficazes para influenciar e moldar o comportamento (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 1995). 

Muitas disciplinas se uniram aos fatores macroeconômicos e motivacionais 

para delinear as teorias de comportamento do consumidor. A microeconomia iniciou a 

sua contribuição afirmando que os consumidores tendiam a maximizar a utilidade em 

relação ao produto consumido. Mais tarde, essa posição foi contestada devido ao seu 

caráter extremamente racional: era muito difícil medir a utilidade, e pesquisas 

demonstraram que os objetivos dos consumidores eram de alternativas satisfatórias, não 

necessariamente ótimas. Alguns economistas chegaram a reconhecer essa limitação, 

acrescentando os motivos e atitudes como fatores que afetavam as decisões dos 

consumidores (ROBERTSON et al., 1984). 

A pesquisa motivacional reforçou a escolha de produtos e marcas específicos e 

seus significados para cada indivíduo (ROBERTSON et al., 1984), mas logo perdeu 

forças devido às questões levantadas sobre sua capacidade de predição e seu valor 

prático. Isso não a impossibilitou de deixar como legado a importância de visualizar o 

processo de decisão de compra a partir do consumidor e do significado simbólico dos 

produtos para este (OLIVEIRA, 2007). 

O comportamento do consumidor se expandiu além de sua gênese econômica, 

recebendo influência também da sociologia. A abordagem sociológica trouxe sua 

contribuição acrescentando as influências exercidas pelo grupo a que o consumidor 

pertence, especialmente a família (ROBERTSON et al., 1984). O papel do produto em 

instituições sociais e nas relações de grupo também faz parte da abordagem. Giglio 

(2005, p.16) afirma que: “para que o comportamento de consumo seja explicado pela 
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sociologia é necessário conhecer as regras e a história das regras às quais um sujeito 

está submetido”. 

Os pesquisadores também foram buscar respostas nas intervenções que os 

processos cognitivos são capazes de exercer entre os estímulos de marketing e as 

decisões de compra, principalmente no que se refere às atitudes: como elas se 

formavam, mudavam e se relacionavam com as decisões de compra. 

A psicologia social e a antropologia agregaram aos estudos dos consumidores 

novos conceitos, referentes, respectivamente, ao comportamento interpessoal (maneira 

como o grupo influencia o comportamento individual) e a maneira como a sociedade 

influencia o indivíduo (ROBERTSON et al., 2005). 

Numa perspectiva histórica, pode-se dizer que o comportamento do 

consumidor surgiu como um campo distinto de estudo nos anos 1960, através da 

influência de escritores como Newman, Katona, Ferber, Howard e Engel (GADE, 

1980). Esses autores passaram a tratar o comportamento do consumidor como uma área 

de estudos relacionados aos processos pelos quais indivíduos ou grupos compram, usam 

ou descartam bens e serviços a fim de satisfazer necessidades e desejos 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Foi também a partir dessa época que o 

comportamento de consumo passou a ser compreendido como a forma que os 

consumidores agem quando buscam, compram, utilizam e julgam suas escolhas visando 

atender as suas necessidades (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Howard e Sheth (1969, p.25) afirmaram que “os elementos de decisão de 

compra envolvem um conjunto de motivos, marcas alternativas e os critérios de escolha 

pelos quais os motivos se combinam às alternativas”. 

Foi somente nos anos 1970 que as teorias do comportamento do consumidor 

começaram a se delinear de maneira mais independente, expandindo os estudos sobre 

atitudes para o conceito mais amplo de processamento das informações: como os 

consumidores as adquiriam, as armazenavam em suas memórias e as utilizavam 

posteriormente para decidir as suas compras. Nesse momento, surgiram os modelos de 

comportamento do consumidor, cuja função foi organizar muito do conhecimento 

passado sobre o tema (ROBERTSON et al., 2005).  
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Gade (1980, p.2) afirmou que: “o consumidor é o destinatário dos produtos que 

as empresas industriais e a agricultura produzem e o comércio distribui”. Entender seu 

comportamento significa entender como é a relação entre ele e esses produtos. 

Robertson et al. (1984) reforçaram o caráter interdisciplinar do campo de 

estudo do comportamento do consumidor já que este se focaria em saber sobre como e 

por que os consumidores se comportam da maneira como o fazem. 

Howard (1989) generaliza um pouco mais a definição de comportamento do 

consumidor chegando a algo muito parecido ao defendido por Robertson et al. (2005), 

afirmando que era o estudo de como e por que os consumidores compram e consomem. 

Sheth et al. (1999, p.29) definiram comportamento de consumidor “como as 

atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo que resultam em 

decisões e ações que definem vários papéis a serem assumidos”. 

Schiffman e Kanuk (2000, p.7) afirmaram que o comportamento conceito se 

refere ao comportamento que os consumidores demonstram ao pesquisar, comprar, usar, 

avaliar e se dispor de produtos e serviços que eles esperam que satisfaçam as suas 

necessidades. 

Hawkins et al. (2001, p.21) definiram o consumidor como “um solucionador de 

problemas: uma unidade de tomada de decisões que absorve informações, processa-as 

diante da situação que está vivendo e age para alcançar satisfação e engrandecer o seu 

estilo de vida”. 

Solomon (2002, p.24) definiu o comportamento do consumidor como os 

processos envolvidos na seleção, compra, uso ou disposição não apenas de produtos e 

serviços, mas também de ideias e experiências que possam satisfazer as necessidades e 

os desejos dos consumidores. Destaca que a troca é uma transação em que duas ou mais 

organizações ou pessoas dão e recebem algo de valor, sendo parte integrante do 

marketing. Embora o momento da troca efetiva seja o mais importante do processo de 

consumo, a visão mais abrangente enfatiza todo o processo de consumo, o que inclui as 

questões que influenciam o consumidor, antes, durante e depois da compra. 

Esses processos podem variar quanto ao grau de complexidade, dependendo do 

nível de envolvimento do consumidor com a compra. Assim, quando há grande 
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envolvimento, o processo decisório tende a ser mais complexo – o que é identificado 

como Solução de Problemas Extensivos (BENETT; KASARJIAN, 1975; ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 1990). Diante de um menor envolvimento com a compra, o 

processo decisório costuma ser menos rebuscado – o que é identificado por Solução de 

Problemas Limitados (BENET; KASSARJIAN, 1975; ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 1990). 

Giglio (2002, p.47) define “o ser humano como complexo, com o 

comportamento imprevisível em funções das determinações e indeterminações que 

comandam suas decisões”, e coloca os seguintes pressupostos: 

• O ser humano é positivo, com comportamento direcionado para a 

racionalidade. 

• O ser humano é emocional, sendo dirigido por afetos conscientes 

e inconscientes. 

• O ser humano é social, influenciado pelas regras do grupo ao qual 

pertence. 

• O ser humano é dialético, sendo conduzido pelas oposições da 

existência humana. 

Mowen e Minor (2003, p.3) apresentaram uma definição muito semelhante à 

de Solomon: “o comportamento de consumo é o estudo das unidades compradoras e dos 

processos de troca envolvidos na aquisição e no consumo e na disposição de 

mercadorias, serviços, experiências e ideias”. Normalmente, existe uma concentração 

desses estudos na fase de aquisição, em detrimento do consumo e da disposição, o que 

pode implicar em distorções no entendimento do processo. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.6) saíram da visão de processo e 

definiram comportamento do consumidor como atividades com que as pessoas se 

ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços; ou, de maneira 

mais ampla, como um campo de estudo com foco nas atividades do consumidor. 
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Atualmente, entende-se com clareza que o comportamento do consumidor é 

um processo estocástico, aquele no qual apenas as probabilidades de comportamento 

podem ser determinadas (ROBERTSON et al., 2005). 

 

  1.2 Processo de tomada de decisão do consumidor 

 

O processo de decisão de compra do consumidor se refere às ações e 

conjecturas mentais realizadas por estes e as influências recebidas a fim de reconhecer 

necessidades, buscar informações, avaliar alternativas, decidir pela compra, consumir, 

avaliar esse consumo e, finalmente, realizar o descarte do bem obtido (SASTRE, 2009). 

O comportamento humano de escolha tem muitas facetas e já foi muito 

pesquisado em toda literatura acadêmica. Esse processo de escolha é mutável, complexo 

e envolve diversas variáveis. Além disso, é um processo em que várias decisões estão 

inter-relacionadas como: onde comprar, quando consumir, como pagar, entre outras. 

Existem vários estudos (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000; 

CHURCHIL; PETER, 2000; SOLOMON, 2002; KOTLER; KELLER, 2006) que 

afirmam haver vários fatores internos e externos que influenciam o processo de decisão 

de compra, e que por mais que eles não possam ser controlados, os profissionais de 

marketing devem os levar em consideração (KOTLER; ARMSTRONG, 1995). 

Engel, Blackwell e Miniard (2005) produziram estudos sobre o processo 

decisório do consumidor nos quais salientam que muitos fatores podem moldar o 

resultado final desse processo, incluindo motivações internas e influências externas, 

como pressões sociais e estratégias de marketing. De alguma forma, as pessoas 

organizam essas informações e tomam as decisões que lhes são coerentes. 

Quanto ao ato da tomada de decisão, optou-se pelo modelo de processo 

decisório de compra apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2005, p.88-90). O 

modelo divide o processo da tomada de decisão em sete etapas (conforme a Figura 1): 
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1. Reconhecimento da necessidade: uma percepção da diferença 

entre a situação desejada e a situação real, suficiente para despertar e ativar o 

processo decisório. 

2. Busca de informações: busca de informações armazenadas na 

memória (busca interna) ou aquisição de informação relevante para a decisão no 

ambiente (busca externa). 

3. Avaliação de alternativas pré-compra: avaliação das opções em 

termos de benefícios esperados e estreitamento da escolha para a alternativa 

preferida. 

4. Compra: aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta 

aceitável. 

5. Consumo: uso da alternativa comprada. 

6. Avaliação pós-consumo: avaliação do grau em que a experiência 

do consumidor produziu satisfação. 

7. Descarte: descarte do produto não consumido ou do que dele 

restou. 
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Figura 1: Modelo de processo decisório 

Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p.73 

 

É importante ressaltar que etapas podem ser suprimidas e algumas podem ser 

mais importantes do que outras, em função do envolvimento com a compra e da 

diferença entre as alternativas existentes percebidas pelo consumidor (KOTLER, 1998). 

Nesta dissertação, será detalhada cada etapa do processo. 

 

1.2.1 O reconhecimento da necessidade 

O estágio inicial em qualquer processo de tomada de decisão é reconhecer a 

necessidade. O reconhecimento da necessidade, ou do problema, surge quando o 

consumidor percebe uma significativa diferença entre o seu estado atual e algum estado 

desejado ou ideal de vida (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2005); ou seja, a 

diferença entre o estado real das coisas e o nível do estado desejado pode aumentar até o 
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momento que impulsiona o consumidor a agir para diminuir esse descompasso 

(MOWEN e MINOR, 2003). Essa diferença pode ser definida como grau de 

discrepância. Esse grau de discrepância, conforme a Figura 2, precisa chegar a certo 

nível para que o indivíduo consiga sentir uma necessidade. Com um grau baixo de 

discrepância o processo não se inicia. 

 

 

Figura 2: Processo de reconhecimento de necessidade centra-se no grau de discrepância 

Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p.104 

 

O reconhecimento da necessidade pode ser simples ou complexo. O simples 

está ligado às decisões de rotina. O complexo é caracterizado por um problema que se 

desenvolve ao longo do tempo e necessita de um período maior para a busca de uma 

solução satisfatória (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). No consumo de frutas, por 

exemplo, pode-se assumir que o reconhecimento da necessidade é simples. 

O estado desejado é influenciado por diversos fatores como cultura, subcultura, 

grupos de referência, tendências e estilo de vida, conforme defendem Mowen e Minor 

(2003). Esses fatores influenciadores do estado real, conforme a Figura 3, fazem com 

que o consumidor deseje algo diferente do que ele tem, sem necessariamente ter algo 
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errado com o que ele possui, movendo o estado desejado para um nível superior ao atual 

(SOLOMON, 2002). 

 

 

Figura 3: Reconhecimento do problema – mudanças do estado real e desejado 

Fonte: SOLOMON, 2002, p.212 

 

Semenik e Bamossy (1995, p.211-212) afirmam que o reconhecimento da 

necessidade de compra pode ser classificado em três níveis distintos: reposição, 

emocional e funcional. A necessidade de reposição trata-se de compras diárias que 

devem ser repostas à medida que o estoque vai caindo. A necessidade funcional surge 

quando o consumidor tem que resolver um problema que pode ser resolvido por 

funcionalidade ou características de determinado produto. A necessidade emocional é 

sentida quando o consumidor é carente de reconhecimento social como prestígio, 

conquista, ou seja, status. 

 

1.2.2 – A busca de informações 

A busca de informações acontece depois do estágio de reconhecimento do 

problema e é quando o consumidor procura por informação sobre o produto ou serviço 

que poderá resolver o problema identificado na fase anterior.  
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Esta busca acontece em duas etapas: a interna e a externa. Existe também a 

busca contínua, em que o indivíduo só busca a informação por gostar de se manter 

atualizado ou ser um entusiasta de determinada categoria de produtos (SOLOMOM, 

2002; MOWEN; MINOR, 2003). 

Com relação à busca interna, esta se relaciona à memória da pessoa, seja por 

experiências adquiridas em compras anteriores ou por outras informações armazenadas. 

Quanto maior for essa experiência menor será a necessidade de buscas por informações 

externas (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Quanto à busca externa, esta se refere ao processo de busca de informações de 

auxílio junto aos grupos de referência, bem como às ferramentas de comunicação 

utilizadas pelas organizações (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2005; SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Essa busca pode ser 

passiva, com o consumidor mais atento as informações ao seu redor, quanto ativa, 

quando ocorre a busca intencional de informações através de pesquisas de mercado, na 

internet, conversando com amigos ou simplesmente indo ao local de compra. 

 

 

Figura 4: Busca de informações 

Fonte: BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, p.111 
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Como mostra a Figura 4, a busca interna é sempre o primeiro passo. O 

consumidor procura resgatar dados a partir de experiências vividas, conhecimento e 

informações que estavam em sua memória que permitam a continuidade do processo de 

decisão. Porém, se as informações da busca interna não forem suficientes para a tomada 

da decisão, parte-se para a busca externa. 

Segundo Kotler (2000), o consumidor interessado tende a buscar mais 

informações. Existem dois níveis de interesse – atenção elevada e busca ativa de 

informações. O estado de busca mais moderado é denominado atenção elevada. Nesse 

estado, o consumidor é mais receptivo às informações sobre um produto. No outro 

nível, o consumidor parte para uma busca mais ativa de informações procurando 

conhecer mais sobre o produto ou serviço. As fontes de informações podem ser 

pessoais, comerciais, públicas ou experimentais. A quantidade relativa e a influência 

dessas fontes variam de acordo com a categoria dos produtos e características do 

comprador. A maior parte de informações de produtos vem de fontes comerciais 

(propaganda, venda, mostruários, embalagens), mas as informações mais efetivas vêm 

das fontes pessoais. As fontes comerciais normalmente desempenham uma função 

informativa, enquanto as pessoais, uma função de avaliação e legitimação 

(YAMAGUTI, 2005). 

A pesquisa de informação é influenciada pelos ganhos marginais em função 

dos custos marginais, assim os consumidores pesquisarão enquanto houver informação 

significante a ser adquirida e enquanto esse processo não for muito trabalhoso 

(SOLOMON, 2002; MOWEN; MINOR, 2003). Segundo Blackwell, Miniard e Engel 

(2008) a profundidade dessa pesquisa é determinada por influências ambientais e 

diferenças individuais em cada consumidor, como personalidade, classe social, renda, 

experiências e outros. 

 

1.2.3 – Alternativas pré-compra 

Quando os consumidores concluem a busca de informações, eles precisam 

definir critérios para avaliar as possibilidades possíveis de compra, ou seja, eles irão 

realizar a avaliação de alternativas pré-compra. Marca, preço, origem, entre outros, são 

atributos presentes em tais critérios de avaliação (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 
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2005). Nesse estágio, o consumidor estreita as alternativas até finalmente escolher uma 

delas. 

Engel, Blackwell e Miniard (2005, p 135-147) sugerem a esquematização da 

Figura 5 para explicar que o consumidor, a partir do seu contexto social, cultural, 

econômico e financeiro, tem determinado seus critérios de avaliação para escolher a 

melhor opção de produto; ou seja, que atributos deverão ser comparados ou analisados. 

Esse mesmo contexto determina quais são as melhores alternativas de produto que 

poderão estar inseridas no seu universo de escolha. A análise comparativa predomina 

nesse processo (YAMAGUTI, 2005). 

 

 

Figura 5: Critérios de avaliação 

Fonte: ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2005, p.136 

 

A avaliação das alternativas é influenciada pelo tipo de hierarquia de efeitos 

utilizada. Para compras com hierarquia de alto envolvimento, a avaliação é feita com 

base nos atributos e no grau de envolvimento afetivo com o produto. Para compras de 

hierarquia de baixo envolvimento, o consumidor usa uma avaliação mais simples 

baseada em crenças rudimentares sobre as opções disponíveis, com pouco envolvimento 

emocional (MOWEN; MINOR, 2003). Nas compras de hierarquia experimental, a 

decisão é feita através de impulso baseado na emoção que é estimulada no consumidor 
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no momento da compra. Por último, as decisões que usam a perspectiva da influência 

comportamental, não admitem que exista a ocorrência de qualquer processo interno de 

comparação. Nesse caso, ações externas estimulam o consumidor na sua escolha. 

A avaliação das alternativas pode ser realizada por meio da elaboração de listas 

ou conjuntos de opções de marcas com as quais os consumidores pretendem fazer as 

suas escolhas. O conjunto evocado, ou lista de consideração, abrange os produtos que já 

estão na memória do consumidor, referindo-se a marcas específicas dentro de uma 

categoria de produtos. Os produtos que o consumidor está ciente que existem, mas não 

leva em consideração na hora da compra, por serem considerados inferiores, compõe o 

conjunto inepto. Os produtos aos quais o consumidor é indiferente, por não serem 

percebidos como mais vantajosos, constituem o conjunto inerte (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000; SOLOMON, 2002).  

