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SU MÁRIO
Foi rea li za do, inici a lmente, u m leva nt ame nto da s pequ ena s e média s empresa s
(laticínios) localizadas na região do sul de Minas Gerais que produzem requeijão cremoso.
Em seguida, os requeijões cremosos, produzidos por estas empresas e que se encontraram
disponíveis no mercado da cidade de Lavras - MG (5 marcas: A,B,C,D e E) foram adquiridos,
os quais foram objetos de estudo nesta pesquisa . Após a aquisição dos produtos, foi realizado
um teste de aceitação com 62 consumidores de requeijão cremoso. O teste foi dividido em
3 (três) seções: na 1ª seção, os consumidores avaliaram a amostra codificada, sem informação
sobre a marca e embalagem do produto (Teste Cego); na 2ª seção, os consumidores avaliaram
somente a embalagem dos produtos; finalmente, na 3ª seção, os consumidores avaliaram as
amostras, juntamente com suas respectivas embalagens. Foi realizado um teste t para análise
dos resultados, verificando uma diferença significativa (p 0,06) para as amostras B, C, D
e E quando julgadas no teste cego e no teste com informação, sendo que a aceitação, quando
informada a marca e a embalagem, foi menor em todas as 4 amostras. Isto nos mostra uma
influência negativa das marcas e embalagens deste estudo perante o consumidor.
Ter mos para indexação : requeijão cremoso, teste de aceitação, embalagem.

1 INTRODU ÇÃO
O sucesso de uma empresa depende da oferta
dos seus produtos e, para obtê-los, estes devem satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores.
O ponto de partida para conhecer e satisfazer às necessida des dos cli entes é t enta r compreender o seu comportamento. A embalagem e o
rótu lo dos produt os exercem gra nde infl uência
nesse comportamento, pois representam o primeiro conta to entre a mbos.
Dessa forma, a embalagem exerce influência
nos negócios, na comunicação dos produtos e na
percepção e na aceitação dos mesmos pelos consumidores, afetando a competitividade dos produtos
no mercado. Hoje, com a evolução da tecnologia
e da globalização, ocorreu uma aproximação entre
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sociedades e culturas, o que implica em uma concorrência gigantesca em todos os segmentos.
A competitividade de uma empresa ou produto está diretamente relacionada à elabora ção de
estr atégia s de ma rk eting efi cientes. Essas sã o
compost as de pla nos desenhados para atingir os
objetivos de marketing, tendo como meta colocar
a empresa ou o produto em uma posição competitiva no mercado.
Entretanto, para que as estratégias de marketing
tenha m sucesso é necessário que as empresas
compreendam o comportamento dos consumidores,
ou seja, entendam como as pessoas compram e usam
produtos e serviços. Essa compreensão auxilia as
empresas na satisfação das necessidades dos consumidores e contribuem para o sucesso das mesmas
no mercado.
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O comporta mento dos consu midores é influ enci ado pel a s su as cara cterísti ca s cu ltu ra is,
sociais, pessoais e psicológicas e pelos estímulos
de marketing. As informaç ões obtida s por meio
do estu do do compor ta mento dos consu midores
podem ser uti li za das no desenvol viment o e na
modificação de produtos, embalagens e serviços,
no posic iona mento de pro du tos no m erca d o e
na determinação de preço, de canais de distribuição, de mensagens publicitárias, etc. (KOTLER,
2000).
Entre os fatores que influ enci am o comporta men t o dos consumi dores, desta ca m-se os
da emba lagem e do rót ul o dos produ tos. O interesse por pesqu isa s a respeito de embal agens
de a lime ntos e bebida s a u ment ou nos últ imos
anos devido à sua influência no processo de compra, pois a embalagem funciona como um vendedor si lencioso e é o pri meiro contato do consumidor com o produ to.
A indústria de alimentos movimenta cerca
de 7 0 bilhões de dól a res por a no no B rasil . O
se gme nto ma i s i mpor ta n te desse set or é o de
lati cínios qu e responde por , a proxima damente,
15 bilhões desse total. Existem, aproximadamente, cinco mil la ticí nios no pa ís, dos qu ais 50 %
estão localizados em Minas Gerais e 90% correspondem a micro, pequ ena s e mé dia s empresa s
(BRASI L, 1 99 6).
Um dos pr oblemas enfrenta dos pela s empresas menores é a falta de competitividade no
merca do, oca siona da pela ba ixa qua li da de dos
seus produ tos, emba la gens e rótulos. Uma da s
forma s de resolver esse problema é estu da r o
co mpo rta me nt o dos con su m ido res em r e la ç ã o
a os produ tos, embala gens e rótu los dessas empresa s, visa ndo identifi car os problemas e propor melhorias. Outro problema é a desconfiança
do s c onsum ido res e m r ela çã o à s i nfo rma çõ es
contidas nos rótulos desses produtos, contribuindo também para diminuir a competitividade dessa s empresa s no me rcado.
N a li tera tu ra ci entí fi ca , sã o esca ssos os
t ra b a l h os a re spe i to do co m por t a me n to do s
consu midores de requ eijão cremoso, pr incipalmen te em rela ç ã o à i nflu ê ncia dos fa t or es da
emba la gem e do rótu l o no comporta me nt o dos
con su mi dore s.
Este trabalho foi realizado com o objetivo
de avaliar a influência das embalagens e das marcas de requei jões cremosos produ zidos por pequenas e médi a s empresa s da regiã o do su l de
Minas Gerais no comportamento dos consumidores e a aceita ção sensorial dos mesmos, vi sando
identificar possíveis problemas e propor soluções
para aumentar a competitividade desses produtos
no mercado.

