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“Oh eu! Oh vida! das perguntas sempre iguais, 

Das infindáveis gerações de infiéis, das cidades cheias de tolos, 

De eu mesmo eternamente repreendendo a mim mesmo (pois quem mais tolo do 

que eu, e quem mais infiel?) 

Dos olhos que em vão desejam a luz, de objetos insignificantes, da luta sempre 

renovada, 

Dos pobres resultados de tudo, da multidão laboriosa e sórdida que vejo à minha 

volta, 

Dos anos vazios e inúteis dos que restam, com o que resta de mim entrelaçados, 

A pergunta, oh eu! tão triste, ainda insiste - O que vale a pena em tudo isso, Oh eu, 

Oh vida? 

Resposta. 

Que você está aqui — que a vida existe e a identidade, 

Que a poderosa peça continua e você pode contribuir com um verso.” 

 

(Oh Eu! Oh Vida! - Walt Whitman)  



 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar o efeito do país de origem (EPO) sobre a 

intenção de compra, mediado pela confiança percebida e moderado pela expertise do 

consumidor com relação a café gourmet. O estudo tem caráter quantitativo, no qual 

foi realizado um survey com dois questionários iguais, mas com países diferentes: um 

referente ao Brasil e outro ao Paraguai, a fim de ampliar a generalização da pesquisa. 

A amostra foi composta por 379 respondentes e a coleta de dados foi feita via internet. 

Este estudo revela que a expertise do consumidor - o conhecimento que o indivíduo 

tem do produto - modera as relações de confiança com o efeito país de origem 

daqueles que são heavy users de café gourmet. Portanto, viabilizar o conhecimento 

do consumidor com relação a café gourmet pode oferecer vantagem competitiva para 

as empresas.  

Palavras chave: Comportamento do consumidor; Efeito País de Origem; Intenção de 

Compra; Confiança; Expertise.  



 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the effect of country of origin (COO) on 

purchase intention, mediated by perceived trust and moderated by consumer expertise 

concerning gourmet coffee. The study was conducted through a survey, with two 

identical questionnaires, but with different countries, one referring to Brazil and the 

other to Paraguay, in order to broaden the generalization of the research. The sample 

consisted of 379 respondents, distributed between the two scenarios and data 

collection was done via the internet. This study reveals that consumer expertise - the 

individual's knowledge of the product - moderates the relationships of trust with the 

home country effect of those who are heavy users of gourmet coffee. Therefore, 

enabling consumer knowledge regarding gourmet coffee can offer companies a 

competitive advantage. 

Keywords: Consumer Behavior; Country of Origin effect; Purchase intention; Trust; 

Expertise. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da globalização, o mercado teve a necessidade de se tornar cada vez 

mais competitivo e com isso as relações comerciais sofreram mudanças (KOSTER; 

WITTEK, 2016). A literatura mostra que as empresas podem obter vantagens quando 

uma produção provém de uma origem específica, com imagem positiva. O efeito país 

de origem está diretamente ligado com as vantagens que as empresas podem obter, 

e ele exerce uma influência direta no comportamento do consumidor com relação a 

um produto, influenciando as atitudes do indivíduo (GIRALDI; ILKEDA, 2009). 

O país, quando utilizado como uma marca, ganha destaque em seus produtos 

e geralmente o consumidor faz associações que acabam influenciando em uma 

tomada de decisão (MACHADO, 2013; FANTON et al., 2017). A localização de onde 

vem um produto também serve como uma informação que pode auxiliar o consumidor 

a avaliar as características dele, sejam elas intrínsecas ou extrínsecas (BILKEY; NES, 

1982). O país de origem de um produto traz consigo capacidade de convencimento 

para uma tomada de decisão de compra quando o produto é comercializado no 

exterior e vem de origem com imagem positiva (MEIRELLES, 2015). Quando o país 

de origem de um produto é uma boa referência, naquilo que se propõe o produto, ele 

passa confiança ao indivíduo, e dessa forma satisfaz e fideliza os consumidores 

(SIRDESHMUKH et al., 2002; LAZZARI et al., 2015). 

Quando um consumidor não tem muito conhecimento sobre o produto, mas 

tem referências do país de origem em questão, pode ocorrer um fenômeno conhecido 

como efeito halo, que consiste em um erro de raciocínio no qual são formadas 

impressões a partir de uma característica que o consumidor já tinha em mente sobre 

um outro fator não relacionado com o produto, mas sim com o país (NEUGAARD, 

2019; HAN, 1989). Além disso, com base no conhecimento que o consumidor possui 

a respeito de um produto, ele pode ser classificado como heavy user, sendo este um 

consumidor assíduo, ou como um light user, termo que caracteriza o indivíduo que 

não consome um determinado produto com tanta frequência e apresenta 

conhecimentos mais rasos a respeito dele (TWEDT, 1964; JEWELL; UNNAVA, 2004). 

O rótulo “made in” pode ser comumente julgado como uma boa ou má 

referência dependendo da reputação do país. Ele também é capaz de influenciar as 

avaliações e intenção de compra de um consumidor, e este, por sua vez depende da 
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intenção de compra para uma tomada decisão (KOTLER; GERTNER, 2002; 

KABADAYI; LERMAN, 2011; REZVANI et al., 2012). Apesar da importância de 

nomear um país no rótulo de um produto, há formas de comunicar a origem do país 

que podem ir além do rótulo “made in” em uma embalagem. Existem marcas e até 

mesmo empresas que comunicam sua origem no próprio nome, como é o caso da 

companhia aérea British Airways, enquanto outras induzem a referência de sua 

origem pela pronúncia, como a Renault (AYROSA, 2002). 

  O tema efeito país de origem vem sendo abordado desde a década de 60 por 

autores do mundo inteiro, porém, no Brasil ainda existem diversas oportunidades para 

investigar o assunto mais a fundo (MEIRELLES, 2015). Por este motivo o presente 

estudo busca trazer uma novidade com relação à temática. A principal contribuição 

para o tema abordado é a relação da variável de moderação expertise com as demais, 

tendo em vista que até então nenhum estudo moderou o efeito país de origem, 

intenção de compra e confiança do consumidor com a expertise do consumidor. 

  Optou-se por realizar este estudo no contexto de café gourmet por conta da 

relevância que este produto tem para a economia do Brasil. Dados da Organização 

Internacional do Café (OIC, 2019), indicam que o Brasil é o maior exportador de café 

no mundo. Entre o período de julho de 2018 a janeiro de 2019, o Brasil exportou 24,19 

milhões de sacas1 de café, e deste total, 81,9% das exportações correspondem ao 

café arábica (EMBRAPA, 2019). O café arábica possui qualidade superior aos demais 

e aroma marcante, além de ser o mais comercializado no mundo (SOUZA et al., 2004). 

Os principais destinos dos cafés diferenciados2 brasileiros são: Estados Unidos 

(22,5%), Alemanha (17,2%) e Japão (11,3%). A comercialização de cafés gourmets 

brasileiros gera melhores condições de renda para os envolvidos na cadeia produtiva, 

considerando que este produto tem maior valor agregado (EMBRAPA, 2019). 

 A seguir, o trabalho é apresentado e segmentado em: problema de pesquisa, 

objetivo geral e específicos, fundamentação teórica, metodologia, resultados do 

questionário, análise de resultados, considerações finais, limitações e pesquisas 

futuras. 

  

 
1 Uma saca equivale a 60kg de café, de acordo com a Organização Internacional do Café – OIC. 
2 Cafés diferenciados são aqueles de qualidade superior ou com certificados de sustentabilidade, 

segundo a CECAFE. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir do contexto apresentado, o presente estudo investiga como o efeito de 

país de origem interfere na percepção dos consumidores brasileiros com relação a 

café gourmet. A questão que norteia este estudo é a seguinte: qual o efeito do país 

de origem, mediado pela confiança, sobre a intenção de compra, considerando 

diferentes níveis de expertise do consumidor? 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Tendo em vista o problema de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é 

investigar o efeito do país de origem, mediado pela confiança, sobre a intenção de 

compra, considerando a moderação dos diferentes níveis de expertise do consumidor 

de café gourmet. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar a relação efeito país de origem sobre intenção de compra mediado pela 

confiança do consumidor; 

b. Descrever a relação efeito país de origem sobre intenção de compra e mediado 

pela confiança; 

c. Analisar o efeito de moderação da expertise do consumidor na relação efeito país 

de origem sobre a confiança; 

d. Analisar o efeito de moderação da expertise do consumidor na relação de confiança 

e intenção de compra; 

e. Analisar o efeito de moderação da expertise do consumidor na relação de efeito 

país de origem e intenção de compra 

f. Comparar os dados entre os países abordados. 
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Dessa forma, o estudo dá sequência com a fundamentação teórica, 

metodologia, análise dos resultados e conclusões que contemplam esta pesquisa.  

Infográfico 1 – Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica do presente estudo discute primeiramente o conceito 

de efeito do país de origem e os estudos precursores deste tema. Em seguida, é 

abordada a intenção de compra, com base na confiança que o consumidor tem no 

produto em questão. Por fim, são apresentados os tipos de consumidor, sendo eles 

heavy users e light users, considerando sua expertise. 