Na fase de comparação de atributos, a qualidade percebida de um produto 

alimentar pode ser interpretada pelo consumidor de acordo com atributos como: 

facilidade de acesso, características dietéticas, organolépticas (cor, odor e sabor) e de 

utilização (AMARAL, 2007). 

 

1.2.4 – Compra  

Realizada a avaliação, segue-se a compra, quando o consumidor deve escolher 

o vendedor e, depois, dentre uma categoria de produtos dentro da loja, escolher o que 

vai ser consumido (SOLOMON, 2002; MOWEN; MINOR, 2003). 

O modo como o consumidor faz suas escolhas é definido como heurística, 

estratégias de decisão e estratégias de processamento da informação. A heurística são os 

procedimentos mentais práticos que levam a uma decisão acelerada (SOLOMON, 

2002). 

Para chegar a essa simplificação, os consumidores utilizam regras de decisão. 

Algumas podem ser muito simples, como quanto mais caro, melhor a qualidade. Num 

caso como este, não há muita ponderação na escolha. Esse tipo de pensamento é 

chamado de regra não compensatória (SCHIFFMAN; KANUK, 2000; SOLOMON, 

2002; MOWEN; MINOR, 2003). A regra não compensatória é usada para a escolha de 
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produtos de baixo envolvimento, nos quais fortes crenças quanto a um atributo podem 

vir a não compensar as crenças fracas em relação a outro atributo. Já a regra é 

geralmente usada na compra de produtos de alto envolvimento, pois, com essa regra, o 

consumidor analisa todos os atributos do produto antes de tomar a sua decisão. As 

regras não compensatórias são divididas em quatro categorias: a lexicográfica, a 

conjuntiva, a disjuntiva e a de eliminação por aspectos (MOWEN; MINOR, 2003). 

Ao usar a regra lexicográfica, o consumidor coloca os atributos de dois 

produtos em ordem de importância e escolhe o produto melhor avaliado no atributo 

mais importante. Em caso de empate, recorre ao segundo atributo mais importante, ao 

terceiro e assim por diante (SOLOMON, 2002). 

Na tomada de decisão conjuntiva, o consumidor estabelece um critério mínimo 

aceitável; mas, nessa regra, qualquer produto que supere o nível mínimo em qualquer 

atributo é considerado como prioritário na hora da escolha (SCHIFFMAN; KANUK, 

2000). 

A regra disjuntiva é semelhante à regra conjuntiva, pois também estabelece um 

nível mínimo aceitável. Geralmente, esse processo de escolha mínima aceitável é 

bastante alto, sendo necessário um nível de excelência em um dos atributos (MOWEN; 

MINOR, 2003). 

A regra de eliminação é similar à regra lexográfica, mas além de colocar os 

atributos em grau de importância, o consumidor também estabelece um nível mínimo 

aceitável para o produto ser considerado (MITTAL et al., 2008). 

Existem dois tipos de regras compensatórias, a aditiva simples e a aditiva 

ponderada. Na escolha compensatória usando a regra aditiva simples, o consumidor 

analisa todos os atributos dando uma nota para cada um e, no final, o produto com 

maior nota é escolhido. Na regra aditiva ponderada, existe um peso, ou uma importância 

dada a cada atributo relevante na avaliação do consumidor. Esse peso é o considerado, 

junto com a nota dada a cada atributo, no final, a melhor soma dos atributos ponderados 

é escolhida. 
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Com relação à compra, esta pode ser planejada, parcialmente planejada 

(quando se sabe o que comprar, mas a decisão da marca fica para o ponto de venda) e 

não planejada.  

 

1.2.5 Consumo 

O consumo é o momento em que depois de passar pelas etapas anteriores o 

consumidor utiliza o produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). O consumo 

também pode ser caracterizado como o conjunto de conhecimento e sentimentos 

experimentados por uma pessoa durante o uso de um produto ou serviço (MOWEN; 

MINOR, 2003). 

No que diz respeito ao consumo, tendo-se por referência os diferentes papéis 

de compra, deve-se salientar que o comprador não será, necessariamente, o consumidor 

ou o único consumidor de determinado produto (SCHIFFMAN; KANUK, 2005). 

Kotler (2000, p.204) afirma que, “entre a intenção de compra e a decisão de 

adquirir um produto, dois fatores influenciam o consumidor: a atitude dos outros e os 

fatores situacionais”. A atitude dos outros é como as pessoas percebem a marca ou o 

produto pretendido pelo consumidor. A partir dessas atitudes, o consumidor reflete se 

quer concordar ou contrariar opiniões. Os fatores situacionais imprevistos são os 

eventos que podem alterar a intenção de compra, como uma nova necessidade ou 

necessidade de se investir em outra coisa. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.152-153) confirmam essa possibilidade de 

mudança na intenção de compra com os fatores: 

• Mudança de motivações – em que a necessidade reconhecida 

pode ser satisfeita de outras maneiras ou quando outras necessidades tornam- se 

prioritárias para o consumidor; 

• Mudanças de circunstâncias – quando questões econômicas 

tornam inviável a compra; 

• Nova informação – quando o consumidor sente-se inseguro 

quanto à avaliação de alternativa que executou no passo anterior; 
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• Alternativas desejadas não estão mais disponíveis – quando 

acontece o problema de distribuição ou finalização de estoques. 

Depois de exposto a essas influências e considerando-se que ele opta pela 

compra, o consumidor chega ao momento de consumar a intenção de compra. 

No consumo, é importante analisar três variáveis: a frequência do consumo, a 

quantidade e o propósito. A frequência é necessária para saber se o produto é utilizado 

continuamente ou esporadicamente. A quantidade para saber se o consumidor está 

utilizando a porção correta do produto. A análise do propósito é para saber se o produto 

está sendo utilizado para o que foi projetado ou se há outros usos para ele. Esse tipo de 

análise serve tanto para aprimorar o produto quanto para descobrir outras maneiras de 

aumentar o seu consumo (MOWEN; MINOR, 2003). 

 

1.2.6 – Alternativas pós-consumo 

Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.172-177) falam sobre a evolução do 

trabalho em marketing dentro de mercados competitivos, nos quais a relação das 

empresas com seus consumidores não termina no ato da venda. Para a manutenção ou 

retenção desses clientes, as empresas precisam acompanhar como o seu produto é usado 

ou consumido pelo mercado e verificar qual nível de satisfação da necessidade. Essas 

mensurações são realizadas por meio de vários tipos de pesquisa comportamentais 

(YAMAGUTI, 2005). 

A avaliação pós-consumo consiste no desenvolvimento da sensação de 

satisfação ou insatisfação decorrente do atendimento ou não das expectativas do 

consumidor em relação ao produto adquirido. Brady, Cronin e Brand (2002), em seu 

estudo, demonstraram que a avaliação de desempenho pós-compra está diretamente 

ligada à percepção de qualidade de produto. Essa avaliação, apesar de acontecer após a 

compra, representa parte do processo de decisão, pois influencia as futuras decisões 

desse consumidor (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008). 

Kotler (2000) entende que o consumidor, após comprar o produto e iniciar o 

seu uso – o consumo –, passa a formar uma percepção de maior ou menor grau de 

satisfação ou insatisfação com o produto. 



35 
 

 

Após a compra e o consumo, o consumidor irá experimentar a confirmação ou, 

então, a desconfirmação de suas expectativas (OLIVER, 1999). Assim sendo, a 

avaliação de alternativas pós-consumo pode assumir uma de três formas frente às 

expectativas dos consumidores: desconfirmação positiva, confirmação simples e 

desconfirmação negativa.  

A experiência de consumo pode gerar um reforço positivo ou negativo. O 

reforço positivo ocorre quando o consumidor recebe um estímulo pelo uso do produto, 

como satisfação ou reconhecimento. O reforço negativo evita algum resultado negativo 

que o consumidor não quer ter, como por exemplo, evitar o consumo de frutas de 

origem desconhecida. Nesses dois casos, se bem-sucedidos, podem fazer com que o 

consumidor repita a experiência de compra.  

Quando o consumo do produto não trás os efeitos esperados é pouco provável 

que o consumidor repita a experiência de compra. Como consequência direta, cria-se 

um sentimento de frustração com a compra, gerando uma resposta emocional traduzida 

como insatisfação com o produto, também chamada de dissonância cognitiva. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2008; MOWEN; MINOR, 2003). 

Semenik e Bamossy (1995) alertam que muitas empresas ignoram as reações 

ou comportamento do consumidor após o ato da compra. Esses autores entendem que a 

percepção de satisfação é construída durante o período pós-compra. Mesmo depois da 

compra efetuada o consumidor vai em busca de mais informação sobre o produto 

adquirido para avaliar a dissonância cognitiva. 

Os profissionais de marketing devem estudar e analisar cuidadosamente o 

processo de decisão de compra de seus consumidores em cada estágio. A satisfação é 

construída com a satisfação que ele encontra em cada momento do seu processo 

decisório. O consumidor precisa sentir certeza de que está agindo de forma correta e 

segura nesse seu importante momento de decisão (YAMAGUTI, 2005). 
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1.2.7 – Descarte 

O descarte é a última fase do processo defendido por Blackwell, Miniard e 

Engel (2008). São três as formas possíveis deste: descarte direto, reciclagem e 

remarketing. Salienta-se que o remarketing corresponde à venda de itens usados, como 

automóveis e imóveis, entre outros (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2005). No 

caso desta dissertação, o consumo é de frutas, itens perecíveis e considerados lixo 

orgânico. 

Com o tempo, os pesquisadores perceberam que o modelo tradicional de 

processo de decisão do consumidor possui limitações. Nesse sentido, os pesquisadores 

propuseram modelos alternativos, colocando ênfase em diferentes processos do 

fluxograma genérico de tomada de decisão (MOWEN; MINOR, 2003). Muitas vezes, o 

consumidor não quer gastar tempo com decisões complexas. Portanto, dependendo do 

envolvimento da compra (alto ou baixo), ele opta pela estratégia mais adequada, 

adaptando o seu nível de esforço cognitivo à compra a ser efetuada (SOLOMON, 2002). 

Mowen e Minor (2003) e Solomon (2002) defendem a existência de três tipos 

de abordagem no estudo da perspectiva da tomada de decisão: a perspectiva tradicional, 

a experimental e a comportamental. 

A perspectiva tradicional enfatiza o processo de informação, no qual o 

consumidor passa por todas as etapas do processo decisório antes de resolver-se. 

Quando a compra é complexa e de alto envolvimento, a tendência é que as fases de 

busca de informação, avaliação de alternativa e escolha, sejam longas. Por outro lado, 

como no caso do consumo de frutas, quando a compra é simples, ou de baixo 

envolvimento, tais fases tendem a ser curtas (MOWEN; MINOR, 2003). 

A perspectiva experimental leva em conta o modelo decisório emocional, no 

qual os produtos também carregam uma simbologia subjetiva como lembranças e 

sentimentos. A perspectiva da influência comportamental estuda como o ambiente 

físico, design e apelo da embalagem podem ser usados para influenciar as decisões do 

consumidor (SOLOMON, 2002). 

Existem algumas variáveis que influenciam o processo de decisão de compra 

do consumidor. Os muitos fatores e determinantes que influenciam a tomada de decisão 
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do consumidor são agrupados por Engel, Blackwell e Miniard (2000) em três 

categorias: 

• diferenças individuais (recursos do consumidor, conhecimento, 

atitudes, motivação, personalidade, valores e estilo de vida);  

• influências ambientais (cultura, classe social, influência pessoal, 

família e situação); 

• processos psicológicos (informação em processamento, 

aprendizagem e mudança de atitude e comportamento). 

Alguns autores ainda citam as influências sociais, situacionais e culturais 

(CHURCHIL, PETER, 2000, SOLOMON, 2002). 

 

  1.3 Fatores de influência no processo de tomada de decisão do consumidor 

 

Nesta dissertação, selecionaram-se como fatores de influência aos modelos 

teóricos do comportamento: valores e atitudes, crenças, opiniões e conhecimento e 

aprendizagem. 

 

1.3.1 Atitudes e valores 

O homem é dotado de razão e personalidade única. Nesse sentido, as atitudes 

colocam as pessoas numa estrutura mental de gostar ou desgostar de um objeto, de 

aproximar-se ou afastar-se dele (KOTLER, 1998). 

A atitude é um dos componentes mais importantes no estudo do 

comportamento do consumidor. Isso porque ela é, na verdade, o único elemento 

verdadeiramente mensurável de modo direto e ostensivo, entre todas as variáveis que 

formam a teoria do comportamento (SERRALVO, 2009). Para Schifman e Kanuk 

(2000) uma avaliação das atitudes predominantes tem um importante mérito estratégico 

no contexto do comportamento do consumidor. 
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Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005, p.300) “as atitudes são avaliações 

gerais, positivas ou negativas, de uma alternativa, representando, então, possibilidades 

que nos agradam ou não e podem ser desenvolvidas com um elevado grau de 

confiança”. As atitudes com elevado grau de confiança orientam comportamentos e 

tornam-se mais resistentes a mudanças (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1990). 

Allport (apud ROBERTSON et al., 1984, p.284) define “as atitudes como as 

predisposições aprendidas para responder a um objeto ou a uma classe de objetos de 

maneira consistentemente favorável ou desfavorável”. Robertson et al. (1984) 

enfatizam, ainda, o fato das atitudes serem vistas, pela psicologia social, como 

orientações psicológicas internas que ficam dentro da mente dos consumidores, 

funcionando como uma variável que age para organizar os estímulos provenientes do 

ambiente externo. 

A atitude favorável em relação a uma alternativa é essencial para que haja a 

intenção de compra ou a manutenção do consumo, mas não é suficiente. O consumidor 

pode apresentar níveis diferentes de atitude favorável em relação às alternativas ou 

simplesmente ter recursos limitados e que não comportem adquiri-las; ou podem, ainda, 

julgar que não deve fazê-lo. A atitude favorável a uma alternativa não significa uma 

atitude favorável a compra da alternativa ou ao seu consumo. Por esse motivo, uma 

forma bastante adequada de medir as atitudes é verificar as preferências de um objeto 

em relação a outro (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A atitude pode ser relativa a um objeto ou a um comportamento decorrente do 

objeto alvo da atitude; essa última, normalmente, encontra-se mais próxima às 

intenções, sendo julgamentos subjetivos de como será o comportamento no futuro 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

Uma vez que um indivíduo tenha uma atitude positiva em relação a um 

determinado objeto, apresentará uma tendência a aceitar e, no caso de produtos, 

consumir de forma mais favorável. Uma vez que se conheçam as atitudes de um 

indivíduo, pode-se tentar inferir sobre o seu comportamento (DONEGÁ, 2004). 

A atitude é considerada duradoura porque tende a persistir ao longo do tempo 

(SOLOMON, 2002). Além disso, as atitudes seguem um padrão e é difícil mudá-las 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1995). Elas correspondem a avaliações, sentimentos e 
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tendências de ações duradouras, favoráveis ou não, a algum objeto ou ideia (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Como influenciadoras do comportamento de compra dos consumidores, além 

de considerar as atitudes relativas a um produto, é necessário considerar também as 

atitudes em relação aos atributos do produto, as associações com a marca, fabricante e 

varejista e até mesmo o processo de busca externa de informações (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). 

Os valores são representantes das crenças sobre a vida e dos comportamentos 

aceitáveis. São mais duradouros do que as atitudes, são centrais na estrutura da 

personalidade e determinantes nas escolhas e desejos de longo prazo (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

Os valores podem ser pessoais ou sociais. Valores sociais definem o 

comportamento normal de uma sociedade ou grupo, enquanto os valores pessoais 

definem o comportamento normal de um indivíduo (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Os valores fornecem uma explicação de por que um consumidor varia em sua 

tomada de decisão. Os valores expressam as metas que motivam as pessoas e as 

maneiras apropriadas de atingir essas metas, muitas das quais derivadas da sociedade 

em que o consumidor nasce. A natureza duradoura dos valores e seu papel central na 

estrutura da personalidade os fazem ser aplicados a muitas situações de consumo. Os 

valores são conceitos que transcendem situações específicas e que guiam a seleção ou 

avaliação de comportamentos (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

A definição de valor apresentada por Rockeach (1973, p.5) fala que: “os 

valores podem se relacionar com objetivos, definindo-os como crenças duradouras de 

que um modo específico de conduta ou estado final da existência é pessoal ou 

socialmente preferível a outros modos opostos de conduta ou estado final da 

existência”. O autor define valor como um padrão que não somente orienta o 

comportamento dos indivíduos que os têm, mas também suporta seu julgamento sobre o 

comportamento dos outros. 



40 
 

 

Os valores formam a base de grande parte da percepção e do comportamento 

humano. É uma maneira de unir crenças centrais e atitudes. Schwartz (1992) 

aprofundou o estudo do conceito de valores, definindo-os como objetivos trans-

situacionais que atendem ao interesse de indivíduos ou grupos que expressam um em 

cada dez tipos de valores ou motivações universais (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005).  

Schwartz (1992) desenvolveu uma tipologia universal de valores baseada nas 

necessidades básicas do indivíduo. Os tipos motivacionais propostos foram:  

• Universalismo: a compreensão e proteção do bem-estar de todos e da 

natureza,  

• Benevolência: a preocupação com o bem-estar de pessoas próximas, 

• Conformidade: limitar as ações, inclinações e impulsos que possam 

prejudicar a outros e violar expectativas ou normas sociais, 

•  Tradição: o respeito, compromisso e aceitação dos costumes e idéias de 

uma cultura ou religião,  

• Segurança: Conseguir segurança, harmonia e estabilidade na sociedade, 

nas relações interpessoais e na própria pessoa,  

• Poder: preservação de uma posição social dentro de um sistema social,  

• Realização: a procura do sucesso pessoal por meio de demonstração de 

competência de acordo com as regras sociais,  

• Hedonismo: o prazer e a gratificação para si mesmo, 

• Estimulação: a novidade e estimulação na vida.  