2 MATERIAL E MÉTODOS
2 . 1 M ate r ial
2 .1 .1 Levantamento das empresas produtoras de requeijão cremoso
Foi rea li zado, inicialmente, nos mese s de
maio e junho de 2010, um levantamento das pequenas e médias empresas da região do sul de Minas
Gerais que produziam requeijão cremoso.
2.1.2 Aquisição das amostras
Depois de realizado o levantamento de todas pequenas e médias empresas do sul de Minas
Gerais produt oras de requeijão cr emoso, apenas
cinco a mostra s se encont ra ra m disponí vei s no
mercado da cidade de Lavras – MG, onde foram
adquiridas.
2. 2 Mé todos
2.2.1 Teste de aceitação
Foram recruta dos 62 consumidores de requeijã o cr emoso residentes em La vra s, MG, os
qu a is os consomem est e produ to regu larme nte
(uma a duas vezes por semana) e apresentaram disponibilidade de tempo para participar dos testes.
Os testes de aceitação foram realizados no
Laboratório de Análise Sensorial da Universidade
Federal de Lavras, em três sessões e com intervalo
de um dia entre as mesmas. As avaliações foram
realizadas em cabines individuais com luz branca
e as amostras foram servidas em copos plásticos
de 50 ml, com aproximadamente 25 g de amostra
de requeijão cremoso, à temperatura entre 6-10°C,
acompanhada de uma torrada insípida, de forma
aleatória e monádica, em cada sessão. Foi utilizada
a esca la hedônica de nove pontos, va ria ndo de
gostei extremamente (9) a desgostei extremamente (1) (REIS e MINIM, 2006). Nas três sessões,
foi avaliada a impressão global das amostras.
Na primeira sessão, os julgadores avaliaram
as amostras devidamente codificadas com números
de três dígitos, sem qualquer informação sobre a
marca e a embalagem da respectiva amostra. Ou
seja, foi aplicado o Teste Cego, deixando o julgador
ausente de qualquer informação sobre o produto.
Na segunda sessão, os julgadores avaliaram
somente as embalagens dos produtos, sem provar
de qualquer amostra alimentícia.
J á na tercei ra sessão, as a most ras fora m
servidas com as respectivas embalagens, ou seja,
os consu midores tiveram informações a respeito
das embalagens e das marcas dos produtos.
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A ficha , u tilizada em cada sessão, teve o
mesmo modelo, e é representada na Figura 1.
2.2.2 Análise dos resultados
Os resultados do teste de aceita ção foram
transformados em escores e tabulados em quadro
de dupla entrada (provador X amostra) para cada
sessã o.
O test e t para a mostr a s pa rea da s, par a o
consu midor, foi rea li za do pa ra avalia r a significância da diferença entre os escores de aceitação
obtidos e m ca da sessã o, pa ra cada ma rca, conforme utilizado por LANGE et al. (1998). Foram
comparadas 1ª e 3ª sessã o, 1ª e 2ª sessão e 2ª e
3ª sessão. Neste caso, a hipótese testada foi que
a diferença média entre os escores é igual a zero.
Para facilitar o entendimento dos resultados
do test e de a ceita ção, foi re ali za da a ná lise de
frequência dos escores hedônicos para cada amostra
e sessão, de acordo com a s segu intes fa ixas de
a ceit ação:

partir dos resu ltados das análises de frequência,
para cada marca de requeijão cremoso envolvida
no estudo.
As a ná li ses esta tística s for am rea li zada s
u tiliza ndo-se procedi mentos do progra ma SAS
In sti tu t e In c. 2 00 9 , li c enc ia d o pe lo Dep a rt a mento de Ciências Exatas (DEX) da Universidade
Federa l de La vras (UFLA).
3 R ESULTADOS E DISCUSSÃO
Um resumo dos resu ltados do teste t para
as amostras pa readas e da análise de freqüência
dos consumidores, para cada marca de requeijão
cremoso e para cada sessão, está apresentado na
Tabela 1 e na Figura 2, respectivamente.
Tabela 1 – Resultados do Teste t para cada marca
de requeijão cremoso
p-va l or
M arca s