Infográfico 2 - Etapas Fundamentação Teórica 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

EXPERTISE 
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2.1 EFEITO DE PAÍS DE ORIGEM 

 O conceito do efeito de país de origem pode ser compreendido como “a soma 

de crenças e impressões que as pessoas têm sobre lugares” (KOTLER e GERTNER, 

2002, p. 42), e se refere à uma característica extrínseca do produto (MEHMET; 

PIRTINI; ERDEM, 2010). É um atributo intangível, e assim como preço, marca e 

empresa é capaz de originar um efeito influenciador em cenários de compra. O 

comportamento do consumidor ou sua decisão de compra podem ser influenciados 

tanto positivamente quanto negativamente pelo efeito país de origem em relação ao 

produto (BRODOWSJY; TAN; MEILICH, 2004).  

Em geral: 

O efeito país de origem refere-se à influência das informações sobre 

o país de origem nas atitudes e no comportamento em relação a um 

produto ou marca (GIRALDI e IKEDA, p. 138, 2009). 

 

O efeito país de origem pode ser definido como a imagem, a reputação 

e o estereótipo que empresários e consumidores atribuem a produtos 

de determinado país. Tal imagem é criada por variáveis, como o grau 

de representatividade dos produtos, as características nacionais e 

econômicas, o contexto político e histórico e as tradições 

(KRUMMERNAUER et al., p. 68, 2016). 

 

Os consumidores constantemente associam a imagem de um país como 

referência a um produto (por exemplo, Suíça e chocolate). Em certos casos, a falta de 

familiaridade que o consumidor tem com aquilo que está sendo avaliado somando ao 

conhecimento de origem, pode contaminar os julgamentos que ele faz ao deduzir os 

atributos de um determinado produto. E isto é comumente conhecido por efeito halo 

(HAN, 1989). Quando um consumidor possui conhecimento dos produtos de um país, 

ele é inconscientemente capaz de fazer associações que influenciam suas ações 

(FANTON et al., 2017). 

  O conceito de país de origem já foi trabalhado de diversas formas. Schooler 

(1965) foi um dos primeiros pesquisadores a divulgar um estudo sobre a influência 

que o país de origem desempenha na assimilação de um produto. Em seu 

experimento, constatou que ao trocar o país de fabricação no rótulo de um produto, 

traz como consequência diferenças significativas na avaliação dos consumidores ao 



 

19 
 

produto testado. Isso revela que existem mais construtos envolvidos no efeito de país 

de origem. 

Nagashima (1970), outro autor seminal sobre o assunto, provou que o país de 

origem identificado em um rótulo pode trazer à tona a familiaridade e os estereótipos 

que o indivíduo tem em mente sobre o país com o produto que está sendo avaliado. 

Em seu estudo ele faz comparações entre produtos de origem americana e japonesa, 

e exemplifica que marcas como Coca Cola e Ford trazem a associação de “Made in 

U.S.A.” na mente dos japoneses, assim como produtos da marca Sony são 

associados ao rótulo “Made in Japan” pelos americanos. 

Além destes estudos seminais, Borges et al. (2017) indicaram algumas 

constatações de outros estudos desenvolvidos no mundo, conforme o quadro 1.  
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Quadro 1 - Principais conclusões de estudos sobre país de origem no mundo. 

 

Fonte: Borges et al. (2017). 

Estudos Principais conclusões dos estudos

Schooler (1965)
O país de origem influencia nas avaliações dos produtos, porém, pode gerar preconceito com os 

mesmos.

Bilkey e Ness 

(1982)
O local de produção serve como pista para os consumidores.

O produto que tiver maior qualidade e melhor preço leva vantagem em relação aos outros, em 

contrapartida o país precisa ser líder naquele segmento, caso contrário a preferência será dada a 

outros países.

O país de origem é um fator extrínseco ao produto e influencia na percepção e julgamento do 

consumidor.

Insch e McBride 

(1997)
O local de produção atua fortemente no efeito país de origem.

Pessoas adultas possuem maior conhecimento sobre o país de produção de um bem.

Pessoas com maior nível de educação geralmente não são afetadas pelo efeito país de origem.

Ayrosa (2000)
O país de origem afeta as atitudes e percepções dos consumidores, entretanto os produtos de 

certo país não sofrem atitudes generalizadas.

Ahmed et al. (2002)
Os consumidores tem maior consideração em relação à marca do que o país de origem, no que 

diz respeito a produtos com baixo nível de envolvimento.

Pharr (2005)
A imagem da marca ou a boa reputação da mesma atuam como agente moderador do país de 

origem na avaliação dos produtos e na intenção de compra.

Maheswaran e 

Chen (2006)	
As emoções podem alterar as percepções do consumidor acerca do país de origem.

O efeito país de origem influencia no processo de intenção de compra dos jovens universitários de 

países em desenvolvimento.

O patriotismo está presente em grande parte dos consumidores jovens dos países em 

desenvolvimento, porém não possui um impacto negativo significante na avaliação dos 

consumidores.

Papadopoulos e 

Heslop (2014)

Lançaram o primeiro livro sobre a temática “país de origem”. Destacam que é de extrema 

importância a compreensão do efeito país de origem como uma nova área de estudo que aborda a 

aplicação do “Made-in”, como um fator estratégico do marketing internacional e de novas lacunas 

de pesquisas científicas.

Elliot e Cameron 

(1994)

Schweiger, Otter e 

Strebinger (1997)

Chen (2009)
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No Brasil, Carvalho e Giraldi (2004), Carvalho e Giraldi (2006) e Carvalho, 

Giraldi, Neto (2008) são autores mais recorrentes e que contribuíram com a 

disseminação da teoria do efeito de país de origem no país. Seus principais estudos 

focaram em analisar a teoria do efeito país de origem (EPO) já existente, entender a 

importância da imagem de país de origem na internacionalização dos produtos 

brasileiros e avaliar o efeito país de origem com relação à imagem do Brasil e atitude 

do consumidor, trazendo como uma contribuição fundamental à análise do EPO de 

produtos brasileiros avaliados no exterior - constatada como negativa em 75% dos 

estudos, respectivamente. 

As principais temáticas envolvidas no Brasil com o tema efeito país de origem 

foram: o efeito negativo do estereótipo do país de origem, avaliação de marcas e 

variáveis como qualidade percebida e intenção de compra também foram estudadas 

conforme apresentadas no quadro 2. 
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Quadro 2 - Principais resultados de estudos sobre país de origem no Brasil, de 2004 a 2019. 

 

 

Continua 
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Quadro 2 - Principais resultados de estudos sobre país de origem no Brasil, de 2004 a 2019. 

Continuação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 



 

24 
 

Com o auxílio de uma linha do tempo, é possível observar que os métodos de 

estudos mais utilizados foram o survey e experimento. As estrelas representam a 

frequência da utilização a qual revela uma preferência ao desenvolver estudos 

experimentos. 

Infográfico 3 - Linha do tempo por métodos dos artigos no Brasil  

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Nos estudos descritos no quadro 2, várias escalas foram utilizadas para testar 

as hipóteses. Entre as mais citadas, estava a escala Likert para cada construto 

analisado. Como construtos mais frequentes, foram encontrados avaliação de 

qualidade percebida e intenção de compra. Além disso, foram observadas variáveis 

como tendência de pesquisa, sendo elas confiança e expertise do consumidor, 

contudo elas ainda estão em seus primeiros estudos com relação a temática de EPO. 

Com a construção de uma base de dados com os artigos acima, foi possível observar 

que o conhecimento do consumidor (expertise) e confiança têm começado a ser 

levado em conta como um fator importante pela academia brasileira.     

  Este estudo dá sequência com uma análise completa das demais variáveis 

abordadas, as quais também fazem parte desta pesquisa. 
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2.2 INTENÇÃO DE COMPRA 

A origem de um produto tornou-se importante perante a decisão de compra, 

pois os consumidores procuram assimilá-los com o país de origem e por esse motivo, 

as marcas se apropriam para se promoverem. Em contrapartida, há situações que 

inconscientemente associam o país de origem aos seus produtos e os consumidores 

relacionam a imagem do país com a marca (SOLOMON, 2016; KOTLER; GERTNER, 

2002). As intenções de compra de um produto são, muitas vezes, consideradas um 

importante fator de decisão de compra, além disso, elas podem estar atreladas à 

percepção de valor pois quando um produto apresenta baixa qualidade ou preço 

elevado, ele pode ter baixa intenção de compra (CHANG; WILDT, 1994). 

  Estudos apontam que um rótulo é capaz de influenciar as atitudes de um 

consumidor, mesmo quando ele tem a opção de ver, tocar, sentir ou experimentar 

este mesmo produto em sua forma física (KOTLER; GERTNER, 2002). Os 

consumidores usam o país de origem no momento da compra como critério de 

avaliação da qualidade de um produto, e isso pode se tornar um incentivo na decisão 

de compra (KABADAYI; LERMAN, 2011). A origem de um país deve ser evidenciada 

quando o país é respeitado pelos demais, caso contrário, é mais vantajoso não focar 

no país de origem para a promoção de um produto (CORDELL, 1993).  