Esses 10 tipos motivacionais podem ser classificados em quatro tipos 

motivacionais de segunda ordem: 1) Autopromoção – agrega Poder, Hedonismo e 

Realização; 2) Autotranscendência – agrupa Universalismo e Benevolência; 3) Abertura 

à Mudança - agrega Hedonismo, Estimulação e Autodeterminação; 4) Conservação – 

inclui Segurança, Conformidade e Tradição (PORTO; TAMAIO, 2007). 
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O modelo teórico de Schwartz (1992) também prevê uma estrutura dinâmica 

entre os tipos motivacionais de forma que as pessoas tendam a apresentar alta prioridade 

para tipos motivacionais mutuamente compatíveis e baixa prioridade para tipos 

motivacionais conflitivos. Portanto, a prioridade dada aos tipos motivacionais não se 

estabelece de forma aleatória, mas de forma coerente com os domínios motivacionais. 

Com essa estrutura, procura-se identificar de que forma as ações na busca de 

um valor produzem consequências que podem gerar sinergia ou conflito com a busca de 

outros valores. Como se pode constatar na classificação, o tipo Hedonismo participa de 

duas dimensões de ordem superior. 

No modelo representado na Figura 6, os valores são representados em um 

círculo, formando um contínuo de motivações que se relacionam com os valores 

adjacentes. 

 

Figura 6: Estrutura circular de valores 

Fonte: SCHWARTZ, 1992, p.14 

 

Os tipos motivacionais de segunda ordem representam as relações de 

compatibilidade dentro de cada agrupamento e também as relações de conflito entre 
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eles. Dessa maneira, formam duas dimensões bipolares: Autopromoção versus 

Autotranscendência e Abertura à Mudança versus Conservação. A primeira dimensão 

contrasta a busca de sucesso pessoal e poder sobre os outros com a busca pelo bem-estar 

dos outros. A segunda dimensão opõe a ênfase na independência de ação e pensamento 

à autorrestrição que promove a preservação da estabilidade (PORTO; TAMAIO, 2007). 

A estrutura dá sentido aos interesses que são prioritários na vida das pessoas, 

sendo estes classificados como individuais (autodireção, estímulo, realização, 

hedonismo e poder), coletivos (benevolência, conformidade e tradição) ou mistos 

(segurança e universalismo) (TINOCO et al., 2010). 

Os valores humanos têm sido definidos como conceitos ou crenças abstratas 

que representam os objetivos desejados ou estados finais (SCHWARTZ; BILSKY, 

1987). Sendo assim, constituem o mais abstrato nível de cognição, não específico com 

relação a situações ou objetos, mas influenciando sua percepção e sua avaliação. Os 

valores são um critério utilizado pelas pessoas como guias para avaliar os estímulos, ou 

seja, situações, pessoas e objetos. 

Em geral assume-se que os valores são universais, pois as pessoas perseguem 

os mesmos valores no mundo todo, mas a importância relativa de cada um deles varia 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1987). Uma vez que servem como padrões de conduta, podem 

funcionar como bons previsores do comportamento de um indivíduo por grandes 

períodos de tempo. Assim, os valores são comumente tidos como ponto de intersecção 

entre o indivíduo e a sociedade, porque ajudam a conhecer e entender o mundo 

interpessoal e guiar a adaptação do indivíduo às condições a seu redor.  

De acordo com Serralvo e Ignácio (2004), os consumidores compram produtos 

com determinados atributos porque acreditam que ajudem a proporcionar certos 

benefícios desejados e esses são desejados porque o consumidor crê que possam levá-lo 

ao alcance de certos valores. 
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1.3.2 Crenças  

Crenças e valores são termos geralmente utilizados de forma intercambiável, 

ainda que alguns julguem que a crença seria um padrão de orientação do 

comportamento menos arraigado do que o valor. Nesta dissertação, os conceitos serão 

separados. 

As crenças são um dos componentes formadores de atitudes por serem 

determinantes fundamentais do quanto às atitudes podem ser favoráveis. Por crenças é 

possível entender, segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), julgamentos subjetivos 

sobre o relacionamento entre duas ou mais coisas, ou o conhecimento e as conclusões a 

respeito de um objeto, seus atributos ou benefícios (MOWEN; MINOR, 2003).  

O homem, como indivíduo, é dotado de razão e personalidade única. Nessa 

linha, para Kotler (1998, p.176), “a crença é um pensamento descritivo que uma pessoa 

sustenta sobre algo”, ou ainda, um pensamento descritivo da pessoa sobre alguma coisa 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1995). 

As crenças têm suas origens na aprendizagem cognitiva e no processamento de 

informações, uma vez que estão associadas ao conhecimento que as pessoas têm a 

respeito dos objetos. Estas são as coisas sobre as quais os indivíduos possuem opinião 

(MOWEN; MINOR, 2003). Também atuam na formação das crenças as características 

desses objetos (aspectos, qualidades e atributos) e seus benefícios. Nem sempre as 

crenças serão verdadeiras. 

Outro ponto a ser considerado na formação das crenças é que, em geral, as 

pessoas atribuem maior importância às informações negativas do que as positivas no 

processo de aprendizado a respeito de um determinado objeto, o que pode servir como 

um simples viés da realidade (AJZEN, 2001). 

As crenças representam o conhecimento e as conclusões que um consumidor 

tem a respeito de objetos, seus atributos e os benefícios, porque provêm da 

aprendizagem cognitiva (MOWEN; MINOR, 2003). Podem ser um importante 

determinante na forma de agir. A crença pode ser influenciada por atitudes, sentimentos, 

experiências e aspectos sociais (WILSON, 2007). Isso significa que todos esses 

aspectos devem ser considerados quando se tratar do consumo de frutas rastreadas. 
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O comportamento não é traduzido pelas crenças, mas é afetado por elas. Se 

estas não são totalmente internalizadas, incongruências acontecem entre a crença e o 

comportamento que o indivíduo tem (CHATZIDAKIS; HIBBERT; SMITH, 2007), 

tornando ainda mais complexo o entendimento do comportamento no momento do 

consumo. 

 

1.3.3 Opiniões 

Existem dois caminhos básicos para a formação de opiniões – por meio de 

informações relevantes, processo que é denominado central, ou por meio de 

informações irrelevantes, processo chamado de periférico (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Mowen e Minor (2003) utilizam a mesma classificação, porém exploram 

informações que em determinados momentos são consideradas relevantes, aquelas que 

são percebidas com maior intensidade, e outras que em diferentes momentos são 

determinadas como irrelevantes, apontando o envolvimento como um definidor de qual 

processo ocorrerá. Por exemplo, casos de contaminação amplamente divulgados pela 

mídia em 2011, como o por e. coli na Alemanha (maio de 2011) e o caso do melão nos 

EUA (setembro de 2011), podem se tornar relevantes e influenciar na formação da 

opinião.  

Caso o grau de envolvimento do consumidor seja alto, a rota de processamento 

é a central; esta que se inicia com respostas cognitivas, leva a mudança de crença, 

atitude e opiniões e finalmente ao comportamento. Quando o grau de envolvimento é 

baixo, o processamento ocorre pela rota periférica, que se inicia na mudança de crença, 

passa pelo comportamento e finaliza em atitudes (OLIVEIRA, 2007). 

Quando passam pela rota central os estímulos têm efeitos relativamente mais 

duradouros e envolvem o emprego de disposições mentais essenciais na avaliação da 

mensagem – a análise é focada nos elementos que influenciam na qualidade dos 

argumentos envolvidos. Já quando a rota é periférica, dimensões mentais periféricas são 

utilizadas e focam na autoridade e atratividade da fonte, no número de argumentos e nos 

estímulos positivos ou negativos da mensagem (OLIVEIRA, 2007). Cada consumidor 
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costuma ter níveis de necessidade de cognição diferentes que vão determinar a sua 

decisão no processo de compra (MOWEN; MINOR, 2003). 

Quando o consumidor recebe um estímulo, este é processado na memória. A 

força com que esse processo ocorre depende da quantidade e da qualidade do 

processamento que forem dispensados a essa tarefa, o que define também um possível 

produto de tal atividade, uma opinião ou crença, um sentimento ou uma atitude inicial a 

respeito de algo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

O condicionamento clássico afirma que a opinião é formada por meio da 

transferência dos significados evocados espontaneamente por um estímulo sobre outro 

estímulo desde que haja ligação entre eles (BLACKWELL BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Se a formação de opiniões é um processo complexo devido à necessidade de 

conseguir atenção de um indivíduo, a mudança de opiniões ainda é mais difícil. Isso 

porque já existem opiniões preexistentes (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). 

A mudança de opiniões incitadas é definida como persuasão. A persuasão pode ocorrer 

por meio da mudança da avaliação percebida de um atributo, da apresentação de um 

novo atributo ou da crença de que determinado produto possua o atributo (MOWEN; 

MINOR, 2003) 

Uma outra perspectiva para a mudança de opinião e atitudes é a experimental, 

que tem duas abordagens (MOWEN; MINOR, 2003): a teoria do equilíbrio e a teoria da 

atitude em relação a propaganda. A teoria do equilíbrio afirma que o consumidor busca 

manter o equilibrio entre três elementos cognitivos – ele próprio como observador, um 

objeto e um outro ente ligado ao objeto (OLIVEIRA,2007). 

A teoria da atitude em relação a propaganda é definida como a simpatia ou a 

aversão geral do consumidor a respeito de um estímulo de propaganda específico 

durante determinada exposição do anúncio (MOWEN; MINOR, 2003). A opinião 

mostra-se capaz de tranferir-se da propaganda para o objeto ao qual ela se refere.Por 

meio do conhecimento da formação de opiniões, é possível apontar as maneiras pelas 

quais uma organização pode influenciar nessa formação. Propaganda, amostras 

gratuitas, formato da embalagem, nome do produto e preços de referência 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005)  
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1.3.4 Conhecimento e aprendizagem 

O conhecimento do consumidor é o subconjunto do total de informações 

armazenadas na memória que é relevante para compra e o consumo do produto 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). O conhecimento é a informação guardada 

e presente na memória (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1990). Os autores 

evidenciam que os profissionais de marketing examinam o conhecimento sob três 

dimensões: o conhecimento do produto, o conhecimento da compra e o conhecimento 

do uso. 

Além de afetar o processo de decisão, o conhecimento pode determinar a 

decisão final, pois os consumidores com maior conhecimento do objeto de compra para 

poder avaliá-lo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005), inclusive considerando 

um maior número de dimensões nessa avaliação (MOWEN; MINOR, 2003), têm maior 

chance de escolher a melhor alternativa. O aumento do conhecimento dos consumidores 

os torna mais organizados, mais eficientes e precisos ao processar as informações e mais 

ágeis para recordá-las (MOWEN; MINOR, 2003). 

Conhecer um produto é estar familiarizado com sua categoria e as marcas 

existentes no mercado, sua terminologia, seus atributos ou características e as crenças 

sobre a categoria em geral e sobre as marcas em particular. O conhecimento de compra 

abrange as informações vinculadas à aquisição: onde e quando. O conhecimento de uso 

refere-se ao que existe na memória sobre como um produto pode ser usado e o que é 

realmente necessário ao seu uso. 

De maneira genérica, o conhecimento do consumidor pode ser objetivo, ou 

seja, baseado em informações corretas sobre um objeto e residente na memória 

permanente; subjetivo, quando é proveniente da percepção a respeito do quanto ele 

conhece do objeto; ou ainda, formado do conhecimento de outras pessoas. (MOWEN; 

MINOR, 2003). 

Mowen e Minor (2003), ao relatarem os tipos de conhecimento, destacam que, 

curiosamente, os conhecimentos objetivos e subjetivos não estão intimamente 

correlacionados, existindo diferenças grandes entre o quanto as pessoas pensam saber e 

o quanto realmente sabem. 
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A partir do objeto, são possíveis cinco classificações de conhecimento do 

consumidor (OLIVEIRA, 2007): 

• Conhecimento da existência do produto – os consumidores 

precisam ter a consciência da existência de uma alternativa para poder 

considerá-la. Essa avaliação normalmente é feita quando se solicita aos 

consumidores listarem as marcas das quais se lembram, por meio do top of mind, 

ou seja, da primeira marca mais lembrada de uma categoria (OLIVEIRA, 2007). 

• Conhecimento dos atributos e associações de produtos – 

conteúdo que vem a mente do consumidor quando ele pensa na alternativa. 

Compreende não apenas características físicas, como também benefícios e 

sentimentos decorrentes do uso, os símbolos que representa pessoas, campanhas 

publicitárias, slogans e logomarcas, fabricante, formando a imagem do produto. 

• Conhecimento de compra – abrange os diversos dados que o 

consumidor possui sobre a compra, como o preço absoluto e o preço relativo, se 

existem momentos melhores para realizar a compra e onde ela pode ser feita. 

• Conhecimento de consumo e uso – engloba a informação 

recuperada da memória sobre como utilizar o produto, o que normalmente é 

fundamental para que a alternativa seja considerada. 

• Conhecimento da persuasão – representa o que os consumidores 

sabem sobre os meios utilizados para persuadi-los e influenciar a maneira como 

eles respondem a esses meios (BLACKWELL BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). 

Ao compreender os tipos e as fontes de conhecimento do consumidor é 

possível para as organizações atuarem (OLIVEIRA, 2007): 

• Quando há ausência de informação na memória que implique em 

menor chance do produto ser escolhido. 

• Quando os consumidores possuem informações prejudiciais e 

erradas sobre a imagem do produto devido à percepção equivocada. 
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• Quando o posicionamento desejado não está sendo alcançado. 

• Quando os consumidores descobrem novos usos para os produtos, 

que podem ser repassados a outros consumidores.  

• Quando as informações da concorrência impactam diretamente no 

bom desempenho da organização. 

Já a aprendizagem é um dos processos mais importantes do comportamento 

humano. Pode-se afirmar que tudo que o ser humano faz, pensa e percebe é aprendido. 

A aprendizagem é um processo dinâmico, que permite ao homem desenvolver a 

capacidade de existir nos seu meio ambiente e de se adaptar às suas modificações 

(GADE, 2000). 

A aprendizagem se refere aos efeitos da informação e da experiência. O campo 

de abrangência de tudo quanto se acha contido na aprendizagem do consumidor é muito 

amplo (SERRALVO, 2009). Segundo Engel, Blackwell e Miniard (1990, p.398):  

(...) os gostos, valores, crenças, preferências e hábitos dos consumidores, 
que influenciam fortemente seu comportamento de compra, resultam de 
aprendizados anteriores. Consequentemente, a compreensão do aprendizado 
contribui para o diagnóstico do comportamento do consumidor. 

Esses autores afirmam que o aprendizado pode ser visto como um processo em 

que a experiência provoca mudanças no comportamento, no conhecimento e nas 

atitudes. 

Segundo Kotler (1998, p.175), “a aprendizagem são todas as mudanças 

ocasionadas no comportamento de um indivíduo em função de suas experiências”. Essa 

teoria ensina que se pode desenvolver a demanda por um produto associando-o a 

impulsos fortes, usando sugestões motivadoras e fornecendo reforço positivo. 

As duas escolas de pensamento sobre aprendizagem são: a abordagem 

cognitiva e a abordagem behaviorista (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). Na 

abordagem cognitiva, o conhecimento adquirido resulta do modo como as pessoas 

estabelecem associações entre conceitos, memorizam sequências de conceitos, resolvem 

problemas e tem ideias (MOWEN; MINOR, 2003). Na abordagem cognitiva, a 

aprendizagem reflete-se por mudanças no conhecimento. A aprendizagem se deve a 
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uma reorganização do campo cognitivo que permite a compreensão de um problema e 

sua solução, estruturando suas partes e percebendo-o como um todo. 

De forma intuitiva, as pessoas geram hipóteses para adaptar as suas crenças e, 

então, compreender os novos dados, tornando o processo algo ativo, sob o qual 

procuram exercer certo controle (MOWEN; MINOR, 2003). O aprendizado cognitivo 

implica em pensamento e raciocínio para estabelecer relações, reconstruir e recombinar 

informações para assim chegar a novas associações e conceitos (GADE, 2000). 

A abordagem behaviorista supõe que o aprendizado ocorre como resultado de 

respostas a eventos externos (OLIVEIRA, 2007). Dentro dessa escola de pensamento, 

temos o condicionamento clássico e o condicionamento operante. O condicionamento 

clássico, ou o estímulo resposta, se baseia no princípio de que, se determinado estímulo 

for seguido por determinada resposta, aumentará a probabilidade do estímulo conseguir 

a resposta. Essa teoria acredita que a repetição dessas ocorrências são um dos fatores 

fundamentais de aprendizagem (GADE, 2000). O condicionamento operante considera 

que o aprendizado pode ser modificado por meio de reforços positivos ou punições 

(OLIVEIRA, 2007). 

Richers (1984, p.50) salienta que “o homem é capaz de aprender e alterar os 

seus comportamentos através da ampla utilização de sua experiência passada”. O autor 

ainda apresenta duas explicações psicológicas para a natureza do aprendizado: a 

cognitiva (por meio da qual o indivíduo se conscientiza de um estímulo) e a afetiva (que 

ocorre quando alguém começa a apreciar o estímulo após tornar-se consciente dele). 

Se por um lado, o consumidor pode ser ensinado, pela utilização e aplicação 

dos vários métodos e teorias, a consumir; por outro, os negócios terão de aprender a se 

adaptar as transformações que os consumidores sofrem em escala mundial (GADE, 

2000). Nesse caso, as crises de contaminação alimentar e a busca por uma alimentação 

mais saudável que leva a uma maior qualidade de vida podem ser importantes no 

processo de compra de frutas. 
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CAPÍTULO 2: RASTREABILIDADE 

 

Do ponto de vista da saúde pública, o aumento da velocidade e a melhoria da 

precisão no acompanhamento e no rastreamento de alimentos podem ajudar a limitar o 

risco numa questão de segurança do alimento. A rastreabilidade rápida e precisa 

também pode minimizar o gasto desnecessário de recursos públicos e privados e reduzir 

as preocupações do consumidor (GS1 BRASIL, 2009). 