1ª sessão
X 3ªsessão

A
B
C
D
E

0,4601
0,0002
0,0002
0,0221
0,0599

a) 1ª faixa: escores de 1 a 5 (situados entre
os termos hedônicos “ desgostei extrema ment e” e “ indifer ente” ), indicando
qu e os consu midores desgosta ra m da
a mostra ou foram i ndiferentes em relação a amostra;
b) 2ª faixa: escores de 6 a 9 (situados entre
os t ermos hedônicos “ gostei li geira mente” e “gostei extremamente”), indicando que os consumidores gostaram da
a mostra .
Em seguida , fora m el a bora dos grá ficos a
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1ª sessão
2ª sessão
x 2ª sessão X 3ª sessão
0 ,2 1 2 9
0 ,0 0 0 2
0 ,0 0 0 6
0 ,1 2 6 2
1 ,0 0 0 0

0 ,0 9 1 9
0 ,9 2 5 5
0 ,8 1 0 6
0 ,4 6 4 1
0 ,0 7 7 0

p-valor: valores referentes ao teste da hipótese
de diferença média igual a zero.
1ª sessão: teste sem informa çã o (Teste cego)
2ª sessão: teste da embalagem
3ª sessã o: teste com infor mação

NO ME

D ATA

Por favor, avalie as amostras utilizando a escala abaixo para descrever o quanto você gostou
ou desgostou da amostra, em relação à IMPRESSÃO GLOBAL.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Desgost ei ext rema mente
Desgostei muito
Desgostei moderada mente
Desgostei ligeira mente
Indifer ente
Gostei l igeiramente
Gostei moderada mente
Gostei muito
Gost ei extrema mente

Código
IMPRESSÃO
GLOBAL

C omentá ri os:

Figura 1 – Ficha utilizada nas três sessões do teste de aceitação
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Figura 2 – Gráficos de Análise de Freqüência dos consumidores de requeijão cremoso, para cada marca
e para todas as sessões.
Veri ficou-se, por meio do Teste t, que a s
marcas de requei jão cremoso B , C, D e E a presentaram diferença significativa (p<0,06) quando
compa ra da s à primeira sessã o (teste sem informaçã o – Teste cego) e à ter ceira sessã o (teste
com informação). Além disso, com a a nálise de
frequência , ficou clara a influ ência negativa da
marca e da embalagem das marcas B, C, D e E na
aceitação dos consumidores.