  Bassani et al. (2018) defendem que a economia de um país pode ser 

prejudicada quando ele é conhecido pela exportação de produtos de baixa qualidade, 

enquanto os que têm fama de produzir com alta qualidade, ganham vantagens nas 

exportações perante os demais. Por outro lado, existem comunidades etnocêntricas 

que preferem consumir produtos de origem própria por acreditarem que dessa forma 

favorecem a economia local (SOLOMON, 2016). Segundo Rezvani et al. (2012) 

públicos de países desenvolvidos, com cultura etnocêntrica, apresentam baixa 

intenção de compra em produtos provindos de países menos desenvolvidos, além de 

não apresentarem influência significativa na intenção de compra de produtos de 

países economicamente desenvolvidos. 

2.2.1 Imagem do país e sua relação com a intenção de compra 

O país de origem influencia a intenção de compra, tendo em vista que ele pode 

passar confiança ao consumidor, e este por sua vez, normalmente depende da 

intenção de compra para adquirir um produto (REZVANI et al., 2012). Além disso, o 
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país de origem pode auxiliar o consumidor a formar a imagem de um produto oriundo 

de país estrangeiro, e tem a capacidade de influenciar a percepção que o indivíduo 

tem em relação a um produto (RECCHIA; HAMZ; LUPPE, 2015). No entanto, para 

Montanari et al. (2016), ressaltar o país de origem no produto não exerce tanta 

influência na intenção de compra. Em seu estudo com marcas de luxo, constataram 

que o público leva em consideração a marca e o preço do produto, pois marcas de 

luxo são renomadas e manifestam força no mercado. 

A partir do momento em que um país retrata uma imagem negativa em um 

produto, ele provoca baixa intenção de compra, além de gerar baixa percepção de 

valor agregado, e transparecer má qualidade na visão do consumidor. Em 

contrapartida, quando um produto vem de um país com uma imagem positiva, ele 

normalmente estará atrelado à alta qualidade e alto valor agregado (LAZZARI et al., 

2012). Países com estereótipos positivos elevam a intenção de compra do 

consumidor, além de atrelar percepção de qualidade superior ao produto (LAZZARI; 

MILAN; SLONGO, 2016). 

2.2.2 Formas de mensurar intenção de compra 

Em seu estudo a respeito de vinhos, Silva et al. (2015) pesquisaram por meio 

de experimento a importância que o efeito país de origem exerce na percepção de 

qualidade e intenção de compra dos consumidores. Os pesquisadores constataram 

que o efeito de país de origem afeta a qualidade percebida e eleva a intenção de 

compra quando o produto é proveniente de um país com imagem positiva. A amostra 

foi dividida em três grupos, sendo Chile como estereótipo positivo, China como 

estereótipo negativo e grupo de controle. Após a degustação dos vinhos os 

consumidores responderam a um questionário fechado, o qual continha de 14 a 17 

perguntas embasadas no trabalho de D’Alessandro e Pecotich (2012). As questões 

eram de acordo com o modelo de escala Likert de cinco pontos. Na análise, 

constataram que vinhos chilenos apresentam avaliações melhores com relação ao 

grupo da China e ao grupo de controle. 

  Bassani et al. (2018) analisaram o efeito país de origem sobre a qualidade 

percebida do produto, a intenção de compra do consumidor em um contexto de 

cervejas. No estudo foi realizado um experimento com quatro países de origem: 

Alemanha, China, Brasil e grupo de controle (definidos em pesquisa exploratória), este 
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último sem identificação e os resultados comprovaram o efeito país de origem. Como 

conclusão, os pesquisadores descobriram que o efeito país de origem, como um 

atributo extrínseco (exemplo: exibir o “made in” na embalagem), pode atuar 

significativamente sobre a qualidade percebida e a intenção de compra dos 

consumidores. No estudo, foram utilizadas as escalas de Stayman, Alden e Smith 

(1992) para qualidade percebida com uma escala de diferencial semântico de 7 

pontos. 

  Borges et al. (2017) também estudaram o efeito país de origem com relação à 

qualidade percebida, intenção de compra de whey protein de dois países (Estados 

Unidos e Brasil). Para isso, foi realizado uma pesquisa exploratória, com questionário 

aberto para identificar as referências de países com estereótipo negativo e positivo. 

No questionário, escalas foram utilizadas para avaliar e mensurar o reconhecimento 

e imagem do país. Uma das perguntas elaboradas foi: “O país de origem deste whey 

protein é reconhecido pela produção deste tipo de produto?”, com uma escala com 

variação de definitivamente não (1) a definitivamente sim (5) (Likert de 5 pontos). A 

outra pergunta realizada foi: “Em relação à produção de whey protein, o país de 

origem do suplemento que você consumiu possui que tipo de imagem?”, utilizando 

uma escala com variação de imagem negativa (1) a imagem positiva (5), também com 

Likert de 5 pontos. 

  Kabadayi e Lerman (2011) investigaram os fatores que motivam os 

consumidores a comprarem produtos de “made in” visto como negativos, em lojas 

especializadas de brinquedos. Dentro isso, sugeriram três crenças de confiança 

chamadas de capacidade, benevolência e integridade, que podem afetar as 

avaliações de intenção de compra em produtos e assim, enfraquecer os efeitos de 

país de origem. Após pesquisa realizada com 124 participantes e perguntas com 

escalas para medir as três crenças, todas as variáveis foram medidas com escala 

Likert de cinco pontos, ancoradas por “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. 

Os resultados mostraram que embora apenas crenças de benevolência e integridade 

sobre uma loja enfraquecem o efeito do país de origem no produto, as demais três 

crenças a respeito de confiança apresentadas no estudo diminuem o impacto do país 

de origem na compra dos produtos. 

  Recchia, Hamz e Luppe (2015) identificaram de que forma o país de origem 

das marcas pode influenciar a percepção de valor e na intenção de compra dos 

consumidores de produtos premium no Brasil. Os autores realizaram uma pesquisa 
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exploratória (identificar países com estereótipos positivos e negativos dentro do 

contexto) e outra experimental para investigar o efeito país de origem gerado no 

produto e o nível de neutralização que um preço mais alto poderia causar o efeito país 

de origem. O estudo revelou que em situações de preço elevado e de omissão de 

preço é possível observar um aumento da percepção positiva acerca da qualidade do 

produto e um aumento das intenções de compra. Logo, um preço elevado reduz o 

efeito positivo de um país de origem de estereótipo positivo. No entanto, nada ocorre 

em relação ao efeito negativo de um país de origem de estereótipo negativo.  

  Lazzari, Milan, Slongo (2014), analisaram os aspectos relativos aos efeitos 

negativos do estereótipo do país de origem em relação aos produtos fabricados e 

comercializados pela China. Por meio de um estudo exploratório por meio de um 

grupo focal com dez profissionais que trabalham com comércio internacional. O 

resultado deste trabalho mostrou a relevância de informações sobre o país de origem 

e de seus históricos de produção sobre a imagem que os consumidores formam a 

respeito dos seus produtos. Os autores ainda reforçam que aspectos como 

embalagem e o preço, como aspectos extrínsecos, são capazes de minimizar o efeito 

negativo causado pelo estereótipo do país de origem sobre a imagem dos produtos. 

  Ao levar em consideração o construto intenção de compra, foi observado com 

frequência a utilização da escala Likert de 5 pontos. Seguem como exemplos os 

estudos de Silva et al. (2015), Bassani et al. (2017) e Lazzari, Milan, Slongo (2014) 

que utilizaram escalas de D’Alessandro e Pecotich (2012),  Baker e Churchill Jr. 

(1977), Coyle e Thorson (2001), sendo a última com base em Putrevu e Lord (1994), 

para avaliação de intenção de compra. 
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Quadro 3 - Escalas observadas para medição da intenção de compra 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 
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2.3 CONFIANÇA PERCEBIDA 

Neste estudo, o conceito de confiança seguido foi o definido por Moorman, 

Zaltman e Deshpandé (1992) que resumem: para existir uma relação de confiança, é 

necessário ter crença e uma intenção comportamental nessa relação. Portanto, 

acreditar que um parceiro é confiável sem estar disposto a confiar nele, resulta em 

uma confiança limitada. Contudo, se ele estiver disposto a confiar, mas sem confiar 

realmente, a confiança será apenas uma ferramenta de poder e controle, e não 

confiança de verdade.  

Se alguém acredita que um parceiro é confiável sem estar disposto a 

confiar nesse parceiro, a confiança é limitada. No entanto, se alguém 

estiver disposto a confiar em um parceiro sem ter crença na 

confiabilidade desse parceiro, a confiança pode ser mais uma função 

do poder e controle do que a confiança (MOORMAN, ZALTMAN, & 

DESHPANDÉ, 1992).  

Outros autores definem a confiança como a expectativa alimentada por uma 

pessoa ou um grupo de pessoas em relação a outra pessoa ou grupo de pessoas 

(ROTTER, 1967). Na visão do consumidor, confiar é ter a crença que determinado 

serviço será feito e cumprido em integridade conforme dada a palavra da empresa ou 

do vendedor (EISINGERICH; BELL, 2008). 

A confiança desempenha um papel crucial para o consumidor, já que é ela 

quem pode melhorar e manter a satisfação e lealdade do cliente perante a empresa 

(SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 2002). Há autores como Jiménez e San Martín 

(2010) que defendem a ideia de que o efeito país de origem atua como selo de 

confiança nos produtos, possibilitando o uso disso como uma vantagem por parte das 

empresas. 

2.3.1 Estudos a respeito de confiança percebida 

 Na sequência são apresentados estudos sobre o efeito país de origem 

relacionados a confiança percebida que agregam para o presente estudo. 