Este capítulo apresenta o conceito de rastreabilidade e como as regulações 

nacionais e internacionais já tratam sobre o assunto. Na sequência, demonstra como a 

rastreabilidade tem impacto direto na segurança dos alimentos e do consumidor e um 

panorama do consumo de frutas no Brasil. 

 

  2.1 Conceito de rastreabilidade 

 

A preocupação com os alimentos sempre foi foco das discussões nacionais e 

internacionais. Escândalos como o mal da vaca louca ocorrido na década de 1990 

tiveram um profundo impacto na maneira como os alimentos são produzidos, 

comercializados e monitorados. 

Atualmente, existe um grande questionamento sobre procedimentos e padrões 

que garantam a segurança do alimento ao consumidor. A cadeia produtiva agrícola 

acompanha esse questionamento. Alguns procedimentos que derivam dos sistemas de 

gestão da qualidade – como identificação e rastreabilidade, além de certificação – estão 

se tornando cada vez mais presentes e relevantes às cadeias agroindustriais para 

comercialização de seus produtos. 

Segundo a NBR8402/1994, rastreabilidade é a “capacidade de recuperação do 

histórico, da aplicação ou da localização de uma entidade (ou item) por meio de 

identificações registradas”.  
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A rastreabilidade surgiu para se conhecer a localização do produto na cadeia 

produtiva, e hoje é bastante utilizada como ferramenta de controle de qualidade e gestão 

de risco.  

Segundo Dyer (apud JURAN, 1993, p.280), “a rastreabilidade representa a 

capacidade de traçar o caminho da história, aplicação, uso e localização de uma 

mercadoria individual ou de um conjunto de características de mercadorias, através da 

impressão de números de identificação; ou seja, a habilidade de se poder saber através 

de um código ou uma referência qual a identidade de uma determinada mercadoria ou 

carga e as suas origens”. 

Os sistemas de identificação e rastreabilidade podem atender a diferentes 

propósitos quanto ao monitoramento e controle de produtos e processos. Além de 

possibilitar a identificação das causas dos problemas e realizar ações de melhoria 

(MEUWISSEN et al., 2003) 

Os sistemas de rastreabilidade são utilizados para a precisa identificação de 

produtos, sua proveniência, sua localização na cadeia de valor e, quando for o caso, 

coleta eficiente e em tempo real. Além disso, ajudam a determinar a origem de um 

problema de segurança de acordo com as exigências legais e expectativas dos 

consumidores. 

Em termos práticos, rastreamento é saber o quê (o produto ou bem), de onde 

veio (a origem) e para onde foi (destino). Desse modo, a definição de rastreamento 

exige três dados básicos, como mostra Eckschmidt (2009): 

• o produto necessita estar identificado – o que se está rastreando;  

• a origem deve ser conhecida – de onde vem o produto que se está 

rastreando; e  

• o destino deve estar definido – para onde este produto será 

embarcado/enviado. 

O rastreamento é um instrumento fundamental quando a globalização dos 

mercados comerciais torna muito difícil a identificação da origem das matérias-primas e 

das circunstâncias em que se realiza a produção dos alimentos. Essa indicação permite, 



52 
 

 

ainda, no caso de surgir um problema de saúde pública, identificar todo o lote 

contaminado e, se necessário, retirá-lo do mercado, bem como definir a 

responsabilidade pelo fato ocorrido. Permite, assim, uma intervenção rápida por parte 

das autoridades competentes. 

De uma forma geral, as empresas e os governos no mundo todo vêm buscando 

maneiras de rastrear a distribuição de produtos, em especial alimentos e medicamentos, 

dentro da cadeia de suprimentos, para aumentar a segurança de seus consumidores. A 

rastreabilidade é fundamental, especialmente nos casos em que o impacto causado por 

incidentes envolvendo a segurança de produtos leva, além dos danos à saúde dos 

consumidores, à redução da confiança da população nos produtos, nos órgãos de 

fiscalização e nas empresas. 

A rastreabilidade vai ao encontro de várias necessidades empresariais: 

• Regulamentações.  

• Segurança do consumidor.  

• Recalls.  

• APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). 

• Gerenciamento de qualidade de produtos.  

• Segurança de pacientes no setor da saúde.  

• Proteção contra falsificação.  

• Proteção da marca. 

Ela permite, em casos de saúde pública, por exemplo, identificar um lote de 

produto contaminado; promover sua retirada do mercado e averiguar a responsabilidade 

dos envolvidos no processo. No caso do setor de alimentos, os objetivos para a 

aplicação do sistema incluem atender a legislação sanitária vigente, melhorar a imagem, 

a qualidade e o processo produtivo de alimentos. 
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Segundo Eckschmidt (2009, p.31), “o rastreamento pode ser classificado 

quanto ao grau de cobertura da cadeia produtiva, quanto à visibilidade, ao grau de 

detalhamento, à dinamicidade e à validação da informação”. 

No caso de grau de cobertura da cadeia produtiva, o rastreamento pode ser 

definido como o caminho declarado por onde determinado produto/carga passou. 

Quanto mais se sabe sobre a cadeia produtiva, mais fiéis as informações sobre o produto 

final. Nessa dimensão, há três níveis de classificação: o rastreamento básico ou interno, 

o rastreamento simples e o rastreamento completo.  

O rastreamento básico ou interno é representado/manifestado através das 

informações contidas em rótulos, ou mesmo através da declaração de lotes. É um 

processo simples, em que o rótulo é o instrumento de rastreamento e outros agentes da 

cadeia não participam. O rastreamento simples também pode usar indicações como o 

rótulo para identificar características sobre o produto. Esse processo é passível de 

falsificações. No rastreamento completo, o acompanhamento do produto se dá ao longo 

de toda a cadeia, sincronizado com o produto. Esse tipo de rastreamento necessita que 

todos os elos da cadeia participem compartilhando e registrando informações 

(ECKSCHMIDT, 2009). 

A visibilidade da informação e o grau de detalhamento estão ligados ao nível 

de transparência destes. Nesse sentido, o rastreamento pode ser fechado, semiaberto ou 

aberto. O rastreamento fechado tem pequena visibilidade de informações e é criado 

principalmente para as empresas que querem ter um maior controle sobre a qualidade e 

para situações de recolhimento de produto do mercado.  

O rastreamento semiaberto pode ser realizado de forma completa, permitindo a 

exibição de parte das informações para o consumidor. Ajuda a associar a qualidade de 

produtos, a uma origem e a valorizar o agente produtor.  

Já no rastreamento aberto, atuam compradores, controladores de qualidade e 

entidades de fiscalização preocupados com a segurança de determinado produto. São 

compartilhadas informações como análise de resíduos, certificados, entre outras que 

geram maior confiabilidade sobre os dados. 
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As informações podem ser estáticas ou dinâmicas quando se aborda a questão 

de sua dinamicidade. As estáticas são atualizadas em períodos determinados e as 

dinâmicas estão à disposição quando são executadas no processo. 

A validação da informação está ligada a sua qualidade e garantia. Dessa forma, 

é possível classificá-las em: informativa, auditada e certificada. O conjunto de dados 

sobre um produto ou processo pode ser meramente informativo ao consumidor, não 

sendo validado por outros agentes da cadeia, podendo gerar potenciais questionamentos 

quanto a sua veracidade. Quando a informação é auditada, ela é confirmada pelo 

prestador de serviços de rastreamento, que verifica evidências físicas e comunica ao 

consumidor informações mais complexas. Já quando os dados sistematizados num 

sistema de rastreamento são validados por uma terceira parte, chamamos a informação 

de certificada (ECKSCHMIDT, 2009). 

As técnicas de rastreabilidade são empregadas com a finalidade de imprimir 

maior controle da qualidade no processo de produção de produtos e matérias-primas e 

preservar a origem e identidade do produto (WILKINSON, 2002).Segundo Eckschmidt 

(2009, p.26), “o sistema de rastreabilidade reúne os seguintes participantes: agentes 

reguladores, agentes facilitadores, agentes certificadores, cadeia produtiva e 

consumidor”.  

Os agentes reguladores são representados por agências nacionais ou 

organizações não governamentais, que têm como papel definir as diretrizes para o 

alcance de quesitos de qualidade de processos e de rastreamento num país, 

determinando, assim, os padrões para as mais diferentes finalidades de produto final.  

Os agentes facilitadores são aqueles que oferecem serviços que colaboram com 

o rastreamento, estreitam as relações e facilitam a comunicação entre as diferentes 

partes (consumidores, produtores, certificadores etc.).  

Os agentes certificadores são responsáveis por assegurar o cumprimento de 

normas e instruções designadas pelos agentes reguladores e sistematizadas, alocadas e 

disponibilizadas pelos agentes facilitadores. Ao comprovar-se o cumprimento dessas 

normas e instruções, o agente certificador pode emitir uma certificação para o agente da 

cadeia de suprimentos. 
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A cadeia produtiva é o conjunto de entidades que se relacionam até que um 

produto chegue ao consumidor final. Atualmente, esse agente participante da cadeia se 

apresenta na forma de várias empresas, que disputam um lugar cada vez mais acirrado 

em um mercado que exige cada vez mais produtos de qualidade, com controle de 

processos, que possuam rastreabilidade e que gerem confiança. As informações devem 

ser dirigidas ao consumidor. Este é o ponto da cadeia no qual todo o trabalho conjunto 

irá se refletir.  

 

Figura 7: Exemplo de interdependência dos agentes participantes do rastreamento 

Fonte: ECKSCHMIDT, 2009, p.26. 

Existe uma forte tendência à implantação de procedimentos de monitoramento 

e controle adotados pelos segmentos da agroindústria e produtores rurais, dentre os 

quais, os sistemas de rastreabilidade ganham destaque não apenas por possibilitar o 

monitoramento e controle de atributos e informações relevantes entre as diferentes 

etapas da cadeia produtiva, mas, sobretudo, pela capacidade de atribuir 

responsabilidades em uma eventual disputa jurídica (DESQUILBET; BULLOCK, 

2003). 

Serão exigidos cada vez mais dos governos e das empresas efetivo 

gerenciamento das cadeias produtivas e rastreabilidade dos produtos (Figura 8). Esse 

tema diz respeito à concorrência que tende a se intensificar através do fluxo 

internacional de produtos, e a rastreabilidade junto com atributos de qualidade e 

sustentabilidade são fatores de diferenciação na comercialização de frutas. 
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Figura 8: Fluxo da rastreabilidade 

Fonte: Elaboração da autora 

 
No Brasil, algumas redes varejistas já adotaram a rastreabilidade junto aos seus 

consumidores para a comercialização de frutas. Em 2008, o Grupo Pão de Açúcar 

lançou o Programa Qualidade desde a Origem. A iniciativa tem como um de seus 

objetivos mostrar ao consumidor a origem dos produtos in natura disponibilizados em 

suas lojas e colaborar com o desenvolvimento da cadeia produtiva, o que resulta em 

investimentos em práticas de qualidade desde o campo até a chegada do produto nas 

lojas. A rede divulga que o programa é alinhado tecnicamente com o Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA) da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e conta com o apoio de órgãos importantes como a ANDEF 

(Agência Nacional de Defesa Vegetal).  

A implantação de BPA (Boas Práticas Agrícolas), monitoramento dos níveis de 

agrotóxicos usados no campo e sua presença nos produtos finais, assim como análises 

das condições físicas e visuais são exemplos de investimentos na área. A sistematização 

dessas informações garante um nível de controle dos fornecedores da rede, permitindo 

selecionar produtos de qualidade. Além de todos os cuidados na produção, o processo 

de rastreamento do produto também é uma funcionalidade importante no programa. 

Com a digitação do código de rastreamento no site do programa ou por meio da leitura 

do QR Code pelo celular (Figura 9) o consumidor pode saber por onde o alimento 

passou na cadeia produtiva. Descrição, localização e fotos das unidades produtoras e 

dos distribuidores ficam disponíveis.  
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Figura 9: Leitura do QR Code e acesso a dados de rastreabilidade 

Fonte: Elaboração da autora 

 

O Walmart também teve a mesma iniciativa com o programa Qualidade 

Selecionada Origem Garantida (Figura 10), desenvolvido para o consumidor poder 

saber a procedência dos produtos que está levando para casa.  

 

 

Figura 10: QR Code Walmart 

Fonte – Site http://walmart.rastreabilidadeonline.com.br 
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Por último, o Carrefour possui o selo Garantia de Origem, que assegura a 

qualidade e segurança dos alimentos comprados em suas lojas. Com esse selo, a rede 

garante que o consumidor pode ter certeza de levar para a sua casa produtos que, em 

todas as etapas, do campo à gôndola, foram preparados dentro de conceitos rigorosos de 

qualidade, responsabilidade ambiental e social. Isso significa que o Carrefour deve 

conhecer a procedência de todos os produtos que revende. 

 

  2.2 A rastreabilidade e a segurança dos alimentos 

 

A segurança do alimento (enfoque qualitativo) tem crescido em importância, 

juntamente com os novos processos agrícolas e de industrialização e com as novas 

tendências de comportamento do consumidor. 

O termo segurança do alimento está associado ao termo Food Safety, traduzido 

como a garantia de o consumidor adquirir um alimento com atributos de qualidade que 

sejam de seu interesse, entre os quais se destacam os atributos ligados à sua saúde e 

segurança (SPERS, 2000). O termo também é relacionado aos aspectos qualitativos do 

alimento, uma vez que os programas de rastreabilidade, transparência e garantia 

utilizados para mensurar o desempenho da cadeia produtiva estão baseados em práticas 

que levam, por exemplo, à qualidade das frutas (TALAMINI et al., 2004). 

A segurança do alimento vem sendo objeto de interesse por parte de diversos 

agentes econômicos: 

• Dos consumidores e de algumas organizações não governamentais 

(ONG) que surgem como agentes de pressão sobre o ambiente institucional, com a 

percepção de que existe a probabilidade de risco de prejuízo à saúde devido ao consumo 

de alimentos adulterados ou contaminados. 

• Do Estado, em função da necessidade de garantir o direito de propriedade 

do bem público e a segurança no consumo de produtos alimentícios por intermédio da 

eficiente utilização dos mecanismos formais, como a norma e a inspeção. 
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• Das empresas privadas, que necessitam desenvolver ações individuais e 

coletivas de utilização de mecanismos informais como a criação de marcas e selos que 

servem para se adaptar às pressões da sociedade e às normas estabelecidas pelo Estado 

(SPERS et al.,2003). 

A segurança do alimento pode apresentar certos riscos associados. Exemplos 

de atributos e de riscos associados são: nutricional/físico/saúde, valor/gosto, segurança 

do alimento/saúde, entre outros (FEARNE et al., 2001). Com os fatos relacionados à 

falta de segurança dos alimentos ocorridos nas últimas décadas, o atributo segurança do 

alimento tornou-se ainda mais valorizado. 

Mas, nem todos os atributos podem ser avaliados pelos consumidores no 

momento da compra. O nível de contaminação por micro-organismos e/ou resíduos 

químicos, por exemplo, só poderá ser determinado por meio de testes laboratoriais mais 

sofisticados. 

Fica complicado para o consumidor saber qual é o nível de segurança presente 

nos alimentos que está adquirindo. As cadeias agroindustriais e, mais especificamente, a 

cadeia da fruticultura estão preocupadas para essa situação e buscam tranquilizar o 

consumidor informando-lhe sobre as condições sob as quais um determinado alimento 

foi produzido. O processo produtivo como um todo, desde as matérias-primas até a 

entrega do alimento ao consumidor, deve ser realizado sob certos padrões específicos de 

higiene, limpeza e segurança, e estar em constante avaliação para que possa sinalizar 

aos consumidores que o alimento é seguro (TALAMINI et al., 2004) 

As práticas dos processos produtivos de alimentos, no que se referem à 

segurança do alimento, estão amplamente amparadas em um conjunto de programas e 

normas que visam garantir as condições adequadas para que isso ocorra. 

Os programas de qualidade do alimento estão baseados na rastreabilidade e na 

transparência do processo produtivo, bem como na garantia da qualidade extrínseca 

(bem-estar animal, preservação ambiental etc.) e por meio de práticas que podem 

beneficiar atributos intrínsecos da qualidade, tais como as Boas Práticas de Manufatura 

(BPM) e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Para um 

alimento efetivamente seguro, todos os atores devem estar conscientes da necessidade e 

adotarem tais práticas. 
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Mota (2010, p.31) afirma que a qualidade tem duas dimensões. A dimensão 

objetiva ou de qualidade primária, que se refere à qualidade intrínseca da substância, ou 

seja, dos aspectos relacionados às propriedades físico-químicas e independentes do 

ponto de vista do ser humano. A outra dimensão é subjetiva ou de qualidade secundária, 

que se refere à percepção que as pessoas têm das características objetivas e subjetivas, 

ou seja, está associada à capacidade que o ser humano tem de pensar, sentir e 

diferenciar as características dos produtos. 

O objetivo principal a ser atingido pelas cadeias de suprimentos tem sido 

ampliar cada vez mais o valor percebido dos produtos que serão entregues ao 

consumidor final. A qualidade agroalimentar não se refere somente ao produto, mas 

leva em consideração as exigências do consumidor e a coordenação que deve ser 

realizada ao longo de toda cadeia produtiva (MOTA, 2010).  

A percepção do valor pelos consumidores está intimamente ligada aos atributos 

que estes mais valorizam. Esses atributos variam de produto para produto, podendo 

variar ao longo do tempo. Um exemplo disso é a crescente preocupação com segurança 

do alimento após os casos de contaminação, principalmente carnes, que causaram 

vítimas fatais. Esses fatos geraram uma mudança na percepção de valor do atributo 

segurança do alimento quando o consumidor compra alimentos. 

Entre os principais fatores que vem aumentando o interesse, por parte dos 

consumidores, do governo e das instituições privadas, pela segurança e pela gestão da 

qualidade de alimentos, estão: a industrialização e a urbanização, o aumento da 

competitividade, o desenvolvimento da pesquisa cientifica, a globalização e as novas 

demandas dos consumidores que influenciam e explicam o aumento da exigência por 

atributos de segurança nos alimentos.  