Dentre a s cinco ma rca s de requei jã o cremoso analisadas no estudo, a marca B apresentou
ma i or i nflu ência nega ti va , uma vez que a
informação sobre a marca e a embalagem gerou
uma queda de 27 pontos percentuais na aceitação
dos consumidores. Ainda para a marca B, quando
a na lisada some nte a a mostra , sem infor ma çã o
sobre marca e embalagem (primeira sessão), 85%
dos consumidores atribuíram notas acima ou iguais
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a 6, mostrando boa aceitação do produto. Este fato
revela a necessidade de uma possível melhoria na
embalagem do produto, fato esse comprovado pelo
fato de 44% dos consumidores de requeijão cremoso
desgostarem da embalagem da marca B.
A marca C, ainda comparando a 1ª sessão e
a 3ª sessão, apresentou queda de 18 pontos percentua is na sua a ceita ção, confirmando, assi m, a influ ência negati va da ma rca e da emba la gem da
a mostr a .
Apesa r da s ma rca s B e C a present arem a s
ma ior es queda s de a ceit a çã o dent re a s ma rca s
avaliadas, ressalta-se que, para a marca B, 85% dos
julgadores gostaram da amostra quando julgadas no
teste cego, enquanto para a marca C, o índice de
julgadores que gostaram da amostra, no mesmo teste
cego, foi de 87%. Este resultado sugere que, com o
investimento no fortalecimento da marca e melhoria da embala gem, essas ma rca s a presentam potencial e possível competitividade no merca do.
A ma rca D, assim como a ma rca E, a presentou qu eda de 1 0% na a ceita çã o do produ to,
qua ndo compa rada à prime ira sessã o (test e sem
informação – Testa cego) e à terceira sessão (Teste com informa ção) , most ra ndo, ma i s u ma vez,
a infl uência negati va da ma rca e da emba la gem
para o consu mi dor.
Apesar de a presentarem influência negativa
da marca e da embalagem, as marcas D e E tiveram,
relativamente, pequ ena queda (10 pontos percentu a i s) na a ceit a çã o de seu s produ to s, fa to este
comprovado pelos dados da segunda sessão (teste
da embalagem); para a marca D, 80% dos julgadores
atribuíram notas maiores ou iguais a 6 para a embalagem, enquanto, para a marca E, 82% dos julgadores a tr ibu íra m a s mesmas nota s ma iores ou
iguais a 6 para a embalagem, o que mostra que o
produto está próximo de uma adequação em relação
a esse a specto.
A ma r ca A a pr esentou ma ior percentagem
(85%) de consumidores que atribuíram notas entre
6 e 9 quando se avaliou somente a embalagem (2ª
sessão), indicando a boa adequação da mesma ao
produ to. Esse a lt o percentu a l contribu iu pa ra a
ba ixa qu eda de a ceitação (9 pontos per centua is)
dessa marca, quando comparada à 1ª sessão (teste
sem informação – Testa cego) e à 3 a sessão (teste
com infor ma çã o).
Por out ro la do, a mar ca A apresentou 7 3%
de aceit açã o quando ava lia da somente a amostra
sem informaçã o (primeira sessã o – Teste C ego).
Dentre as cinco marcas avaliadas, foi a que obteve
menor aceitação nessa sessão. Isso demonstra que
pode ser possível cer ta melhori a da qu a li da de
sensorial do produto, visto que a embalagem obteve
boa aceitação (85%) pelos julgadores.
Assim como a ma rca A, todas as 5 marcas
tiverem percenta gem de consumidores que gosta-
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ra m da emba l a gem su p eri or à q u e la dos q u e
desgosta ram ou foram indi ferent es. Pa ra alguma s ma rc a s, po rém, a d isc rep â nc ia ent r e a s
percentagens dos que gosta ra m e desgosta ra m
o u f or a m i n d i fe r e n t es f oi a l t a : a ma r c a A
obteve 8 5% de consumidores que gostaram da
emba la gem, segu ida da mar ca E ( 8 2% ) e da
ma rca D (8 0 %).
Uma vez comparadas as 1ª sessão (Teste
cego) e 2ª sessão (Teste da embalagem), obtivemos r esu ltados ent re a expectativa versu s desempenho de u m pr odu to. Assim sendo, pa ra
todas a s 5 ma rca s a na li sa da s, mas principa lme nte pa ra a s ma rc a s A, D e E, a s qua is
apresentar am ma iores val ores na acei ta çã o da
embal agem, percebemos que o desempenho do
produto esteve a liado a expecta tiva , de forma
positiva, u ma vez qu e, para a mbas a s sessões
(Teste cego e Teste da emba la gem), t oda s a s
ma rca s obti vera m boa a ceita çã o de seu s produ tos, a inda que em diferent es proporções.
As ma rcas B e C, as quais apresentaram
diferença si gni fica ti va (p  0 ,0 0 0 6 ), mesmo
a presenta ndo percenta gens ma iores pa ra os
consu midores qu e gosta ra m da emba la gem,
tiveram os menores resulta dos nessa sessão: a
marca B obteve 56% de aceitação de sua embalagem, enquanto que a marca C apresentou 64%
de a ceit ação de sua emba la gem. Assim sendo,
u ma mel hor ia na emba la gem dessa s ma rca s
poderia gera r u ma ma ior competi tivida de no
mercado, fato este comprovado na análise entre
o Teste cego e o Teste com informa ção, visto
que essas marcas obtiveram as maiores quedas,
quando informadas as marcas aos consumidores.
Finalmente, quando compa ramos o Teste
da Emba la gem (2 ª sessã o) com o Test e com
informação (3ª sessã o), tivemos resu ltados no
âmbito da assi mila çã o, ou seja , o consumidor
tende a minimizar ou assimilar qualquer discrepâ ncia ent re a expectat iva e o desempenho do
produto, mudando sua percepção acerca do produto em direção à expectat iva.
Ana lisa ndo os da dos, emba sa ndo-se na
Teoria da Assimilaçã o, descrita a nterior mente,
vimos que, para todas as marcas, houve assimilação por par te do consu mi dor, visto qu e nã o
houve diferença significativa quando comparadas a 2ª e 3ª sessão e, além disso, todas as marcas
obtiveram boa aceitação na 2ª e 3ª sessão, ainda
que em diferentes proporções, seguindo os resulta dos da compa raçã o ent re a expecta tiva e o
desempenho do produt o.
Os resulta dos obtidos neste trabalho estão
de a cordo com os obt idos por ou tros pesqu isa dores, confirmando-se que as cara cterísticas
não sensoriais influenciam a aceitação dos produtos. No trabalho realizado por DELLA LUCIA
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et al. (2006), houve influência do nome da marca
do iogu rte sobre a a cei tação dos consumidores,
tendo muitos deles modificado sua aceitação, de
forma positiva ou negativa , qua ndo as amostras
foram avaliadas com a informação da marca.

pa ck aging, was lower in all four samples. This
shows a negative influence of brands and packages
to the consumer in this study.
I nde x te r ms: crea m cheese, a ccepta nce
test, pack ing.
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