Fanton et al. (2017) estudaram o efeito país de origem verificando a influência 

da confiança, afeto, lealdade e o valor hedônico e utilitário nos consumidores de 

cosméticos. O experimento foi conduzido apresentando primeiro o produto e depois a 
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informação de país de origem: França como estereótipo positivo, China como negativo 

e sem país, como grupo de controle (decisão tomada com base em uma pesquisa 

anterior, exploratória, que identificou países com estereótipo positivo e negativo em 

relação a cosméticos. Os consumidores puderam responder a um questionário após 

a apresentação e experimentação dos produtos, este que por sua vez, baseado em 

uma escala Likert de cinco pontos, com questões adaptadas escala de mensuração 

do modelo de Chaudhuri e Holbrook (2001). Na análise de resultados, descobriram 

que os cremes indicados como da França tiveram melhor avaliação em relação ao 

grupo de controle e ao grupo da China. 

Dossin et al. (2019) também estudaram sobre confiança percebida, visto que 

este foi um dos construtos analisados em seu artigo. Em resumo, os autores 

analisaram a utilização do selo de denominação de origem (DO) em cafés da região 

do Cerrado Mineiro e seu efeito na percepção de qualidade, confiança, intenção de 

compra de consumidores brasileiros e franceses. Para avaliar o construto confiança, 

foi utilizada e adaptada a escala proposta por Chaudhuri e Holbrook (2001), com total 

quatro questões alfa de Cronbach de 0,81. Como resultado, o reconhecimento da 

região certificada influencia as percepções sobre o produto, tanto para os 

consumidores brasileiros quanto para os consumidores franceses. 

  Com relação à confiança, o modelo de escala de Chaudhuri e Holbrook (2001) 

foi utilizado para ambos artigos de EPO analisados neste estudo com relação a este 

construto. 
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Quadro 4 - Escalas observadas para medição de confiança 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019.
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2.4 EXPERTISE DO CONSUMIDOR 

Os consumidores que usam com bastante frequência um determinado produto 

fazem parte de um segmento distinto de mercado e são conhecidos como heavy 

users. Eles costumam consumir mais deste produto e procuram testar marcas 

diferentes (TWEDT, 1964). Estes consumidores são uma parcela menor do mercado, 

mas correspondem a maior parte do total consumido, e eles têm características 

demográficas, psicográficas e hábitos de mídia em comum (VASHISHT, 2005). Em 

seu estudo sobre métodos de comparação para identificação de heavy users, 

Wansink e Park (2000) constataram que este público apresenta um perfil com as 

seguintes características: socialmente ativos, criativos, otimistas, espirituosos e 

menos teimosos quando comparados com light users e não usuários. 

  Os heavy users possuem mais experiência com relação a um produto e eles 

se sentem mais motivados a buscar novas experiências com diferentes marcas do 

mesmo segmento. No entanto, o contrário acontece com os com os light users. Estes 

por sua vez, são leais a marcas específicas e costumam buscar as mais conhecidas 

do mercado (PLESHKO; AL-HOUTI, 2012). É mais difícil para os light users 

associarem uma marca a um produto por conta da pouca proximidade que eles têm 

com ela, e por esse motivo, eles não apresentam tanta exaltação quando estão em 

contato com tais marcas (JEWELL; UNNAVA, 2004). 

  Além disso, em um estudo a respeito de chocolates, Lybeck, Holmlund-

Rytkönen e Sääksjärvi (2006) averiguaram que para os light users, lojas do próprio 

fabricante tem mais valor do que outros tipos de lojas que comercializam o mesmo 

produto, como supermercados por exemplo. Já para os heavy users, o estudo indicou 

que o ponto de venda não é relevante no momento da compra. Os heavy users têm 

mais experiências e são mais informados, portanto, apresentam mais convicção na 

escolha de um produto do que os light users (PLESHKO; AL-HOUTI, 2012).  

  Consumidores frequentes são menos sensíveis a preço do que os light users, 

ademais, eles apresentam conhecimento avançado, envolvimento e opinião de 

liderança com relação ao produto em questão (GOLDSMITH, 2000). 

Twedt (1964) faz uma discussão de ideias questionando qual a importância da 

estratégia de marketing para o heavy user. O autor deixa claro que usuários 

frequentes, que fazem compra de uma mesma categoria de produto, são mais 

importantes para pesquisas de marketing em relação àqueles consumidores não 
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frequentes. E ainda traz exemplos e dados da Chicago Tribune sobre o grau de 

concentração de compra destes consumidores. Por fim, o autor indica passos futuros 

que já estavam sendo dados na época, como o seu relato sobre a Revista Times em 

oferecer tarifas para anúncios em cópias que eram direcionados somente a médicos 

e dentistas - muito aplicado hoje em dia em marketing digital. 

Chiou (2003) publicou um estudo sobre a expertise do consumidor e sua 

relação com o efeito país de origem. O pesquisador analisou o efeito país de origem 

no pré e pós julgamento do produto (câmeras digitais e tecidos), de acordo com os 

níveis de experiência do consumidor com o produto. Dois experimentos foram 

realizados, analisando o estágio de conhecimento que o consumidor se encontrava - 

iniciantes ou especialistas – e como o EPO o influenciava neste aspecto. 

  Para avaliar os construtos em ambos cenários, utilizou a escala Likert de cinco 

pontos para cada item de avaliação: para as câmeras foi resolução, intensidade da 

cor, contraste, colorido, suavidade e avaliação geral, e para os tecidos, foi textura, 

maciez, condicionamento físico, absorção e avaliação geral. Todos esses itens foram 

desenvolvidos por especialistas do setor de consultoria. Como conclusão do estudo, 

Chiou (2003) verificou que o efeito país de origem influencia a expectativa de 

prejulgamento do produto, tanto para iniciantes quanto especialistas. Contudo, no 

pós-julgamento a influência foi diferente entre o grupo de especialistas e o grupo de 

iniciantes. 

  Para a avaliação do construto expertise, destaca-se a escala de Chiou (2003), 

na qual ele utilizou Likert de 5 pontos e em sua pesquisa definiu categorias de análise 

para avaliação do seu composto, além desta, foi analisada a escala de Mitchell e 

Dassin (1996) que foi mensurada através de uma escala likert de 7 pontos e 

apresentava  quatro questões a respeito de expertise do consumidor com relação a 

motocicletas. 
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Quadro 5 - Escalas observadas para medição de expertise. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 
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2.5 CONTEXTO  

Cafés gourmets são “cafés de alta qualidade, excelentes e exclusivos” (ABIC). 

Estes cafés são compostos 100% pelo tipo arábica, seus grãos não podem apresentar 

defeitos e obrigatoriamente devem prover de uma única origem, ou seja, não pode 

haver nenhuma mescla de grãos, além disso, cafés gourmets precisam atender às 

características e qualidade global (SEBRAE/ESPM, 2008). 

Levando em conta todos os países importadores de cafés diferenciados do 

Brasil, durante o período de janeiro a setembro de 2019 o país obteve uma receita de 

US$ 886,6 milhões, exportando 5,4 milhões de sacas de cafés diferenciados. Os 

principais importadores foram respectivamente Estados Unidos, Alemanha, Japão, 

Bélgica, Itália, Canadá, Reino Unido, Suécia, Espanha e Holanda (CECAFE, 2019). 

  O Brasil é o maior exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor 

da bebida, correspondendo a 13% do consumo mundial, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos que consome 14% de todo o café produzido no mundo (EMBRAPA, 

2019). Entre 2017 e 2018 o consumo de café no país cresceu 5% (ABIC, 2019), além 

disso, a EMBRAPA (2019) alega que o interesse dos brasileiros por cafés gourmets 

e especiais vem crescendo exponencialmente, e isto é considerado favorável para 

melhorar cada vez mais a remuneração dos envolvidos na produção destes cafés. A 

produção cafeeira gera em torno de oito milhões de empregos para os brasileiros, que 

através do café podem ter acesso à renda, educação, saúde, além de que algumas 

comunidades cafeeiras oferecem programas sociais para os habitantes (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2019). 

  Considerando a importância do café para a economia do Brasil, principalmente 

a produção de cafés diferenciados, por conta do valor agregado, este estudo buscou 

referências de países produtores de café no relatório de exportações de café dos 

últimos seis meses (março a agosto de 2019), disponibilizado pela Organização 

Internacional do Café - OIC. O documento constatou que o Brasil é o maior exportador 

de café no mundo, em contrapartida, numa lista de 46 países produtores de café, o 

Paraguai aparece com zero exportações nos últimos seis meses.  

  Os cafés brasileiros são premiados nacional e internacionalmente. A marca 

gourmet de café brasileiro com mais premiações no exterior é a Orfeu. O café é 

cultivado em altitudes entre 1.000 e 1.300 metros, o que proporciona um café com 

mais qualidade, doçura, corpo e aroma (G1, 2018). Um dos principais programas de 
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premiações de café no Brasil é o “Prêmio melhores da qualidade” da ABIC - 

Associação Brasileira da Indústria de Café, que se trata de um programa de 

certificação voltado a qualidade, pureza e sustentabilidade dos cafés brasileiros. O 

programa premia as melhores marcas de café de acordo com suas devidas 

categorias. As marcas vencedoras levam o selo de certificação ABIC na embalagem 

do produto vencedor (ABIC, 2019). Já os cafés paraguaios não têm esse mesmo 

cenário de reconhecimento, tendo em vista que não possuem nenhuma premiação 

internacional. Sendo assim, o Brasil é um país com mais referência com relação à 

produção de café do que Paraguai. 