Perante o consumidor, o segmento de produção e industrialização de alimentos 

tem passado por crescentes e sucessivas crises de credibilidade, medo e insegurança 

devido a acusações de contaminações e adulterações em seus produtos. Outros fatores 

que contribuem para essa desconfiança e pouca compreensão por parte do consumidor 

são os crescentes desenvolvimentos obtidos no processamento e engenharia genética, a 

constante introdução de características intangíveis que são pouco percebidas pelo 

consumidor, ingredientes e características funcionais. Embora traga benefícios tanto 
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para o produtor quanto para o consumidor, alguns consumidores e organizações não 

governamentais (ONGs) acreditam que essas tecnologias possam ser muito perigosas se 

mais intensamente exploradas (SPERS et al., 2003). 

A comunicação entre o sistema produtor e o distribuidor com o consumidor 

final torna-se mais dinâmica e complexa. No caso de alimentos, a demanda de 

informações por parte do consumidor é alta, já que se trata de um produto consumido 

diariamente por todo ser humano e sujeito a constantes mudanças, tanto no seu processo 

de produção quanto na sua conservação.  

É importante compreender o entendimento e a representação que os 

consumidores fazem de qualidade e segurança. Isso porque os consumidores vão decidir 

a compra baseados nesses valores. Qualidade e segurança são conceitos que não são 

facilmente definidos, pois são atributos subjetivos, que não podem ser verificados pelo 

cliente. Os consumidores derivam a percepção de qualidade e segurança de outras 

características do produto como aparência ou selos de certificação. Assim, um exame 

mais aprofundado é necessário para compreender o que os consumidores entendem por 

qualidade e segurança, ou seja, o que quer dizer um produto de boa qualidade e seguro 

para o consumo para um consumidor (VAN RIJWIJK; FREWER, 2008). 

Outra investigação importante é se o consumidor entende a qualidade e a 

segurança como atributos diferentes, pois decisões de compra diferentes podem ser 

tomadas. Ele pode dar mais foco a qualidade ou a segurança no momento da escolha. 

No entanto, se os dois conceitos são inter-relacionados e um implica no outro, as 

escolhas alimentares sempre vão envolver decisões sobre qualidade e segurança. 

Pode-se argumentar que a qualidade e a segurança são apenas dois dos fatores 

importantes na escolha do alimento, além de outros, como crenças, opiniões e 

conhecimento, que foram citados nesta dissertação. Na verdade, o entendimento de 

qualidade e segurança do alimento também é influenciado por esses fatores, além de 

outros como os psicológicos e culturais. 

Todos esses fatores culminam na necessidade das organizações 

agroalimentares entenderem o comportamento do consumidor com relação às 

informações e com isso adotarem estratégias adequadas de comunicação com o seu 

público alvo (SPERS, 2003). 
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  2.3 Legislação e normas 

 

A questão da segurança de alimentos está despertando uma preocupação cada 

vez maior no mundo inteiro. A criação de barreiras técnicas praticadas por países 

desenvolvidos, entre elas, a adoção de programas de preservação de identidade, controle 

de origem e sistemas de rastreabilidade impedem a expansão do comércio mundial de 

produtos agrícolas (CERUTI, 2010). 

Após a ocorrência de vários casos de indivíduos contaminados por alimentos 

consumidos, a União Europeia criou o Regulamento (CE) nº 178/2002 que determina os 

princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos (EFA – European Food Safety Authority) e estabelece 

procedimentos em matéria de segurança dos gêneros alimentícios. 

Esse regulamento parte de uma estratégia global para restaurar a confiança das 

pessoas na segurança dos alimentos que consomem, desde a produção agrícola até a 

mesa. Os princípios e normas gerais da legislação de alimentos são complementados, 

respectivamente, por legislação específica relativa a um conjunto de questões 

relacionadas com a segurança dos alimentos, tais como a utilização de pesticidas, de 

suplementos alimentares, corantes, antibióticos e hormônios na produção de alimentos e 

por procedimentos rigorosos relativos à liberação, comercialização, rotulagem e 

rastreabilidade das culturas e dos gêneros alimentícios que contenham organismos 

geneticamente modificados (OGM).  

Outra regulamentação é a IFS (International Food Standard), que foi criada em 

2002 pela HDE (Federação de Distribuição Alemã), com adesão da FCD (Federação do 

Comércio e Distribuição Francesa). Foi uma reação da Alemanha e da França às 

sucessivas crises de segurança alimentar. Baseada na ISO 9001 e no APPCC, está 

direcionada para as empresas agroindustriais, fornecedoras de marcas próprias que 

exportam para o mercado alemão e francês. Não é uma exigência legal, mas sim um 

requisito de entrada no mercado. 

O GLOBALGAP é um sistema de gestão de qualidade, com a finalidade de 

assegurar alimentos seguros e sustentáveis para seus clientes. Iniciou-se em 1997 por 
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meio de uma iniciativa de 22 varejistas europeus, o Euro Retailers Produce Working 

Group (Eurep), que é gerenciado pela Secretaria da GLOBALGAP.  

O GLOBALGAP criou normativas para os seguintes setores: frutas e vegetais, 

flores ornamentais, Integrated Farm Assurance (IFA), aquacultura e café. O protocolo 

da IFA foi desenvolvido em outubro de 2003 e envolve certificação em fazendas 

leiteira, de carne bovina e de ovinos, de frangos, de suínos e de grãos. O protocolo 

GLOBALGAP-IFA é baseado na BPA/GAP, padrões globais de segurança alimentar e 

APPCC. Ele cobre todo o processo de produção agrícola do produto certificado, desde a 

entrada do animal no processo de produção ou no plantio (origem e pontos de controle 

das sementes) até o produto final não processado (não cobre o processamento ou abate) 

(GONÇALO, 2006). Como membros varejistas da GLOBALGAP-IFA encontram-se: 

Ahold (Holanda), Coop Switzerlan (Suíça), Kesko (Finlândia), McDonald´s 

(Alemanha), Migros (Suíça), Somerfield (Reino Unido), entre outros. 

Nos EUA, a norma do Bioterrorismo determina que os registros dos embarques 

realizados pelas empresas estrangeiras devem ser criados e mantidos nas instalações que 

fabricam, processam, embalam, transportam, distribuem, recebem, armazenam ou 

importam produtos destinados a este país. 

Os registros poderão ser mantidos em arquivos de computador (forma 

eletrônica) ou em forma impressa e deverão possuir certas informações como: (a) 

identidade completa dos fornecedores imediatos dos componentes do produto; (b) tipo 

de ingrediente, com marca e lote; (c) quantidades adquiridas, datas e tipo de 

embalagens; (d) identidade dos recipientes finais dos produtos; (e) identidade do 

transportador; (f) dados sobre o recebimento e entrega da mercadoria, incluindo data, 

local de retirada e entrega, pessoa responsável pela operação etc.; (g) identificação de 

cada um dos modos de transporte utilizados e o responsável individual desde quando o 

produto foi recebido até o momento em que ele foi entregue; entre outras informações. 

Percebe-se pela norma que os registros devem possuir informações completas 

sobre as operações realizadas pelas empresas e permitir identificar a fonte específica de 

cada componente que fora utilizado para fazer um determinado lote de produto acabado, 

bem como a armazenagem, o destino e os transportes sofridos por esse produto antes de 

entrar em território norte-americano. 
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Segundo a Lei do Bioterrorismo, o FDA (Food and Drugs Administration) 

poderá exigir o acesso aos registros de um produto sempre que existir uma suspeita de 

adulteração e risco à saúde pública em geral, incluindo a de animais, em território norte-

americano. Caso os registros sejam solicitados pelo FDA, deverão estar disponíveis para 

averiguação dentro de quatro a oito horas, conforme a data e hora da requisição. 

O prazo de manutenção desses registros é de 1 (um) ano no caso de produtos 

alimentícios perecíveis, e de 2 (dois) anos para os demais produtos alimentícios não-

perecíveis, bebidas e medicamentos, independentemente da destinação para consumo, 

humano ou de animais. 

No Brasil, a Produção Integrada (PI) é um programa de avaliação da 

conformidade voluntário, desenvolvido pelo Inmetro em conjunto com o Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tem como premissa gerar frutas de 

alta qualidade, priorizando a sustentabilidade, a aplicação de recursos naturais, a 

substituição de insumos poluentes, o monitoramento dos procedimentos e a 

rastreabilidade de todo o processo do programa, tornando-o economicamente viável, 

ambientalmente correto e socialmente justo.  

O principal objetivo da PI (Produção Integrada) é substituir as práticas 

convencionais por um processo que possibilite diminuição dos custos de produção, 

melhoria da qualidade, redução dos danos ambientais e aumento do grau de 

credibilidade e confiabilidade do consumidor em relação às frutas brasileiras.  

Como um requisito mínimo de um sistema de qualidade regido pela 

regulamentação, a rastreabilidade não pode ser comunicada como um valor agregado da 

empresa. No entanto, é capaz de gerar valor para a organização quanto mais informação 

ela tiver além das exigidas pela lei (CANAVARI et al., 2010). 

A opção pela adoção de um sistema de rastreabilidade, além de estar em linha 

com as legislações e normas internacionais, pode refletir uma estratégia de 

diferenciação dos empresários da cadeia de fruticultura na comercialização de seus 

produtos. 
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  2.4 O consumo de frutas no Brasil 

 

Em 2011, a classe média representa mais da metade da população brasileira. A 

classe alta também vem crescendo enquanto a pobre vem diminuindo. Além de a classe 

média já ser a mais numerosa no país, as estatísticas apontam que esse grupo apresenta 

poder de compra (46 % do poder de compra dos brasileiros) superior a classe mais alta 

(44 %), segundo cálculos da FGV baseado na PNAD-IBGE de 2009. Segundo dados da 

Hortifruti Brasil (2011), quanto maior a renda maior é o consumo per capita de 

hortifrutícolas. 

Maior renda do brasileiro implica em mais gastos. De fato, o consumo do 

brasileiro aumentou entre 2002 e 2008 (POF/IBGE). Em valores nominais, a despesa 

média mensal familiar passou de R$ 1.465,31 em 2002 para R$ 2.134,77 em 2008. No 

entanto, a participação entre os grandes grupos de despesas dos brasileiros – 

alimentação, habitação, vestuário, transporte, assistência à saúde e educação – 

praticamente se mantêm igual entre 2002 e 2008 (POF/IBGE). 

A alimentação representou em média 20% dos gastos nesses dois anos de 

pesquisa. Em 2002, a família brasileira gastava com alimentação em média R$ 304,12 

por mês e, em 2008, passou a desembolsar R$ 421,72 por mês (valores nominais). 

Entretanto, avaliando os itens que compõem o grupo de alimentação, houve alterações 

significativas entre os anos de 2002 e 2008. Uma notável mudança foi o aumento dos 

gastos com a alimentação fora de casa. 

Segundo dados da POF (Pesquisa de Orçamento Familiar), houve um 

incremento de 4,38 kg no consumo de frutas por pessoa/ano nos lares brasileiros. Em 

2002, a média era de 24,49 kg/pessoa e, em 2008, passou para 28,86 kg/pessoa. As 

frutas mais consumidas, conforme a Tabela 1 são a banana (7,68kg) e a laranja (5,44kg).  
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Tabela 1: As dez principais frutas consumidas no Brasil (kg/pessoa/ano) 

Frutas 2002 2008 

Banana 7,01 7,68 

Laranja 4,69 5,44 

Melancia 2,46 3,37 

Maçã 1,68 2,15 

Mamão 1,85 2,05 

Citros 1,72 1,77 

Abacaxi 0,84 1,48 

Manga 0,89 0,97 

Uva  0,58 0,76 

Melão 0,36 0,46 

Total 24,49 28,86 

Fonte: Hortifruti Brasil – Julho 2011 

 

Todas as regiões brasileiras tiveram aumento significativo no consumo per 

capita de frutas, o que pode ser observado na Tabela 2, com grande destaque novamente 

para a região Centro-Oeste, que apresentou elevação de 8,61 kg/pessoa/ano em seis 

anos. O Nordeste ficou em segundo lugar em termos de crescimento. A região Sul já era 

a maior consumidora per capita de frutas e, em 2008, chegou a 5,53 kg/pessoa/ano. O 

Sudeste é o segundo maior consumidor de frutas no Brasil, porém o avanço no consumo 

per capita foi menor que nas demais regiões brasileiras, de 2,15 kg/pessoa entre 2002 e 

2008. A banana e a laranja continuam sendo as frutas preferidas do brasileiro. Essas 

frutas, junto com a melancia, foram as que tiveram maior aumento de consumo nos lares 

do país. 

O consumo per capita anual de frutas no Sul é o maior do Brasil. A banana e o 

mamão foram as frutas que mais ganharam espaço nas geladeiras do sul do país, região 

que lidera a produção e consumo de maçã.O Sudeste é o segundo maior consumidor de 
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frutas no Brasil e houve aumento do consumo per capita desses produtos. A região é, 

também, o maior consumidor de banana e laranja. 

A região Centro-Oeste também foi destaque no incremento de consumo de 

frutas. O aumento que foi de 50% no período de seis anos, o que representa 8,61 

kg/pessoa/ano a mais de frutas na mesa dos brasileiros da região. O grande aumento se 

baseou nas frutas mais comuns e baratas, como laranja e banana. A maçã e a tangerina 

também tiveram avanços.  

No geral, o padrão de consumo das frutas analisadas pela Hortifruti Brasil 

praticamente se manteve de 2002 a 2008 nos lares do Nordeste. As frutas que mais 

ganharam espaço foram a banana e a maçã. Apesar do norte do país ser a região menos 

representativa no consumo das frutas analisadas, seguiu a tendência das demais regiões 

e ampliou o consumo. A laranja e a maçã ganharam mercado, enquanto que a banana 

perdeu. 

 

Tabela 2: Aquisição domiciliar per capita anual (kg) – 2008 

  Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Frutas 20,51 26,75 29,74 36,53 25,96 

Banana 5,65 7,97 7,4 9,71 6,34 

Citros 4,16 4,79 8,79 9,06 7,07 

Mamão 0,85 1,54 2,33 3,03 1,61 

Manga 0,51 1,06 1,06 1 0,46 

Melão 0,19 0,45 0,48 0,56 0,5 

Maçã 1,3 1,41 2,37 3,41 2,09 

Uva 0,32 0,68 0,84 1,02 0,56 

Fonte: Hortifruti Brasil – 2011 
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Em 2008, o brasileiro consumiu 28,86 kg de frutas em média no lar. A classe 

baixa teve consumo de 17,3 kg/pessoa/ano, 11,5 kg a menos que a média nacional. Na 

classe média, o consumo per capita em casa foi de 31,4 kg naquele ano. A classe alta 

continua sendo a grande consumidora, com 50,27 kg/pessoa/ano, 21 kg por pessoa a 

mais que a média brasileira. No grupo de maior renda no país, superior a 15 salários 

mínimos, o consumo de frutas foi de 59,2 kg em 2008. 

A correlação entre renda e consumo de fruta é positiva. As frutas são 

consideradas caras dentro do grupo dos alimentos, sendo menos consumidas pelas 

classes mais baixas. Muitas vezes, um quilo de fruta é comparado com outros produtos 

mais calóricos e que sustentam mais, como um quilo de frango, por exemplo. Outro 

fator é a conscientização do consumidor. Em geral, a classe mais baixa tem menos 

informação e consciência sobre os benefícios à saúde proporcionados por frutas e 

hortaliças (HORTIFRUTI BRASIL, 2011). 

Com o aumento da renda do brasileiro, houve aumento no consumo per capita 

de frutas em todas as regiões brasileiras, principalmente nas que tiveram evolução mais 

acentuada da renda no período de realização das pesquisas (2002 e 2008), como o 

Centro-Oeste e a ascensão da classe pobre para a média no Nordeste. 

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou uma 

pesquisa para avaliar os hábitos alimentares da população. Foram ouvidas 1.420 pessoas 

responsáveis pela alimentação de suas famílias, com diferentes níveis de escolaridade, 

de todas as classes sociais e regiões do país. São dois os principais benefícios 

relacionados pelos entrevistados ao consumo de frutas e hortaliças: 37% consideram 

esses alimentos saudáveis e 26% avaliam que eles previnem doenças. Do total de 

entrevistados, 17% admitem não estar contentes com a qualidade da própria alimentação 

e 32% reconhecem a necessidade de melhorar os hábitos alimentares, ingerindo maior 

quantidade de frutas, verduras e legumes. 

O estudo mostra que o consumo de frutas no Brasil está abaixo do 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Na véspera da pesquisa, 63% 

dos entrevistados informaram que não consumiram frutas. Somente 8% dos brasileiros 

comeram frutas no café da manhã; 16% consumiram esse item no período entre o café 

da manhã e o almoço; e 2% ingeriram frutas no almoço. O levantamento mostra, 
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também, que apenas 34% das pessoas ouvidas comem frutas pelo menos seis vezes na 

semana. Apesar dos benefícios de uma alimentação saudável, apenas 18,2% dos 

brasileiros ingerem a quantidade de frutas recomendada pela OMS, de 400 gramas/dia, 

segundo o Ministério da Saúde.  

Preço acessível, mudança de hábitos alimentares, maior facilidade de acesso ao 

ponto de venda e indicação de médicos e nutricionistas são condições apontadas pelos 

entrevistados para o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras. 

Atualmente, o Brasil vem sendo beneficiado com a maior conscientização dos 

benefícios nutricionais das frutas e já é o terceiro maior produtor mundial (BARROS, 

2007). 