3 METODOLOGIA 

Considerando que o problema de pesquisa deste estudo é: qual o efeito do 

país de origem, mediado pela confiança, sobre a intenção de compra, considerando 

diferentes níveis de expertise do consumidor?, foi desenvolvida uma metodologia a 

fim de analisar tais construtos. 

3.1 MODELO DE PESQUISA  

O modelo de pesquisa foi desenvolvido com base nos construtos definidos para 

este estudo. Através dele, busca-se averiguar de que forma o efeito do país de origem 

exerce influência na intenção de compra, sob a mediação da confiança percebida, e 

como estas variáveis podem ser moderadas pela expertise do consumidor.   

Figura 1 - Modelo de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 
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Assim sendo, conforme a literatura indica, abaixo estão listadas as hipóteses 

deste trabalho a serem testadas na sequência. 

De acordo com a revisão teórica, o país de origem exerce influência na 

confiança do consumidor, assim como, o país por si só pode servir como um selo de 

confiança (JIMENÉZ e SAN MARTÍN, 2010; LAZZARI et al., 2015). A confiança tem 

um papel fundamental para a satisfação e lealdade do consumidor, portanto ele 

espera que o produto cumpra com o prometido (SIRDESHMUKH; SINGH; SABOL, 

2002; EISINGERICH; BELL, 2008). Os países que transparecem confiança aos seus 

consumidores elevam a intenção de compra de seus produtos, pois influenciam de 

forma positiva a percepção do consumidor (LAZZARI et al., 2015). Logo: 

 

H1: Quanto maior o efeito país de origem, maior a confiança percebida nele. 

 

Segundo estudos prévios, os consumidores geralmente dependem da intenção 

de compra para adquirir um produto e em certos casos o país de origem exerce 

influência na confiança percebida (REZVANI et al., 2012). O País de origem é uma 

característica extrínseca e tem influência considerável na intenção de compra dos 

consumidores (REZVANI et al., 2012). Quanto mais familiaridade o consumidor tem 

com o país em questão, maior é a influência do país de origem na intenção de compra 

(GIRALDI; CARVALHO, 2009). Portanto, este estudo compreende que a intenção de 

compra é um fator importante para a tomada de decisão de compra do consumidor, 

além de que o país de origem pode servir como critério de avaliação para um 

determinado produto (CHANG e WILDT, 1994; KABADAYI e LERMAN, 2011). Dessa 

forma: 

 

H2: Quanto maior a confiança percebida, maior a intenção de compra. 

 

H3: Quanto maior o efeito país de origem, maior a intenção de compra. 

 

Neste estudo, a expertise do consumidor pode ser entendida pelos níveis de 

conhecimento de cada indivíduo. Os mais experientes são conhecidos pelo termo 

heavy users, os quais detém maior conhecimento sobre um determinado produto 

(TWEDT, 1964) e os menos experientes são denominados por light users, os quais 

não tem tanta proximidade com o produto e consomem com menos frequência 
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(JEWELL; UNNAVA, 2004). Sendo assim, entende-se que os heavy users são uma 

parcela menor, porém mais importantes para pesquisas de marketing, pois eles 

possuem mais conhecimento sobre o produto em questão (TWEDT, 1964). Logo: 

H4: A expertise do consumidor sobre o produto tem uma relação moderadora 

sobre o efeito país de origem, confiança percebida e intenção de compra. 

3.2 ESTRUTURA DAS VARIÁVEIS 

A estrutura das variáveis compreende as definições conceituais deste estudo, 

bem como suas respectivas formas de medir. Para verificar as relações da variável 

independente com as variáveis dependentes, foram utilizadas quatro escalas de 

mensuração, totalizando 15 itens de medição. Neste estudo foi utilizado o país de 

origem como variável independente, como variável dependente a intenção de compra, 

como variável mediadora a confiança do consumidor e como variável de moderação 

a expertise do consumidor.  

Existem duas formas de medir os construtos abordados em uma pesquisa. 

Pode-se criar um conjunto de itens para uma escala ou adotar uma escala já existente. 

A primeira opção é recomendada para estudos que não possuem uma vasta literatura 

a respeito do assunto abordado, já a segunda é mais adequada para estudos que 

buscam aprofundar uma área que foi investigada anteriormente por outros autores 

(HAIR et al., 2009). Neste estudo, foram utilizadas escalas já existentes, pois as 

mesmas foram previamente validadas através de outras pesquisas. 

O efeito país de origem é conceituado neste estudo como a influência que um 

país pode afetar no comportamento de um consumidor com relação a um produto, 

considerando que país de origem é um atributo intangível (GIRALDI et al., 2009; 

KRUMMERNAUER et al., 2016; BRODOWSJY et al., 2004). O conceito de efeito do 

país de origem é mensurado nesta pesquisa pela escala de Borges et al., (2017). A 

escala possui dois itens conforme descritos no quadro 9 e as questões foram 

operacionalizadas a partir de uma escala Likert de 10 pontos. 
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Quadro 6 - Escala EPO 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Neste trabalho a definição conceitual de confiança é dita pelas percepções do 

consumidor, as quais podem afetar sua confiança, principalmente quando ele tem 

expectativas sobre aquilo que está sendo avaliado (SWAEN; CHUMPITAZ, 2008). O 

país de origem, neste caso, pode servir como um selo de confiança para o 

consumidor, e por outro lado as empresas podem utilizar isso em seu favor a fim de 

obter vantagens competitivas (JIMÉNEZ; SAN MARTÍN, 2010). O conceito de 

confiança é medido nesta pesquisa pela escala de Swaen e Chumpitaz (2008), com 

base em Gourviez e Korchia (2002). A escala adaptada apresenta seis itens conforme 

demonstrados no quadro 10 e as questões foram executadas a partir de uma escala 

Likert de dez pontos, que variava de “1. Discordo totalmente” a “10. Concordo 

totalmente”. 

Quadro 7 - Escala de confiança 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

 A intenção de compra neste estudo é considerada um fator importante para a 

tomada de decisão do consumidor, e ela pode estar atrelada a percepção de 



 

41 
 

qualidade que o indivíduo tem do produto com base na imagem do país de origem 

(CHANG e WILDT, 1994; LAZZARI, MILAN e SLONGO, 2016). Para este construto 

foi utilizada a escala criada por Putrevu e Lord (1994), de três itens, conforme 

indicados no quadro 11. As questões foram operacionalizadas com uma escala Likert 

de dez pontos, que variava de “1. Discordo totalmente” a “10. Concordo totalmente”. 

 

Quadro 8 - Escala de Intenção de Compra

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

Neste estudo a expertise do consumidor é definida pelo quanto ele conhece de 

tal produto, considerando que os heavy users correspondem a uma parcela menor de 

usuários, porém apresentam mais conhecimento e consomem mais que os light users 

(VASHISHT, 2005; PLESHKO e AL-HOUTI, 2012). A expertise do consumidor foi 

mensurada pela escala de Mitchell e Dacin (1996), composta por quatro itens de 

acordo com o quadro 12. A escala foi executada por uma escala Likert de dez pontos 

que variava de 1 a 10 pontos, sendo “1. Não é familiar e 10. Extremamente familiar”, 

“1. Não muito clara e 10. Muito clara”, “1. Discordo e 10. Concordo” e “1. Uma das 

pessoas mais bem informadas e 10. Uma das pessoas menos informadas” 

 

Quadro 9 - Escala de Expertise 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 
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Com base na análise de diversas escalas que abordam os mesmos construtos 

desta pesquisa, foi possível avaliar que as escalas anteriormente mencionadas 

seriam as mais adequadas para a cooperação deste trabalho e posteriormente foi 

elaborado um questionário online que serviu como instrumento de coleta de dados 

para a pesquisa. 

3.3 PREPARAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo teve início com conceitos teóricos sobre o assunto abordado. O 

objetivo desta etapa foi compreender os conteúdos da construção desta pesquisa, 

com base em estudos anteriores. Com isso, buscou-se mais clareza entre as relações 

que o efeito de país de origem exerce na intenção de compra, confiança e 

conhecimento do consumidor com relação ao produto avaliado. Com base no que foi 

descrito no referencial teórico, foi possível dar sequência à preparação do survey que 

seguiu como a segunda fase do estudo. 

O survey foi utilizado como instrumento para a coleta de dados da pesquisa. 

Este foi um estudo quantitativo, de caráter conclusivo-descritivo, de concepção 

transversal única ou simples (também conhecido como levantamento ou survey), cujo 

objetivo é “testar hipóteses e examinar relações específicas” (MALHOTRA, 2012, p. 

58), descrevendo “características ou funções de mercado” (MALHOTRA, 2012, p. 61). 

  A pesquisa foi elaborada com base em algumas premissas, tais como 

características do café gourmet e contexto. Para a coleta de dados, foram definidos 

os dois países a serem trabalhados neste estudo. Esta definição foi feita com base 

nos dados da Organização Internacional do Café (OIC). O relatório dos últimos seis 

meses (março a agosto de 2019) de exportação de café, disponibilizado pela OIC, 

indica que o maior exportador de café no mundo é o Brasil, enquanto dois países, dos 

46 que aparecem no relatório, não chegaram a exportar café durante este período, 

como é o caso do Paraguai. Já para a escolha de café, optou-se pelo arábica por ser 

o tipo de café mais exportado no mundo de acordo com a OIC. 

Para preparação do survey foi escolhido como instrumento de coleta de dados 

a plataforma Qualtrics, na qual foram elaboradas questões fechadas. Logo, a 

distribuição foi realizada via internet, por método bola de neve. Este método consiste 

em selecionar um grupo primário para a coleta de dados e solicitar que este grupo 

passe o questionário adiante para outros respondentes (MALHOTRA, 2012). Em 
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relação aos participantes, a amostragem se deu por conveniência dos pesquisadores 

priorizando a coleta e aplicabilidade do questionário, a fim de averiguar a 

comprovação das hipóteses por meio de seus círculos sociais e profissionais. Foram 

elaborados dois questionários iguais, um mencionando o Brasil como país de origem 

(estereótipo positivo) e outro o Paraguai (estereótipo negativo). Cada participante 

respondeu a apenas um dos questionários, portanto cada grupo foi submetido a um 

estímulo. 

3.4 CRITÉRIOS DE AMOSTRA 

A classificação da amostragem foi não probabilística, a qual acontece pelo 

julgamento dos pesquisadores e não se faz uso de seleção aleatória (MALHOTRA, 

2012). A pesquisa coletou dados de 618 respondentes sendo 293 para o Brasil e 325 

para o Paraguai. Deste total foram descartadas as respostas incompletas, bem como 

aquelas de participantes que afirmaram não consumir café. Sendo assim, foram 

obtidas 379 respostas válidas, sendo 199 para o questionário do Brasil e 180 para o 

Paraguai. Além disso, foram descartadas as respostas atípicas (outliers) tendo em 

vista que quando um valor atípico é identificado ele pode ser eliminado (HAIR et al., 

2009). 

Considerando o método de análise proposto no estudo, o modelo estrutural, de 

acordo com Hair et al. (2010), sugere analisar dados entre cinco e dez observações 

para cada indicador. Tendo em vista que este estudo contempla escalas de quatro 

construtos, sendo elas: efeito país do origem, de Borges et al. (2017), com dois 

indicadores; intenção de compra de Putrevu e Lord (1994), contendo 3 indicadores; 

confiança de Swaen e Chumpitaz (2008), com base em Gourviez e Korchia (2002), 

de seis indicadores; e expertise de  Mitchell e Dacin (1996), com quatro indicadores. 

Considerando estes construtos, conclui-se que há 17 itens no total, ou seja, a 

quantidade mínima de respostas necessárias para este estudo é de 85 para cada 

questionário. 

3.5 ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO 

Os questionários iniciaram com a pergunta filtro “Você consome café?”. 

Somente aqueles que responderam “sim” puderam prosseguir com as questões, 

preservando unicamente a amostra de consumidores de café. Na sequência, os 



 

44 
 

respondentes foram direcionados a indicar respostas com relação aos seus hábitos 

de compra de café (frequência de consumo, situações em que consomem, marcas, 

se frequentam cafeterias específicas, quem escolhe o café da residência) essas 

questões variavam de 7 a 10 perguntas, devido às logicas de exibição utilizadas 

(anexo 3). Na sequência havia questões sobre o país de origem, confiança, intenção 

de compra e expertise do consumidor (17 itens), e por fim, tiveram questões 

sociodemográficas (6 perguntas). A pesquisa finalizou com no mínimo 28 e máximo 

31 perguntas. Este intervalo se deve às peculiaridades das questões afirmativas de 

hábito de consumo, as quais apresentavam questões abertas para o respondente 

especificar o motivo da seleção (apêndice 3). 

4 RESULTADOS E ANÁLISES  

Para a análise dos dados deste estudo foi utilizado exclusivamente o software 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc.). Para mensurar a 

confiabilidade das escalas presentes neste estudo foi realizado o teste Alfa de 

Cronbach. A partir deste teste é possível averiguar que as escalas que apresentam 

valores entre 0,8 e 0,9  têm alta confiabilidade, valores demonstrados entre 0,6 e 0,7 

possuem de baixa a moderada confiabilidade e valores menores que 0,6 não devem 

ser aceitos, tendo em vista que o resultado pode não dizer nada com relação ao que 

se procura medir (MARÔCO; GARCIA-MARQUES, 2006).  

O teste de frequência também foi rodado com a finalidade mensurar as 

questões demográficas, hábito e concentração das escalas. Com isso foi possível 

verificar a média, desvio padrão e se a assimetria e curtose tendem a uma 

normalidade a ponto de prosseguir com testes paramétricos. Para que a assimetria e 

curtose atendam a normalidade, os coeficientes devem estar entre o intervalo de +2 

e -2 (MARÔCO, 2010).  

Na sequência, realizou-se uma análise de Cluster Hierárquico para agrupar a 

amostra conforme as características apresentadas. Logo após, foi rodado Cluster de 

K Médias para geração de grupos, e Análise Fatorial Confirmatória como análise 

comprobatória do modelo de medida deste estudo. Após isso, as hipóteses de 

pesquisa foram testadas via modelo de equação estrutural, assim como a 

investigação do efeito moderador da variável expertise. 
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Os resultados desta pesquisa são apresentados primeiramente pelo perfil geral 

que compõe a amostra, seguido dos hábitos de consumo e escalas que contemplam 

este trabalho, além disso, foram agrupadas as amostras e posteriormente realizada a 

análise de cada grupo. Isto feito, foi realizada uma análise fatorial confirmatória a fim 

de comprovar as hipóteses. 

4.1 PERFIL GERAL DOS RESPONDENTES 

O perfil dos respondentes foi segmentado por gênero, idade, estado civil, 

estado em que reside, grau de escolaridade e renda familiar. Das 379 respostas 

válidas, 199 (52,5%) respondentes foram expostos ao questionário Brasil, e 180 

(47,5%) foram expostos ao questionário Paraguai. A amostra foi composta 

majoritariamente por pessoas solteiras e do sexo feminino, além disso se concentrou 

principalmente nos estados do Paraná e São Paulo, no entanto teve a contribuição de 

respondentes de outros estados da região sul e sudeste, além do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Os respondentes apresentaram uma média de idade correspondente 

a 31 anos, o mínimo foi de 15, máximo 66, moda 21 e desvio padrão de 10,5. 

 

Tabela 1 - Perfil geral dos participantes 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 
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 As médias de idade dos respondentes se concentraram em 41 e 28 anos de 

idade, sendo os 21 e 37 anos o que mais se repetem. Com desvio padrão de 11 anos, 

menor idade encontrada como 15 anos e maior como 66, foram identificados como 

dados relevantes e significativos estatisticamente. 

 

Tabela 2 - Média geral de idade dos participantes 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

4.2 HÁBITOS DE CONSUMO 

Os participantes da pesquisa responderam questões de hábitos para que seu 

comportamento pudesse ser avaliado com relação ao consumo de café gourmet. Os 

respondentes tinham de responder se consomem ou já consumiram café gourmet, de 

quais países consomem café, se já compraram café a granel, qual o método que 

costumam comprar café gourmet, local em que compram e marcas que consomem. 

A partir do infográfico 3, é possível observar que mais da metade da amostra 

consome ou já consumiu café gourmet, estes consumidores correspondem a 76,8% 

do total da amostra. Sobre a compra de café a granel, a amostra ficou proporcional, 

considerando que 37,2% dos respondentes do cenário Brasil disseram já ter 

comprado café a granel e 36,7% do total da amostra Paraguai também. Quanto a 

preferência de café, 27,6% da amostra Brasil alegou preferir café de algum país 

específico, e 20% da amostra Paraguai também tem preferência por algum país.  

Grande parte da amostra de consumidores de café gourmet busca pela bebida 

pronta, totalizando 49,3% de respondentes. Uma pesquisa realizada pela consultoria 

Euromonitor, encomendada pela BSCA - Associação Brasileira de Cafés Especiais, 

revelou que o crescimento do consumo de café gourmet vem sendo substancial, além 

disso, em todo o Brasil existem em torno de 13 mil estabelecimentos que trabalham 

com café premium (ABIC, 2018). Em segundo lugar, com 26,1%, o café em cápsula 

é o mais consumido pelos respondentes. Segundo a Nielsen (2018), cafeteiras para 
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preparo de café em cápsula estão presentes em 4,4% dos lares brasileiros de 

consumidores de café, e isto corresponde a aproximadamente 2,3 milhões de 

pessoas.  

Infográfico 4 - Hábitos de consumo 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 
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Considerando o total da amostra, os principais países de onde os respondentes 

mais consomem café são Brasil (92,3%) e Colômbia (19,3%) respectivamente. Outros 

países que não constavam nas alternativas do questionário ficaram em terceiro lugar 

entre os mais consumidos. Os países mais citados em “outros” foram: Estados 

Unidos, Itália e França. 

 

Gráfico 1 - Países 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

 

Infográfico 5 – Países 

 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 
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Se tratando de onde os consumidores compram café gourmet, novamente a 

bebida pronta aparece em grande proporção, considerando que 47,8% da amostra 

alega comprar cafés preparados em cafeterias. Na sequência os super e 

hipermercados são os locais onde o público mais busca por café gourmet, 

correspondendo a 40,6% das respostas. A opção “outros” aparece como terceira 

colocada. Dentre as respostas diferentes das alternativas que constavam no 

questionário foram mencionadas compras na loja da marca, direto da torrefação e 

internet.  