Quanto à comercialização de frutas, no Brasil sempre existiu o predomínio das 

feiras livres, mas, em razão do aumento de interesse dos supermercados na 

comercialização de produtos frescos, observa-se uma queda na participação das feiras 

como canal de comercialização (AMARAL et al., 2007). Embora os consumidores 

declarem preferência pela compra em feira livre, na prática eles utilizam mais os 

supermercados para adquirir esses produtos (REVISTA FRUTIFATOS, 2002). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA  

 

Os capítulos anteriores apresentaram todo referencial teórico sobre o processo 

de decisão de compra do consumidor dando ênfase para valores e atitudes, crenças e 

opiniões, conhecimento e aprendizagem para que se pudesse analisar as possíveis 

dimensões do comportamento do consumidor no momento do consumo de frutas. Esse 

levantamento permitiu que se tomasse contato com diferentes abordagens e conceitos, 

utilizados por diferentes autores para investigar o significado das relações entre essas 

dimensões comportamentais e o consumo. 

Além disso, foi possível conceituar rastreabilidade e entender o seu impacto na 

segurança do alimento e no consumidor. Foi feito também um panorama do hábito de 

consumo de frutas no Brasil, que é pequeno mesmo com o país sendo considerado o 

terceiro maior produtor de frutas do mundo. 

Este capítulo trata da metodologia da realização da pesquisa de campo 

utilizando para o desenho o referencial dos capítulos anteriores. 

 

  3.1 Formulação da situação problema do estudo empírico 

 

As investigações nascem de um problema teórico ou prático, que pode ser 

resumido por meio de uma pergunta problema; um enunciado explicitado de forma 

clara, compreensível e operacional, cujo melhor modo de solução é uma pesquisa por 

meio de processos científicos (LAKATOS, 1991). O problema de pesquisa pode 

relacionar-se com a necessidade de por a prova uma suposição, ou com a vontade de 

compreender e explicar uma situação (VERGARA, 1998). 
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Em conformidade com o problema de estudo e de seus objetivos a questão de 

pesquisa que influenciará a pesquisa de campo será: a rastreabilidade tem influência na 

decisão de compras de frutas? Essa questão buscará verificar, em um grupo de 

consumidores de frutas, a existência de relações de influência abordadas nesta 

dissertação – valores e atitudes, crenças, opiniões e conhecimento e aprendizagem – na 

decisão de compra.  

 

  3.2 Objetivos da pesquisa 

 

O estudo empírico que integra a dissertação, tendo como base a rastreabilidade 

como fator de decisão de compra de frutas, objetiva descrever aspectos do 

comportamento de consumidores desses produtos na Grande São Paulo. 

Procura-se atingir os seguintes objetivos: 

• verificar o entendimento do consumidor sobre rastreabilidade; 

• verificar quais são as variáveis que mais interferem no momento 

da decisão de compras de frutas; 

• verificar hábitos de consumo de frutas; 

• obter indicativos quantitativos do ambiente de consumo dentro do 

mercado brasileiro, limitado a Grande São Paulo que é uma área expressiva em 

relação ao consumo. 

Essas questões respondidas complementam a revisão de literatura realizada e 

atendem ao problema de pesquisa proposto para o estudo empírico, fornecendo 

informações mais específicas sobre o comportamento de consumidores brasileiros na 

compra de frutas. 
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  3.3 Método e escolha do tipo de pesquisa 

 

Definidos o problema e os objetivos da pesquisa, buscou-se encontrar uma 

abordagem metodológica adequada. 

O emprego de processos científicos em pesquisas demonstra maior 

probabilidade de gerar informações significativas, precisas e não viesadas. A ciência é 

composta por conhecimentos sobre aspectos da realidade, obtidos de maneira 

programada, sistemática e controloda para permitir a verificação de sua validade 

(SELLTIZ et al., 1959). 

Nessa linha, Kerlinger (1979, p.19) afirma que 

Todo o conhecimento do mundo é afetado e até distorcido, de certa 
forma, pelas predisposições dos observadores. Quanto mais complexas as 
observações, mais se afastam da realidade física e quanto maiores as 
interferências feitas, maiores as probabilidades de distorção. 

Como o estudo realizado visa compreender o comportamento de uma amostra 

relativamente grande inserida numa população, optou-se pela utilização de um 

instrumento de coleta de dados do tipo survey (MALHOTRA e GROVER, 1998). A 

pesquisa realizada classifica-se como quantitativa, obtida através de um levantamento 

amostral (survey). 

A pesquisa de survey se refere a um tipo particular de pesquisa social empírica. 

O termo pode incluir censos demográficos, pesquisas de opinião pública, pesquisas de 

mercado sobre preferências do consumidor, estudos acadêmicos sobre preconceito, 

estudos epidemiológicos etc. (BABBIE,1999). A pesquisa de survey pode ser descrita 

como a obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população alvo, por 

meio de um instrumento de pesquisa (PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993).  

A pesquisa de survey pode ser classificada quanto a seu propósito em 

explanatória, exploratória e descritiva (PINSONNEAULT; KRAMER, 1993). A 

explanatória tem como objetivo testar uma teoria e as relações causais; estabelece a 

existência de relações causais, mas também questiona por que a relação existe. Na 

exploratória, o objetivo é familiarizar-se com o tópico ou identificar os conceitos 
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iniciais sobre um tópico; dar ênfase na determinação de quais conceitos devem ser 

medidos e como devem ser medidos; e buscar descobrir novas possibilidades e 

dimensões da população de interesse.  

A descritiva busca identificar quais situações, eventos, atitudes ou opiniões 

estão manifestos em uma população; descreve a distribuição de algum fenômeno na 

população ou entre os subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre 

essas distribuições. Nesse tipo de survey, a hipótese não é causal, mas tem o propósito 

de verificar se a percepção dos fatos está ou não de acordo com a realidade. 

Quanto ao número de momentos ou pontos no tempo em que os dados são 

coletados, a pesquisa pode ser (SAMPIERI et al., 1991): 

• longitudinal – a coleta dos dados ocorre ao longo do tempo em 

períodos ou pontos especificados, buscando estudar a evolução ou as mudanças 

de determinadas variáveis ou, ainda, as relações entre elas; 

• corte-transversal – a coleta dos dados ocorre em um só 

momento, pretendendo descrever e analisar o estado de uma ou muitass 

variáveis em um dado momento. 

No caso desta dissertação, optou-se por um levantamento survey exploratório 

com caráter transversal. Os resultados estão retratando a situação do período de 27 de 

fevereiro a 07 de março de 2012. O instrumento para a coleta de dados será um 

questionário estruturado pelo qual o respondente tem prévio conhecimento dos 

objetivos da pesquisa. 

 

  3.4 Universo e amostra 

 

A amostragem é uma etapa de grande importância no delineamento da 

pesquisa, capaz de determinar a validade dos dados obtidos. Sua ideia básica refere-se 

“à coleta de dados relativos a alguns elementos da população e a sua análise, que pode 

proporcionar informações relevantes sobre toda a população” (MATTAR, 2001). 
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Um plano de amostragem deve responder às seguintes questões: quem 

pesquisar (unidade de amostragem), quantos pesquisar (o tamanho da amostra) e como 

selecionar (o procedimento da amostragem). A decisão de quem pesquisar exige que o 

universo seja definido de modo que uma amostra adequada possa ser selecionada. As 

entrevistas realizadas com o público correto são fatores básicos para a validade do 

estudo. O tamanho da amostra depende do orçamento disponível e do grau de confiança 

que se deseja alocar aos resultados (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

A população ou universo é o conjunto de elementos que possuem as 

características que serão objeto de estudo (VERGARA, 2009). Para esta dissertação, 

optou-se por delimitar o universo da pesquisa empírica a Grande São Paulo. Dessa 

forma, o universo do estudo de campo compreendeu consumidores brasileiros residentes 

na Grande São Paulo, de ambos os sexos e que compram e consomem frutas. Esse 

universo também foi caracterizado por consumidores que tenham acesso a internet e 

redes sociais, acima de 18 anos de idade. 

Perante a dificuldade de determinar uma amostra probabilística, a opção foi a 

utilização de uma amostra não probabilística em que nem todos os elementos da 

população tem conhecida probabilidade de serem selecionados para a pesquisa 

(MALHOTRA, 2001). A escolha desse tipo de amostra atende a conveniência do 

pesquisador e a critérios como acessibilidade (os elementos são selecionados por 

facilidade de acesso a eles). Tem-se, então, uma amostra não probabilística e por 

conveniência, definida por critérios teóricos e não estatísticos. 

As amostras por julgamento utilizam elementos que são escolhidos por serem 

representativos da população de interesse, podendo assim oferecer alguma perspectiva 

interessante sobre as questões pesquisadas. Neste trabalho, a amostra também 

apresentou características de propagação geométrica ou bola de neve (snowball), uma 

amostra que utiliza alguns indivíduos como informantes para identificar outros com as 

mesmas características (CHURCHILL JR; PETER, 1983). A amostragem por redes ou 

bola de neve consiste em escolher sujeitos que seriam difíceis de encontrar de outra 

forma. O investigador encontra pessoas que satisfazem os critérios escolhidos e pede 

que indiquem outras pessoas de características similares. A amostra utilizada neste 

estudo é adequada às limitações de custo e acesso e não invalida o esforço de cumprir 

com os objetivos propostos para a pesquisa. 
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  3.5. Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento selecionado para realizar o survey foi o questionário estruturado 

contendo perguntas fechadas e com ordem preestabelecida de perguntas dentro do que 

se gostaria de levantar. Esse modo de comunicação permite revelar as características 

demográficas ou socioeconômicas, atitudes e opiniões, conhecimento, intenções e 

motivos inerentes às ações e mesmo ao comportamento (CHURCHILL JR; PETER, 

1983). 

A escolha desse método visou mensurar diretamente valores, atitudes, crenças, 

opiniões, conhecimento e aprendizagem sobre a experiência de compra e consumo de 

frutas. Como o questionário foi aplicado diretamente aos consumidores e compradores 

de frutas, caracterizou-se como uma fonte primária de informação (MATTAR, 2001). 

O questionário fechado permite um maior controle sobre a coleta de dados e a 

sua padronização garante que os respondentes respondam a mesma pergunta, de forma 

que as respostas sejam comparáveis (CHURCHILL JR; PETER, 1983). 

O questionário foi autopreenchível e a identificação do respondente era 

voluntária. Os consumidores e compradores de frutas responderam a pesquisa por meio 

de acesso a um link: 

http://www.surveymonkey.com/s/pesquisa_academica_compra_e_consomefrut

as 

A elaboração do questionário levou em consideração questionamentos e 

inferências que surgiram do trabalho de revisão da literatura, com o objetivo de levantar 

informações sobre hábitos de consumo e compra, o entendimento do conceito de 

rastreabilidade e se ela é um fator decisivo no momento da compra.  

O questionário foi formado por questões com mensuração nominal e por 

questões ordinais como: faixa etária, grau de instrução, faixa de renda, número médio de 

frutas consumidas, número de dias da semana que consome frutas, tendência de 

consumo nos últimos dois anos e definição de rastreabilidade. 
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O questionário foi organizado em quatro partes. Em seu início, havia uma 

indicação de que só deveriam respondê-lo compradores e consumidores de frutas da 

Grande São Paulo. 

Na sequência foram feitas 26 perguntas dividas em blocos: 

• Primeiro bloco – qualifica o respondente segundo as variáveis 

sexo, idade, renda familiar mensal, escolaridade e número de habitantes no 

domicílio (perguntas 1 a 6). 

• Segundo bloco – procurou entender quais eram os hábitos de 

consumo de frutas do respondente. Entender quais eram os benefícios 

percebidos nesse consumo, tendência de consumo e avaliação da alimentação 

(perguntas 7 a 15). 

• Terceiro bloco – procurou entender como funciona o processo de 

compra de frutas. A frequência de compras, locais e motivos de escolha desses 

locais, critérios de escolha e diferencias (perguntas 16 a 20). 

• Quarto bloco – procurou detectar o entendimento dos 

respondentes sobre rastreabilidade, como é o reconhecimento de que um produto 

foi rastreado, onde é possível comprar produtos rastreados e se a rastreabilidade 

é considerada um requisito importante no momento da compra (perguntas 21 a 

26). 

 

  3.6 Trabalho de campo 

 

Antes de iniciar o trabalho de campo, foi realizado um pré-teste do 

questionário em sua versão impressa com dez respondentes. Realizou-se um pré-teste 

visando corrigir problemas de clareza e precisão dos termos, adequação da quantidade 

de perguntas, entendimento dos objetivos da pesquisa e aperfeiçoamento do 

questionário antes que fosse estendido à amostra. O pré-teste é um procedimento que 

tem como objetivo controlar a efetividade da mensuração (SCHARADER, 1978). 
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Os questionários avaliados apontaram algumas redundâncias e formulações de 

perguntas não muito claras. Foi feita a reformulação do questionário com base nessas 

observações. Uma vez reformulada a versão impressa, formulou-se a versão eletrônica 

exatamente igual à impressa. A versão eletrônica utilizou a ferramenta survey monkey 

(www.surveymonkey.com). 

A coleta iniciou-se no dia 27 de fevereiro e foi encerrada no dia 7 de março. 

Foram recebidos 324 questionários respondidos. 

 

  3.7. Tratamento e análise dos dados 

 

Foram realizadas dois tipos de análises com os dados: 

• Análise descritiva: na qual os dados coletados foram analisados 
por meio distribuição de frequência e gráficos de barras. 

• Análise inferencial: para comparar duas amostras. No caso desta 
dissertação, a amostra com o correto conhecimento da definição de 
rastreabilidade e amostra sem esse conhecimento. 

Na análise inferencial, a prova estatística empregada adequadamente depende 

do nível de mensuração da variável em questão. 

Para variáveis nominais utilizou-se a Prova do Qui-Quadrado cuja hipótese a 

ser comprovada é que os dois grupos diferem quanto ao sexo, com respeito à frequência 

relativa (ou percentualmente). O princípio básico desse método é estimar as diferenças 

entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. 

Para as variáveis ordinais é adequado o emprego da Prova de Kolmogorov-

Smirnov, que comprova se duas amostras possuem a mesma distribuição. Ou seja, se a 

as duas amostras foram extraídas da mesma população, suas distribuições em relação às 

variáveis de estudo devem ser muito próximas, diferindo apenas por um desvio 

aleatório. O princípio básico é comparar as frequências acumuladas das duas amostras. 
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O nível de significância (α) representa a probabilidade (ou risco) de se incorrer 

no erro de rejeitar H0 (hipótese nula), quando essa hipótese é de fato verdadeira. 

Adotou-se neste trabalho um nível de significância de 5%. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise dos dados foi feita com base nos objetivos desta dissertação. Inicia 

com um perfil sociodemográfico da amostra, seguido por análise descritiva dos 

respondentes com relação ao consumo de frutas e ao processo de compra de frutas. O 

capítulo encerra com análise descritiva e inferencial com relação à rastreabilidade. 

 

  4.1 Perfil sociodemográfico da amostra 

 

O primeiro bloco da pesquisa qualifica o respondente segundo as seguintes 

variáveis – sexo, idade, renda familiar mensal, escolaridade e número de habitantes no 

domicílio. 

Na amostra de 324 respondentes, 62,0% dos eram do sexo feminino o que 

parcialmente se explica pelo costume das mulheres assumirem as compras de produtos 

para a família. Da amostra, 1/3 encontra-se na faixa etária de 30-39 anos, sendo 72,5% 

da amostra com idade entre 20-49 anos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição de frequência da faixa etária 

Idade  Frequência % 
20 a 29 
anos 57 17,6 
30 a 39 
anos 97 29,9 
40 a 49 
anos 81 25 
50 a 59 
anos 43 13,3 
60 a 79 
anos 46 14, 2 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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A Tabela 4 demonstra que boa parte da amostra era casada, 59,3% em 

comparação aos 29,0% solteiros. 

Tabela 4: Distribuição de frequência do estado civil 

 Estado civil Frequência % 
Casado 192 59,3 
Solteiro 94 29,0 

Divorciado 
Separado 34 10,5 
Viúvo 4 1,2 
Total 324 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Quanto ao grau de instrução, 90,0% possui pelo menos grau superior completo 

(Tabela 5). Destaque para 52,8% com pós-graduação. As características da amostra por 

conveniência e com o efeito de propagação geométrica ajudam a explicar esses dados, 

assim como as próprias características de consumidores e compradores de frutas. 

 

Tabela 5: Distribuição de frequência do grau de escolaridade 

Escolaridade Frequência % 

Primário completo (ensino fundamental 1a-4a série)  
Ginásio incompleto 3 0,9 

Ginásio completo (ensino fundamental 5a-8a série) 
 Colegial incompleto 1 0,3 

Colegial completo (ensino médio) / Superior incompleto 28 8,6 
Superior completo 121 37,3 

Pós-graduação 171 52,8 
Total 324 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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Quanto a distribuição de frequência do número de pessoas que moram no 

domicílio 78,4% da amostra mora em domicílios com 2 a 4 pessoas (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Distribuição de frequência do número de pessoas que moram no domicílio 

Pessoas no 
domicílio Frequência % 

%  
Acumulado 

1 37 11,4 11,4 
2 107 33,0 44,4 
3 80 24,7 69,1 
4 67 20,7 89,8 
5 21 6,5 96,3 
Mais de 5 12 3,7 100,0 
Total 324 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A Tabela 7 demonstra que 64,0% têm renda acima de R$ 6 mil mensais. Uma 

concentração mais característica de uma parcela privilegiada da população.  

 

Tabela 7: Distribuição de frequência da renda 

Renda Frequência % 
%  

acumulado 
De R$ 601 a R$ 900 1 0,3 0,3 
De R$ 901 a R$ 1.500 7 2,2 2,5 
De R$ 1.501 a R$ 
3.000 24 7,4 9,9 
De R$ 3.001 a R$ 
4.500 34 10,5 20,4 
De R$ 4.501 a R$ 
6.000 52 16,0 36,4 
Acima de R$ 6.001 206 63,6 100,0 
Total 324 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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  4.2. Análise descritiva dos respondentes com relação ao consumo de frutas  

 

O segundo bloco procurou entender quais eram os hábitos de consumo de 

frutas do respondente, os benefícios percebidos nesse consumo, tendência de consumo e 

avaliação da alimentação. 