 

Gráfico 2 - Local de compra de café. 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

Considerando as marcas mais consumidas pelos brasileiros, as principais 

mencionadas pelos respondentes foram marcas populares, ou seja, a maior parte da 

amostra não tem o hábito de consumir marcas de café gourmet. A marca 3 Corações 

foi a mais indicada, totalizando 62,8% da amostra conforme o gráfico 3. Esta marca 

foi eleita pela ABIC em 2018 como a melhor marca de café tradicional do Brasil e 

recebeu o selo de Pureza e Qualidade nesta categoria (ABIC, 2018). Em seguida a 

marca Melitta foi manifestada como uma das mais consumidas (47,8%). Além das 

marcas que constavam na lista, havia um campo “outros” para que os respondentes 

pudessem dizer quais marcas consomem além das que estavam nas alternativas. 
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Dentre as mais citadas, apareceram marcas como Moka Clube, Lucca, Nespresso, 

Nescafé, Supernova e Rancho Flora. 

 

Gráfico 3 - Marcas de café 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

A amostra revelou que 43% dos respondentes costuma consumir café gourmet 

com os amigos, enquanto 33% consome em casa, e as situações menos frequentes 

são no trabalho e com a família. No campo “outros” os locais mencionados com maior 

frequência e que não constavam na lista foram cafeterias e faculdade. 

 

Gráfico 4 - Como consomem. 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa. 
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4.3 ESCALA DE EFEITO PAÍS DE ORIGEM 

Foi realizada uma análise descritiva de escala para que fosse possível observar 

através do Alfa de Cronbach a confiabilidade desta escala. Neste caso o Alfa de 

Cronbach corresponde a 0,754, o que significa que a escala é moderadamente 

confiável (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). A média apresentada na tabela 

abaixo indica que o Brasil tem uma imagem mais positiva com relação a café do que 

o Paraguai e o desvio padrão em ambos os cenários indica que a amostra é 

homogênea e se concentra próxima da média. A assimetria e curtose indicam que a 

distribuição desta escala atende a uma normalidade possível para prosseguir com 

testes paramétricos (HAIR et al., 2009). 

 

Tabela 3 – Alfa de Cronbach da escala Efeito País de Origem 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

Como observado nas tabelas 2 e 3, o Brasil foi o país mais reconhecido como 

produtor de café, conforme já mencionado como um país reconhecido pela produção 

deste tipo de produto. O país também foi percebido com imagem mais positiva quando 

comparado ao Paraguai no contexto de café gourmet.  

 

Tabela 4 – Escala de Efeito País de Origem (teste T) 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 
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4.4 ESCALA DE CONFIANÇA 

A análise da escala do construto confiança indica que o Alfa de Cronbach 

apresentado foi de 0,943, o que mostra que a escala é confiável (LANDIS; KOCH, 

1977). A média de confiança dos respondentes para os cafés gourmets brasileiros foi 

maior do que a média para os cafés gourmets paraguaios, levando em conta os seis 

itens da escala, e o desvio padrão é baixo o que mostra que esta amostra está 

homogênea. Além disso a assimetria e curtose apresentadas estão dentro do intervalo 

de -2 e +2, indicando que a escala está dentro da normalidade possível para a 

evolução deste estudo com testes paramétricos (MARÔCO, 2010). 

Tabela 5 - Alfa de Cronbach da escala de confiança

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 
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4.5 ESCALA DE INTENÇÃO DE COMPRA 

Com base na análise descritiva, os números demonstrados na tabela 5 indicam 

a diferença entre os valores de cada país conforme os itens da escala de intenção de 

compra adotada neste estudo. É possível observar que o país de origem Brasil é mais 

bem avaliado em todos os itens, apresentando uma média superior e desvio padrão 

baixo, o que indica que a amostra está homogênea e mais perto da média. O Alfa de 

Cronbach desta escala corresponde a 0,871, o que significa que a escala apresenta 

alta confiabilidade. Além disso, a escala demonstra normalidade, levando em conta a 

assimetria e curtose apresentadas. Isto permite com que o estudo possa seguir com 

uma análise paramétrica relacionada a este construto.  

 

Tabela 6 - Alfa de Cronbach da escala de Intenção de Compra 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

4.6 ESCALA DE EXPERTISE 

Para a análise do construto expertise, foi removida a última questão da escala 

(“Como você classificaria seu conhecimento sobre cafés gourmets com relação ao 

resto da população?”), tendo em vista que sem este item o Alfa de Cronbach 

apresentou maior confiabilidade, correspondendo a 0,914, enquanto que com o item 

mantido o Alfa de Cronbach foi de 0,574. 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados para o construto expertise, e a 

tabela 6 indica que a amostra exposta ao cenário Brasil apresenta uma média maior 

com relação a expertise, ou seja, existem mais heavy users na amostra Brasil do que 

na amostra Paraguai e o desvio padrão em ambas é baixo, o que significa que a 
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amostra está homogênea e mais concentrada. A assimetria e curtose desta escala se 

encontram dentro da normalidade, o que significa que é possível dar continuidade 

com testes paramétricos envolvendo este construto. 

 

Tabela 7 - Alfa de Cronbach da escala de Expertise 

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

 

A escala de expertise se resumiu em três itens na escala (lembrando que o 

quarto item foi retirado devido ao Alfa de Cronbach ser inaceitável). Em relação à 

familiaridade com o café gourmet, quanto maior sua média, maior a familiaridade. 

Logo, o grupo 1 com média de 3,51 tem menos familiaridade que o grupo 2, com 

média 8,00. Quanto à claridade das características essenciais para máxima satisfação 

no uso/consumo do café gourmet, o grupo 1 apresentou menor média que o grupo 2. 

Por fim, sobre o julgamento do consumidor perante o seu conhecimento sobre café 

gourmet, o grupo 2 sobressaiu-se novamente, revelando ser o grupo de maior 

expertise. 
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Tabela 8 – Classificação da expertise

 

Fonte: Resultados provenientes da pesquisa, 2019. 

4.7 AGRUPAMENTOS E ANÁLISES DE GRUPOS 

Pelo estudo envolver basicamente a segmentação de um grupo, ou seja, os 

consumidores de café gourmet, a técnica utilizada foi a análise de cluster, também 

conhecida como análise de agrupamentos. A análise de cluster consiste em classificar 

os objetos (por exemplo, respondentes, produtos) em grupos de forma com que estes 

objetos sejam parecidos entre si (em cada unidade de grupo) e diferente entre os 

outros grupos formados (HAIR et al., 2009; OLIVEIRA; RIBEIRO, 2009).  

A análise de agrupamentos, segundo Hair et al. (2009), envolve ao menos três 

passos. O primeiro foi medir de alguma maneira o quão semelhantes dos dados são 

para encontrar a quantidade de grupos existentes - definidos neste estudo pelo 

método de Ward e distância euclidiana quadrada -, o segundo passo foi a ação de 

agrupar os dados (gerando os agrupamentos) e o terceiro passo foi analisar e definir 

o perfil dos respondentes para concluir a composição.  

Neste estudo, a análise do conglomerado dividiu os 379 respondentes em dois 

grupos de acordo com as características que formam o conhecimento do consumidor 

sobre café gourmet. Os dois grupos foram analisados com base na escala de 

expertise, visto que o estudo propõe investigar a diferença entre os consumidores a 

partir de seu conhecimento com relação ao produto, e não se existe uma diferença 

entre os países analisados (Brasil e Paraguai).  
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Para chegar nesta análise, conforme o estudo de Silva, Parente e Kato (2009) 

a primeira etapa realizada foi rodar a técnica de cluster hierárquico livre, na qual foi 

analisado visualmente o dendrograma (ver o anexo 1) gerado com base na amostra. 

Logo após, foi feita uma análise não hierárquica através de Cluster de K Médias. 

Assim sendo, ambas as análises foram rodadas de forma complementar e chegaram 

em dois agrupamentos consistentes. Após isso, foram estudados os grupos com base 

nas questões sociodemográficas e de hábitos de consumo, para verificar se os dados 

se complementam, assim como testes estruturais como um método alternativo para 

análise confirmatória. 

O teste de cluster hierárquico se caracteriza por uma série de agrupamentos 

que envolvem uma combinação ou divisão dos objetos em grupos. Ele observa como 

as variâncias se comportam livremente chegando aos diversos conglomerados 

possíveis. Os agrupamentos de cluster podem ser divididos em aglomerativo ou 

divisivo sendo o resultado desta construção hierárquica, uma estrutura em árvore 

conhecida como dendrograma3. Para o teste de Cluster, foi utilizado o método de 

Ward que visa selecionar o par a ser aglomerado tomando como base a combinação 

de grupos que diminuem a soma interna dos quadrados no conjunto (HAIR et al., 

2009). O cálculo é benéfico pois faz algumas compensações de erro de aproximação, 

o que permite abranger mais informações da amostra, além de refletir conglomerados 

com tamanhos próximos. Portanto, julgou-se como o mais adequado para este 

cálculo. O intervalo utilizado foi de distância euclidiana quadrada para parametrizar 

com esta análise. 