A amostra respondente, no que refere ao consumo de frutas, aparentemente, 

tem hábitos saudáveis, pois a maioria 52,0% consome frutas pelo menos seis vezes por 

semana (Gráfico 1). Setenta por cento da amostra consome de uma a duas frutas por dia, 

sendo que apenas uma minoria (2,8% dos respondentes), deixa de consumir pelo menos 

uma fruta (em média) por dia. Ao cruzar o perfil de renda dos respondentes (64,0% têm 

renda acima de R$ 6 mil mensais) e o consumo de frutas, vai-se ao encontro de uma das 

afirmações do referencial teórico que quanto maior a renda maior é o consumo per 

capita de hortifrutícolas. A correlação entre renda e consumo de frutas é positiva. 

 

 

Gráfico 1: Qual a frequência do consumo de frutas? 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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Os motivadores para o consumo de frutas são a crença ou conhecimento de que 

as frutas fazem bem à saúde (80,0%). Esta constatação vem ao encontro da 

conscientização do consumidor. Como levantado nesta dissertação, em geral, a classe 

mais baixa tem menos informação e consciência sobre os benefícios à saúde 

proporcionados pelo consumo de frutas. 

Destaque para afirmação de que 77,5% gostam de frutas (Gráfico 2). A atitude 

favorável, gostar de frutas, é essencial para que haja a intenção de compra ou 

manutenção do consumo, apesar de não ser suficiente. 

As respostas relacionadas a doenças (inclusive a não engordar) se apresentam, 

relativamente, com baixa frequência. 

 

 

Gráfico 2: Porque consome frutas? 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Para os que responderam que gostam de frutas, 80,0% também justifica o 

consumo de frutas porque faz bem à saúde (Tabela 8). 
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Tabela 8: A seu ver, quais são os benefícios do consumo de frutas? 

Benefícios Frequência % 
%  

respondentes 
Faz bem para a saúde 285 21,7% 88,0% 
Contém vários nutrientes 232 17,7% 71,6% 

Fornece maior qualidade de 
vida 202 15,4% 62,3% 

É leve, não pesa 
É de fácil digestão 189 14,4% 58,3% 
Previne e evita doenças 170 13,0% 52,5% 
Não engorda 129 9,8% 39,8% 
Dá energia, disposição 105 8,0% 32,4% 
Total 1312 100,0% 404,9% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

Na Tabela 9, 67,0% da amostra consome de uma a duas frutas por dia, sendo 

que apenas uma minoria (2,8% dos respondentes), em geral, deixa de consumir pelo 

menos uma fruta por dia. Esse dado se justifica, porque um dos critérios para responder 

o questionário era o participante comprar e consumir frutas.  

 

Tabela 9: Distribuição de frequência de quantas frutas consome por dia (em média) 

Número de frutas  
consumidas Frequência % 

% 
acumulado 

Nenhuma 9 2,8 2,8 
1 116 35,8 38,6 
2 101 31,2 69,8 
3 65 20,1 89,8 
4 11 3,4 93,2 
Mais de 4 22 6,8 100,0 
Total 324 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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A grande maioria, 86,0% (Gráfico 3), acredita que sua alimentação seja mais 

ou menos saudável (43,5%) ou saudável (42,9%). Essa análise está em concordância 

com o nível de consumo de frutas da amostra. 

 

 

Gráfico 3: Como avalia a sua alimentação? 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Quanto a tendência de consumo (Gráfico 4), para 77,0% da amostra, o 

consumo de frutas nos últimos dois anos permaneceu igual ou aumentou; para apenas 

10,0% o consumo diminuiu. 
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Gráfico 4: Tendência do consumo de frutas. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Aos respondentes (n=175) para os quais o consumo de frutas aumentou, as 

razões mais frequentes foram: tomada de consciência e manter/reduzir peso, sendo estas 

respostas responsáveis por 99,0% da amostra (questão de resposta múltipla) ou 53,0% 

das respostas (Tabela 10).  

A aprendizagem está relacionada à ação e envolve mudanças no 

comportamento de uma pessoa, a partir da experiência. Desse modo, o desejo de se 

alimentar melhor ou a conscientização de uma melhor alimentação leva a um maior 

consumo de frutas. Quanto maior o nível de informação do consumidor, mais ele irá 

buscar uma alimentação saudável ou, pelo menos, as quantidades necessárias de 

alimentos para uma vida saudável.  
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Tabela 10: Por que aumentou? (n = 175 respondentes) 

Por que aumentou?  Frequência % 
% 

respondentes 
Tomada de consciência 91 27,8% 46,9% 
Manter ou reduzir peso 82 25,1% 52,0% 
Evitar doenças 50 15,3% 28,6% 

Presença de criança em casa 26 8,0% 14,9% 
Recomendação médica 24 7,3% 13,7% 

Influência da família e 
amigos 25 7,6% 14,3% 
Outros 29 8,9% 16,6% 
 Total 327 100,0% 186,9% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Quanto aos respondentes (n=32) para os quais o consumo de frutas diminuiu, o 
motivo para a maioria da amostra respondente (53,0%) é a falta de tempo (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Por que diminuiu? (n = 32 respondentes) 

        

Por que diminuiu?  Frequência % 
% 

respondentes 
Falta de tempo 17 41,5% 53,1% 
Falta de hábito, não costuma 
consumir 10 24,4% 31,2% 
Estraga muito 9 22,0% 28,1% 
Outros – especifique: 3 7,3% 9,4% 
Preço 2 4,9% 6,2% 
Total 41 100,0% 128,1% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

A maioria da amostra consome de uma a duas frutas por dia, 67,0% da amostra 

(conforme visto anteriormente, ou índice de multiplicidade 1,8 em relação ao horário de 
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consumo), e em geral o consumo é entre as refeições (66,0%) e/ou no café da manhã 

(51,9%). 

 

Tabela 12: Distribuição de frequência de horários que come frutas 

Horários de 
consumo Frequência 

% 
respondentes 

Entre refeições 214 66,0% 
Café da Manhã 168 51,9% 
Jantar 104 32,1% 
Almoço 97 29,9% 
Total 583 179,9% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

  4.3 Análise descritiva dos respondentes com relação ao processo de compra de 
frutas 

 

O terceiro bloco levantou o processo de compra de frutas. A frequência de 

compras, locais e motivos de escolha desses locais, critérios de escolha e diferencias. 

Quanto ao local de compra de frutas (Tabela 13), para 75,0% da amostra, a 

compra de frutas é efetuada em supermercados. Sacolões e feiras livres correspondem a 

38,0% da amostra, respectivamente; a minoria (11,0%) compra em quitandas (mas não 

exclusivamente). Essa constatação vai ao encontro do apontado nesta dissertação do 

crescimento da importância dos supermercados na comercialização de produtos 

perecíveis. 
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Tabela 13: Distribuição de frequência de locais onde compra frutas 

Local de compra Frequência 
% 

respondentes 
Supermercados 243 75,0% 
Sacolões 124 38,3% 

Feiras livres 123 38,0% 

Quitanda 36 11,1% 
Outros 25 7,7% 
Total 551 170,1% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Nota-se com destaque (Gráfico 5) que o motivo para a compra de frutas em 

supermercado é a facilidade de acesso. O que, relativamente, mais motiva a compra em 

sacolões ou feiras livres, é a variedade e a qualidade das frutas. As feiras se destacam 

por oferecer bons preços. É interessante notar que razões como limpeza, forma de 

pagamento ou oferecer rastreabilidade, relativamente, se apresentam com baixa 

frequência. 

 

Gráfico 5 – Por que compra nestes locais? 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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As frutas são escolhidas prioritariamente (Tabela 14) por estarem frescas 

(86,0% dados respondentes). Em um segundo plano, a escolha é por frutas com 

aparência saudável (67,0%) ou aparência de qualidade (61,0%). A escolha pelo tipo da 

fruta deve ser a preferência da família (48,0%), não esquecendo o preço (48,0%) e ser 

um produto de época (47,0%). As frutas devem ser bonitas (36,0%) e/ou limpas 

(31,0%). Os demais critérios ocorrem com frequência abaixo de 30,0%, revelando sua 

relativa baixa importância. Nota-se que ser um produto orgânico obteve o menor índice 

de respostas (9,0%). 

 

Tabela 14: Distribuição de frequência do critério de escolha das frutas 

Critério de escolha de frutas Frequência 
% 

respondentes 
Frescas 278 85,8% 
Aparência saudável 218 67,3% 
Aparência de qualidade 199 61,4% 
Preferências da família 154 47,5% 
Bom preço 153 47,2% 
Serem produto da época 146 45,1% 
Bonitas 116 35,8% 
Limpas 99 30,6% 
Ter aparência de que vai durar 95 29,3% 
Ser prática para comer/preparar 90 27,8% 
Maduras 85 26,2% 
Estarem bem organizadas na 
gôndola 74 22,8% 
Estarem bem limpas 67 20,7% 
Prevenir/combater doenças  53 16,4% 
Serem fáceis de guardar 43 13,3% 
Ser um produto orgânico 30 9,3% 
Total 1900 586,4% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

Para 64,5% dos respondentes, ter um selo de qualidade e possuir a garantia de 

origem (51,2%) seriam diferenciais na compra de frutas. Como o objetivo da pesquisa 

era de detectar se a rastreabilidade poderia ser um diferencial, não foram considerados 

nesta pergunta fatores como exposição e atendimento (Gráfico 6). A rastreabilidade foi 

o quarto item mais citado. 
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Gráfico 6: Diferencial na compra de frutas 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

  4.4 Análise descritiva e referencial com relação à rastreabilidade 

 

O quarto bloco detectou o entendimento dos respondentes sobre 

rastreabilidade, como é o reconhecimento de que um produto foi rastreado, onde é 

possível comprar produtos rastreados e se a rastreabilidade é considerada um requisito 

importante no momento da compra.  

Quanto ao questionamento sobre o que é rastreabilidade, 74,0% da amostra 

(239 respondentes) dizem saber o que é rastreabilidade. Para melhor compreender as 

ideias mais associadas à definição de rastreabilidade, a ordenação foi transformada em 

número de pontos: 

• Número de pontos = 6 para primeira posição na ordenação 

decrescendo para 

• Número de pontos = 1 para última posição na ordenação. 

Para a amostra que diz saber o que é rastreabilidade, a expressão 

rastreabilidade mostra o caminho que a fruta percorreu até chegar ao consumidor é a 

mais associada com a definição de rastreabilidade (Tabela15). São 157 os respondentes 
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(ou 66,0% da amostra respondente) que têm a exata e correta definição de 

rastreabilidade (respondentes que ordenaram em 1o lugar essa expressão). 

Ao considerar que rastreabilidade quer dizer origem da fruta possa ser uma 

definição parcial de rastreabilidade, nota-se que a amostra respondente atingiu também 

alto índice de indicação para essa definição (1126 pontos ou 73,0% da amostra que 

indicou entre a 1a e a 2a posição). Os grandes supermercadistas da região pesquisada 

nomeiam o seu programa de rastreabilidade como: Qualidade Selecionada Origem 

Garantida, Garantia de Origem e Programa de Qualidade desde a Origem, o que pode 

ter influenciado a resposta. 

 

Tabela 15: Definição de Rastreabilidade Ordenada 

Definição 

Soma 
de 

pontos 

Rastreabilidade mostra o caminho que a fruta 
percorreu até chegar ao consumidor. 1246 
Rastreabilidade quer dizer origem da fruta. 1126 
Rastreabilidade quer dizer credibilidade. 862 
Rastreabilidade quer dizer qualidade. 762 
Rastreabilidade é uma prática agrícola. 604 
Rastreabilidade quer dizer que a fruta é boa e 
saborosa. 419 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

E de forma mais específica, apresenta-se as distribuições de frequência nas 
Tabelas 16 e 17. 
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Tabela 16: Distribuição de frequências (Caminho que a fruta percorre) 

Rastreabilidade mostra o caminho que a fruta 
percorreu até chegar ao consumidor. 

  Frequência % 
1 157 65,7 
2 38 15,9 
3 14 5,9 
4 10 4,2 
5 8 3,3 
6 12 5,0 
Total 239 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Tabela 17: Distribuição de frequências (Origem da fruta) 

      

Rastreabilidade quer dizer origem da 
fruta. 

  Frequência % 
1 60 25,1 
2 115 48,1 
3 29 12,1 
4 14 5,9 
5 12 5,0 
6 9 3,8 
Total 239 100,0 

    
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Quantos aos benefícios ligados a rastreabilidade (Gráfico 7), 93,2% ligaram a 

questão de segurança do consumidor. Grande parcela também entende que com a 

rastreabilidade tem-se como vantagem uma retirada de produtos, por exemplo, 

contaminada, mais rápida do mercado. Ficou claro, então, que os consumidores já ligam 

a rastreabilidade a sua segurança. A rastreabilidade pode ser um instrumento para gerar 

mais confiança no momento da decisão de compra. Ela pode ser um indicativo de 

atributos de qualidade que sejam de interesse do consumidor. 
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Gráfico 7 – Quais são os benefícios que a rastreabilidade proporciona? 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (236 respondentes) 

O reconhecimento de que o produto é rastreado está ligado a possuir um código 

de rastreamento. A própria palavra rastreamento pode ter induzido a um número maior 

de repostas por correlação. É interessante observar que, na sequência, 15,9% não sabe 

reconhecer quando um produto foi rastreado (Tabela 18). Esse é um ponto importante 

para ser trabalhado e para que a comunicação ao consumidor desse atributo seja clara e 

associada ao benefício de segurança. 

Tabela 18: Como você reconhece que o produto (fruta) foi rastreado? 

Reconhecimento Frequência % 
Possui um código de rastreamento. 99 42,5 
Não sei reconhecer 37 15,9 
Possui um numero de lote na 
embalagem 32 13,7 
Informações no rótulo. 30 12,9 
Possui um código de barras 29 12,4 

O local onde compra frutas informa 
que as mesmas são rastreadas 6 2,6 
Total 233 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 
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Quanto ao local onde as frutas rastreadas podem ser adquiridas, 54,7% dos 

respondentes afirmaram que só podem ser adquiridas em supermercados. 

Provavelmente, essa relação esteja ligada as campanhas e artigos na mídia que tratam da 

adoção, pelas maiores redes supermercadista, de rastreabilidade em produtos perecíveis 

(Tabela 19). A influência dessas informações pode ter estimulado a opinião dos 

entrevistados em responder que o produto rastreado só seja encontrado em 

supermercados. 

Outro ponto interessante é que, segundo a amostra, as frutas rastreadas só são 

possíveis de compra em supermercados, mas frutas de qualidade se encontram em 

sacolões/feiras. Mesmo assim, no Gráfico 7, notamos que 44,1% afirmaram que um dos 

benefícios da rastreabilidade era de se obter frutas de qualidade. 

 

Tabela 19: Só é possível comprar frutas rastreadas em: 

Só é possível comprar frutas rastreadas 
em: N 

% 
respondentes 

Supermercados 127 54,7% 
Todos os locais 63 27,2% 
Sacolões 58 25,0% 
Não sei 49 21,1% 
Feiras 17 7,3% 
Total 314 135,3% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (232 respondentes) 

 

Enfim, para 87% da amostra, rastreabilidade é importante e para 13%, ainda é 

uma preocupação isolada (Gráfico 8). Isso confirma a percepção de que a 

rastreabilidade pode ser um inibidor de riscos ou prejuízos à saúde devido ao consumo 

de alimentos adulterados ou contaminados. 
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Gráfico 8: Importância da rastreabilidade 
Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Ao considerar que a amostra com resposta correta indicou que rastreabilidade 

mostra o caminho que a fruta percorreu até chegar ao consumidor como 1a opção (157 

respondentes), foi possível efetuar a análise inferencial. Comparando-se os respondentes 

que acertaram o que é rastreabilidade e os que erraram, em relação ao perfil 

sociodemográfico (sexo, idade, renda, escolaridade, número de moradores no 

domicílio), chegou-se aos seguintes resultados: 

• Em relação ao sexo, através da prova do Qui-quadrado, não concluiu-se a 

associação entre sexo e acerto da definição de rastreabilidade (χ² =1,015; p = 0,314). Ou 

seja, não foi possível rejeitar a hipótese de independência entre o acerto do que é 

rastreabilidade e o perfil sexual, com 95% de confiabilidade. 

• Em relação à idade, escolaridade, renda, e número de moradores 

(variáveis ordinais) elaborou-se a prova não paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, para 

comparar as duas amostras (acertou o que é rastreabilidade ou não acertou). Os 

resultados estão na Tabela 20. 
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Tabela 20: Prova de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov idade renda idade nº moradores 

Z 2,239 1,465 0,291 0,581 
p 0 0,027 1 0,889 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

O nível descritivo do teste (p) é a probabilidade de rejeitar a hipótese de 

nulidade se for encontrado um valor igual ou mais extremo que o encontrado na 

amostra. Rejeita-se a hipótese testada se p for menor que o nível de significância 

adotado. Ao nível de significância de 5%, foi possível concluir que idade e renda têm 

perfil diferenciado em relação às amostras (p < 0,05).  

 

Tabela 21: Distribuição do grau de instrução (acerto e erro) 

    errou acertou total 

Primário completo / Ginásio 
incompleto 

N 3 0 3 
% 1,8% 0,0% 0,9% 

Ginásio completo / Colegial 
incompleto 

N 1 0 1 
% 0,6% 0,0% 0,3% 

Colegial completo / Superior 
incompleto 

N 21 7 28 
% 12,6% 4,5% 8,6% 

Superior completo 
N 74 47 121 
% 44,3% 29,9% 37,3% 

Pós-graduação 
N 68 103 171 
% 40,7% 65,6% 52,8% 

Total 
N 167 157 324 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Da amostra que acertou o que é rastreabilidade, 66,0% é composta por quem 

tem pós-graduação, enquanto que na outra amostra essa característica diz respeito a 

41,0% dos respondentes. Outro diferencial, de forma inversa, relaciona-se ao nível 

superior completo. 
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Na Tabela 22, quem tem renda acima de R$ 6001 é mais característico 

(relativamente) da amostra que sabe corretamente o que é rastreabilidade (72,0% ante 

56,0% da outra amostra). 

 

Tabela 22: Distribuição por renda (acerto e erro) 

    errou acertou total 

De R$ 601 a R$ 900 
N 1 0 1 
% 0,6% 0,0% 0,3% 

De R$ 901 a R$ 1.500 
N 7 0 7 
% 4,2% 0,0% 2,2% 

De R$ 1.501 a R$ 3.000 
N 14 10 24 
% 8,4% 6,4% 7,4% 

De R$ 3.001 a R$ 4.500 
N 19 15 34 
% 11,4% 9,6% 10,5% 

De R$ 4.501 a R$ 6.000 
N 33 19 52 
% 19,8% 12,1% 16,0% 

Acima de R$ 6.001 
N 93 113 206 
% 55,7% 72,0% 63,6% 

Total 
N 167 157 324 
%  100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa de campo 

 

Descritivamente, nota-se um maior grau de escolaridade e renda na amostra 

que sabe exatamente o que é rastreabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Conclusões do estudo 

 

O objetivo geral desta dissertação foi estudar o processo de compra dos 

consumidores e analisar os fatores que influenciam a tomada de decisão por produtos. 

Como objetivos específicos, procurou-se compreender se o consumidor entende o 

conceito de rastreabilidade e se a rastreabilidade é uma opção clara na decisão de 

compra deste e também compreender como funciona o processo de compra de produtos 

perecíveis (frutas) tendo como foco consumidores da Grande São Paulo.  

Para o embasamento de todo estudo, realizou-se a revisão dos conhecimentos 

teóricos abordando os estudos do comportamento do consumidor e o processo de 

decisão de compras optando-se pelo modelo decisório de compras apresentado por 

Engel, Blackwell e Miniard (2005). Também foram considerados os fatores de 

influência no processo de tomada de decisão do consumidor que mais se adequavam a 

este estudo: valores e atitudes, crenças, opiniões e conhecimento e aprendizagem. 

O conceito de rastreabilidade, sua influência na garantia de um alimento seguro 

e as legislações existentes sobre o assunto também serviram de base para a 

fundamentação. Finalmente, foi feito um panorama do consumo de frutas no Brasil.  

A revisão bibliográfica mostrou que, na fase de busca de informações e de 

alternativas pré-compra, a qualidade percebida de um produto alimentar pode ser 

interpretada pelo consumidor de acordo com seus atributos. A percepção do valor está 

ligada aos atributos que os consumidores mais valorizam. Esses atributos variam de 

produto para produto, podendo variar ao longo do tempo. A segurança do alimento pode 

ser um desses atributos, após os casos de contaminação de alimentos, principalmente 

carnes, que causaram vítimas fatais. Esses fatos geraram uma mudança na percepção de 

valor do atributo segurança do alimento quando o consumidor realiza as suas compras. 

Sendo assim o conhecimento desse atributo e os processos que o garantem são 

essenciais para guiar essa escolha. 



100 
 

 

A etapa empírica do estudo procurou identificar aspectos do comportamento do 

consumidor da Grande São Paulo sobre o tema. O interesse foi contribuir para o 

conhecimento sobre esse interessante campo do marketing e oferecer insights para 

estudos futuros. 

A pesquisa empírica partiu de uma amostra de 324 respondentes, sendo 62,0% 

do sexo feminino, 72,5% com idade entre 20-49 anos e 59,3% casados. Destaque para o 

grau de instrução e renda: 90,0% possuem grau superior completo e 64,0% têm renda 

acima de R$ 6 mil mensais. 

A análise descritiva da amostra mostrou que 52,0% consomem frutas pelo 

menos seis vezes por semana, dado que difere da constatação que o hábito de consumir 

frutas é pequeno no Brasil, mesmo o país sendo o terceiro maior produtor de frutas do 

mundo. Verificou-se uma efetiva associação entre classe socioeconômica e frequência 

de consumo de frutas. O consumo de frutas tem uma expressão objetiva e simbólica da 

valorização do natural, por isso, não raramente, está ligado a um estilo de vida que preza 

a natureza, a qualidade de vida e, por decorrência, está mais inscrito entre segmentos 

cultural e economicamente privilegiados. 

A motivação para o consumo de frutas é a crença de que as frutas fazem bem a 

saúde (80,0%). Os benefícios funcionais são mote de consumo de frutas e estão 

presentes na visão de saudabilidade. Aqueles que acreditam que sua alimentação esteja 

entre saudável e mais ou menos saudável são 86,0% da amostra. O consumidor está 

preocupado em se aproximar de uma prática de alimentação mais saudável e tem as 

frutas como um dos símbolos desse universo. As informações obtidas na mídia, médicos 

e nutricionistas têm um papel importante nesse processo de informação. Isso também se 

comprova na tendência de aumento e manutenção do consumo de 77,0% nos últimos 

dois anos, justificando essa atitude pela tomada de consciência. 

Quanto ao processo de compra de frutas, ficou claro o crescimento dos 

supermercados nessa comercialização. A facilidade de acesso foi a justificativa, mas a 

qualidade e variedade não foram esquecidas. Principalmente, porque o frescor e a 

aparência mostraram-se como atributos importantes para a escolha. Nesse item, também 

foi importante a constatação da influência dos gostos da família na escolha dos 

produtos. 
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Um ponto que chamou a atenção foi o selo de qualidade e a garantia de origem 

serem fatores diferenciais na compra de frutas. O selo de garantia de qualidade traz a 

sensação de que alguém é responsável por aquele produto e pode gerar uma maior 

aceitação dos frutos por parte do consumidor. O selo de qualidade ganha força porque é 

compreendido como uma garantia de qualidade em todo o processo. Ele gera confiança 

e segurança já que normalmente são realizadas auditorias nas propriedades que aderem 

ao sistema e o selo tem a chancela de algum órgão ou do próprio governo, como no caso 

da Produção Integrada (PI). 

Quando as questões foram relacionadas a rastreabilidade, objetivo desta 

dissertação, a amostra que acertou a sua definição foi alta. A rastreabilidade mostra o 

caminho que a fruta percorreu até chegar ao consumidor e não somente a origem da 

fruta, apesar da origem da fruta ter sido muito citada. Isso se justifica pela adoção de 

grandes redes supermercadistas de programas de rastreabilidade com o termo origem 

como mote. Como a amostra realiza em sua maioria a compra em redes 

supermercaditas, é possível que isso tenha influenciado as respostas. 

O maior benefício ligado a rastreabilidade foi a segurança do consumidor. 

Como levantado nesta dissertação, a questão da segurança do consumidor tem sido uma 

das questões mais críticas e prioritárias para a cadeia de alimentos. Para que o 

consumidor tenha segurança, o alimento também precisa ser seguro. A segurança do 

alimento é um instrumento que deve ser observado por todos, tendo em vista as 

consequências danosas que sua falta pode resultar para o consumidor, como doenças e 

contaminações. Não se deve esquecer dos prejuízos econômicos para os comerciantes, 

produtores e, muitas vezes, até para as nações quando escândalos de contaminação 

aparecem na mídia. A rastreabilidade pode ser um instrumento para gerar mais 

confiança no momento da decisão de compra. Ela pode ser um indicativo de atributos de 

qualidade que sejam de interesse do consumidor. 

A adoção da rastreabilidade ficou muito vinculada aos supermercados, sendo 

indicado por maioria da amostra que só se poderia encontrar frutas com esse atributo 

nesses locais. A influência da mídia e da própria sinalização no ponto de venda podem 

ter influenciado nessa resposta. Isso demonstra a necessidade de outros 

estabelecimentos que comercializam frutas começarem a divulgar seus programas, 

agregando mais qualidade ao produto como já foi percebido na amostra. 
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O reconhecimento de que o produto é rastreado está ligado a possuir um código 

de rastreamento. A própria palavra rastreamento pode ter induzido a um número maior 

de repostas por correlação. É interessante observar que, na sequência, parte da amostra 

não sabe reconhecer quando um produto foi rastreado. Esse é um ponto importante que 

deve ser observado pelos agentes que comercializam frutas. A comunicação ao 

consumidor desse atributo deve ser clara e mais explorada, sempre o associando ao 

benefício de segurança. O conceito de qualidade de um alimento engloba não só as 

características de sabor, aroma, aparência e padronização do alimento, mas também a 

preocupação em adquirir alimentos que não causem danos à saúde, segurança. 

Tecnologias de identificação de origem do produto podem representar 

facilidade de acesso a informações úteis e necessárias aos trabalhos de rastreabilidade. 

Os códigos de barras e o QR Code já são passíveis de leitura pelos aparelhos celulares. 

Descrição, localização e fotos das unidades produtoras e dos distribuidores ficam 

disponíveis através da consulta do consumidor. 

Como conclusão, a rastreabilidade foi considerada importante. Isso confirma a 

percepção de que a rastreabilidade pode ser um inibidor de riscos ou prejuízos à saúde 

devido ao consumo de alimentos adulterados ou contaminados. Confirmando que cada 

vez mais o consumidor tem-se preocupado com a sua saúde e sua qualidade de vida. A 

rastreabilidade pode aumentar a confiança. 

O produto tem uma história a ser contada, o consumidor quer conhecer essa 

história (ECKSCHMIDT, 2009). 

 

  Limitações e sugestões de estudos futuros 

 

Este estudo visa contribuir para o entendimento do comportamento do 

consumidor de frutas e, especificamente, se a rastreabilidade é um fator que influencia 

no momento da compra. Nesse sentido, a pesquisa revelou aspectos importantes 

relativos a atitudes, opiniões, crenças, valores e aprendizado de consumidores de frutas. 
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Porém, o estudo possui limitações. A primeira e principal foi em relação à 

amostragem do tipo não-probabilística ou por conveniência, já que a chance de seleção 

dos respondentes não era conhecida a priori. A metodologia de amostragem permite 

concluir apenas em relação à amostra respondente desta pesquisa. Não permite 

generalizações do achado para a população brasileira. 

Outra limitação foi o nível de instrução e renda altos da amostra, isso abre a 

possibilidade de novos estudos em outras faixas de renda e nível de instrução. 

Esta dissertação propicia outras questões investigativas e possibilidades para o 

desenvolvimento de estudos futuros: 

• Qual a influência da rastreabilidade na comercialização de outros 

itens ou categorias alimentícias? 

• Qual é a percepção do consumidor quanto a qualidade em função 

da rastreabilidade? 

• Qual a importância da rastreabilidade para grupos de baixa renda? 

• Qual a visão dos produtores rurais e empresas quanto a adoção da 

rastreabilidade? 

• A adoção da rastreabilidade pelas empresas está mais ligada a 

aderência a regulações ou como um fator que agrega valor ao produto? 

De qualquer forma, os conhecimentos obtidos a partir do estudo realizado são 

de grande valia para empresas varejistas, distribuidores e produtores rurais que desejam 

conhecer e expandir ainda mais o seu mercado. Espera-se que este trabalho sirva de 

estímulo para descobertas maiores e ainda mais importantes. 
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APÊNDICE 

 

Formulário de Pesquisa 

Prezados, 

Faço mestrado na FEA/PUC com orientação do Prof. Serralvo com foco em 

comportamento de consumo. Peço a sua ajuda com a minha pesquisa de campo.  

Preciso da colaboração de compradores e consumidores de frutas da Grande 
São Paulo. 

O preenchimento dura no máximo 10 minutos.  

Agradeço sua colaboração, 

Flávia Ponte Costa 

 

Por favor, só preencha este formulário de você compra e consome frutas. 

Nome – 

Email (opcional) - 

 

1-)Sexo  - 

o Feminino    

o Masculino 

2-)Idade – 

o 20 a 29 anos 

o 30 a 39 anos 

o 40 a 49 anos 

o 50 a 59 anos 

o 60 a 79 anos 



ii 
 

 

3-) Qual seu estado civil? 

 

o Solteiro 

o Casado 

o Divorciado; Separado 

o Viúvo 

4-)Qual a sua escolaridade? 

 

o Primário completo / Ginásio incomp. 

o Ginásio completo / Colégio incomp. 

o Colégio completo / Superior incomp. 

o Superior completo 

o Pós-graduação 

 

5-)Quantas pessoas vivem em seu domicílio? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Mais de 5 

 



iii 
 

 

6-)Qual a renda familiar? 

o Não tem rendimento 

o Até R$ 600 

o De R$ 601 a R$ 900 

o De R$ 901 a R$ 1.500 

o De R$ 1.501 a R$ 3.000 

o De R$ 3.001 a R$ 4.500 

o De R$ 4.501 a R$ 6.000 

o Acima de 6.001 

 

7-)Qual a frequência do consumo de frutas? 

 

o Todos os dias/6 vezes na semana 

o 4 a 5 vezes nas semana 

o 2 a 3 vezes na semana 

o 1 vez na semana 

o A cada 10 dias, aproximadamente 

o A cada 15 dias, aproximadamente 
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8-) Porque consome frutas? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Hábito 

o Faz bem a saúde 

o É econômico 

o É prático 

o Não engorda 

o Gosto de frutas 

o Traz saciedade 

o Previne doenças 

o Porque sempre me disseram que faz bem a saúde 

 

9 -) Ao seu ver, quais são os benefícios do consumo de frutas? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

o Faz bem para a saúde 

o Previne, evita doenças 

o É leve, não pesa/ É de fácil digestão  

o Contém vários nutrientes 

o Dá energia, disposição 

o Não engorda 

o Fornece maior qualidade de vida 
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10-) Quantas frutas come por dia (em média) ? 

 

o Nenhuma 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o Mais de 4 

 

11-) Em que horários consome frutas? 

 

o Café da Manhã 

o Almoço 

o Jantar 

o Entre refeições 

 

12-) Como avalia sua alimentação? 

 

o Muito Saudável 

o Saudável 

o Mais ou menos saudável 

o Pouco saudável 

o Nada saudável 
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13-) Qual foi a sua tendência de consumo de frutas nos últimos 2 anos? 

 

o Aumentou muito 

o Aumentou um pouco 

o Nem aumentou, nem diminuiu 

o Diminuiu um pouco 

o Diminuiu muito 

 

14-) Caso tenha aumentado o seu consumo, indique os fatores? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Tomada de consciência 

o Manter ou reduzir peso 

o Evitar doenças 

o Presença de criança em casa 

o Recomendação médica 

o Influencia da família e amigos 

o Outros – Especifique ___________________. 

 

15-) Caso tenha diminuído o consumo , indique os fatores? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

o Preço 

o Falta de hábito,  não costuma consumir 

o Não gosta de frutas 

o Estraga muito 

o Falta de tempo 

o Outros –especifique ____________________. 



vii 
 

 

 

16-) Onde normalmente compra frutas? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Supermercados 

o Sacolões 

o Feiras Livres 

o Quitanda 

o Outros 

 

17-) Por que compra frutas nestes locais? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Oferece variedade 

o Oferece qualidade 

o Oferece bons preços 

o Oferece frutas rastreadas 

o Proximidade – Facilidade de Acesso 

o Forma de Pagamento 

o Limpeza 

 

18-) Qual a freqüência de compra de frutas? 

o Diária 

o 2 vezes por semana 

o 1 vez por semana 

o 1 vez a cada 15 dias 

o Casualmente 



viii 
 

 

19-) Qual o critério que utiliza para comprar frutas? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Frescas 

o Maduras 

o Bom preço 

o Limpas 

o Aparência saudável 

o Bonitas 

o Aparência de qualidade 

o Preferências da família 

o Ter aparência de que vai durar  

o Serem produto da época  

o Estarem bem limpas 

o Estarem bem organizadas na gôndola  

o Prevenir/ Combater doenças   

o Ser prática para comer/ preparar  

o Serem fáceis de guardar  

o Ser um produto orgânico  
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20-) O que seria um diferencial (produto melhor) na compra de frutas? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Ter a marca de um produtor 

o Ter um selo de qualidade 

o Possuir um código de barras 

o Produto estar embalado 

o Possuir data de validade 

o Trazer informações nutricionais na embalagem 

o Possuir garantia de origem 

o Possuir rastreabilidade 

 

21-) Você sabe o que é rastreabilidade? 

o Sim 

o Não 

 

Caso saiba o que é rastreabilidade continue a pesquisa, em caso negativo, 
encerre. Obrigada! 

 

22-)Coloque em ordem de concordância , de 1 a 6, sendo a 1 a mais 
ASSOCIADA e 6 a menos, com a definição de rastreabilidade: 

Rastreabilidade quer dizer origem da fruta. 

Rastreabilidade quer dizer qualidade. 

Rastreabilidade é uma prática agrícola. 

Rastreabilidade mostra o caminho que a fruta percorreu até chegar 
ao consumidor. 

Rastreabilidade quer dizer que a fruta é boa e saborosa. 

Rastreabilidade quer dizer credibilidade. 
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23-) Quais são os benefícios que a rastreabilidade proporciona? 

Selecione quantas opções achar necessário. 

 

o Segurança para o consumidor. 

o Redução do perigo de contaminação. 

o Retirada mais rápida dos produtos do mercado no caso de 
contaminação. 

o Frutas de melhor qualidade. 

o Frutas mais frescas. 

o Frutas mais saborosas. 

o Não agride o ambiente. 

o Não traz benefícios claros. 

o Não sei 

 

24-) Como você reconhece que o produto (fruta) foi rastreado? 

 

o Possui um código de barras 

o Possui um número de lote na embalagem 

o Possui um código de rastreamento. 

o Informações no rótulo. 

o O local onde compra frutas informa que as mesmas são 
rastreadas. 

o Não sei reconhecer  
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25-) Só é possível comprar frutas rastreadas em: 

 

o Supermercados 

o Sacolões 

o Feiras 

o Todos os locais 

26-) Rastreabilidade para você : 

Selecione quantas opções achar necessário. 

o é importante.  

o é uma preocupação isolada. 

o é uma desculpa para vender mais caro. 

o não é importante. 

 

Obrigada por sua ajuda! 

Flávia P.Costa 

jfrcosta@uol.com.br 

 