Além de analisar pelo teste de cluster hierárquico, os grupos também foram 

testados comparando médias com amostras independentes e então, descobriu-se o 

resultado dos grupos: dos 379 respondentes, 252 correspondiam ao grupo light users- 

grupo 1 - 66,49%, e 127 correspondiam ao grupo heavy users - grupo 2 -,33,50%.  

  

 
3 “Representação gráfica (gráfico em árvore) dos resultados de um procedimento hierárquico no qual 
cada objeto é colocado em um eixo e o outro eixo representa os passos no procedimento hierárquico. 
Começando com cada objeto representado como um agrupamento separado, o dendrograma mostra 
graficamente como os agrupamentos são combinados em cada passo do procedimento até que todos 
estejam contidos em um único agrupamento.” (HAIR et al., 2009, p. 428) 
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Tabela 9 – Resultados do teste t para amostra independente - Cluster 

 

Legenda:  
Grupo (1): Light users 
Grupo (2): Heavy users 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

O Cluster K Médias inicia sua análise partindo de um número de grupos 

definidos anteriormente e calcula a distância entre cada indivíduo e os centro destes 

grupos (centróides), movendo este grupo para o grupo o qual "pertence" e os recalcula 

novamente, de forma a encontrar a menor distância entre eles até alcançar um 

equilíbrio estatístico. Diferente da técnica não hierárquica, parte-se de uma solução 

de agrupamento e originam combinações a partir dela. Dessa forma, pode-se 

considerá-las como um cálculo não livre para encontrar os grupos finalmente definidos 

(ANACOM, 2009; INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, 2019). 

  Na análise de Cluster K Médias foram encontrados 237 casos do grupo 1 e 142 

do grupo 2, correspondendo a 62,53% respondentes classificados como grupo low (1) 

e 37,46% respondentes classificados como grupo high (2). Isso significa uma 

consistência dos testes aplicados, visto que a proporção por grupos high e low se 

aproximaram em ambos os testes. 

  

https://tecnico.ulisboa.pt/pt/
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Tabela 10 - Número de casos em cada cluster K Médias 
 

 
Legenda:  

Grupo (1): Light users 
Grupo (2): Heavy users 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

4.7.1 Agrupamento 1 - “Inexperientes” 

É composto por 252 indivíduos, que correspondem a 66,49% da amostra, 

sendo 175 mulheres (69,44%) e 77 homens (30,55%). Os hábitos de consumo de café 

desta parcela da amostra estão mais concentrados em café tradicional (71,03%) do 

que em café gourmet (66,27%) e 74,21% alega nunca ter comprado café a granel. 

Estes consumidores consomem café gourmet com os amigos (38,09%), em casa 

(17,86%), no trabalho (14,68%) e com a família (14,68%) e 5,95% deles afirma 

consumir café gourmet diariamente. 

  Além disso, 47,22% compra a bebida pronta feita por um prestador de serviço, 

23,81% compra em cápsula, 21,03% compra em pacote fechado, 21,03% compra café 

gourmet moído e 6,74% compra em grãos. O público deste agrupamento se 

caracteriza por ser majoritariamente do sexo feminino (69,44%), e 58,33% possui 

ensino superior.  

Dessa forma, entende-se que este é o agrupamento com mais light users de 

café gourmet, ou seja, aqueles que não consomem o produto com frequência. 

4.7.2 Agrupamento 2 - “Experientes” 

 Este grupo é formado por 127 indivíduos, os quais contemplam 33,51% da 

amostra, considerando que 55 são homens (43,31%) e 72 são mulheres (56,69%). 

Essa parcela caracteriza-se por 97,63% dos respondentes terem o hábito de consumir 

café gourmet. De acordo com os resultados da pesquisa, 31,50% dos respondentes 

dizem consumir café gourmet diariamente e as ocasiões em que consomem são: em 

casa (62,99%), com os amigos (52,75%), no trabalho (37%) e com a família (30,70%).  

A maior parte deles já comprou café a granel (59,05%), e 53,54% afirmam 

comprar café gourmet pronto, preparado por algum prestador de serviço, 40,16% 

compra em grãos, 33,07% compra em pacote fechado, 31,50% compra café gourmet 
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moído e 30,71% compra café gourmet em cápsula. A amostra é composta 

majoritariamente por pessoas do sexo feminino (56,69%) e 61,42% dos respondentes 

possui ensino superior. 

Este agrupamento é composto pelos heavy users da amostra, sendo estes os 

consumidores mais assíduos de café gourmet. 

4.7.3 Questões sociodemográficas por grupos 

Foi observada uma distribuição proporcional entre estado civil da amostra para 

solteiros, casados, divorciados, viúvos. Contudo, não houve diferença significativa nos 

grupos “Experientes” e “Inexperientes” nos grupos com relação à estado civil, assim 

como para renda: não houve diferença, pois ambos os aspectos estão amplamente 

distribuídos na amostra. Logo, pode-se chegar à conclusão de que não é estado civil 

e renda que classificam a expertise do consumidor. Os diferentes níveis de estado 

civil se distribuem nos grupos de consumidores inexperientes e experientes 

(proporcionalmente 2,714; p= 0,438). 

  Com relação ao gênero, foi observado que há diferença significativa entre o 

grupo experiente e o grupo inexperiente. Na amostra, há proporcionalmente mais 

homens no grupo 2 (experientes) do que mulheres, o que revela que os consumidores 

de cafés gourmets da amostra são majoritariamente do sexo masculino (Pearson Chi-

Square de 5,773 e p = 0,016).  

Tabela 11 – Questões sociodemográficas por agrupamento 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

 

4.7.4 Buyer Personas 

Com base nas análises e agrupamentos relatados neste estudo, foram 

elaboradas duas personas, a fim de exemplificar o perfil dos respondentes que 

compunham a amostra deste estudo. Uma persona representa os consumidores 

inexperientes de café gourmet e a outra os experientes. 
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4.7.4.1 Inexperiente 

A persona representada a seguir corresponde ao perfil dos consumidores 

menos assíduos de café gourmet, aqueles que são classificados neste estudo como 

inexperientes e correspondem a maior parte da amostra deste trabalho. 

 

Figura 2 – Buyer Persona Inexperiente 

              
              Fonte: Mundo do Marketing (2015). 

 
Nome: Marisa 

Idade: 43 anos 

Estado Civil: Casada 

Nível de ensino: Superior 

Profissão: Enfermeira 

Rotina: Marisa cumpre horas de trabalho de acordo com a escala que é estabelecida 

pelo hospital em que trabalha. Em alguns dias da semana ela faz plantão no período 

noturno e para se manter acordada no trabalho ela consome bastante café tradicional. 

Marisa também tem o hábito de consumir café gourmet em casa quando recebe visitas 

e quando vai a alguma cafeteria raramente opta por esse tipo de café. 

Hobbies: Sair com as amigas, fazer caminhadas e ficar com a família. 

Motivações: Busca por café gourmet para satisfazer suas visitas. 

Envolvimento na compra: Baixo. Trata-se de algo que ela conhece pouco e não 

consome com frequência. 

Sensibilidade a preço: Alta. Marisa não tem o hábito de consumir café gourmet e 

quando compara este tipo de café com os tradicionais vê uma grande diferença de 

preço e não acha que vale a pena comprar café gourmet com frequência. 
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4.7.4.2 Experiente 

A persona retratada na sequência representa o grupo dos consumidores 

experientes de café gourmet, ou seja, aqueles que consomem este produto com 

frequência e compõe a menor parte da amostra desta pesquisa. 

 

Figura 3 – Buyer Persona Experiente 

 

Fonte: Veja (2017). 

Nome: Luciano 

Idade: 45 anos 

Estado Civil: Casado 

Nível de ensino: Superior 

Profissão: Advogado 

Rotina: Luciano não possui uma rotina equilibrada, pois seu trabalho muitas vezes 

demanda horas extras. Seu emprego lhe permite flexibilidade para trabalhar 

remotamente de vez em quando e nessas horas ele busca por cafeterias da cidade. 

Além disso, nos finais de semana ele costuma ir ao mercado municipal comprar grãos 

de cafés especiais, e quando possível, vai até as fazendas cafeeiras e adquire café 

direto do produtor. 

Hobbies: Viajar e sair para jantar com a esposa. 

Motivações: Busca pelos melhores néctares de café. 

Envolvimento na compra: Alto. Trata-se de uma paixão na vida de Luciano que o 

motiva a descobrir cada vez mais sobre os melhores cafés. 

Sensibilidade a preço: Baixa. Luciano tem boas condições financeiras e vê valor 

agregado nos cafés especiais. 
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4.7.5 Análise Fatorial Confirmatória 

 A análise fatorial confirmatória é um recurso para testar os dados e verificar “o 

quão bem as variáveis medidas representam menos construtos” (HAIR et al., 2009, p. 

589). Também é definida por Oliveira (2019) como a maneira de verificar se as 

variáveis estão ligadas aos seus precursores. A análise fatorial confirmatória mostra 

a confiabilidade e a validade do instrumento utilizado, sendo utilizada como um 

complemento de análise ao Alfa de Cronbach. Neste estudo, o software utilizado foi o 

Amos para proporcionar tal análise complementar. 

 Na primeira vez que os dados foram rodados, foi percebido um melhor ajuste 

do modelo se retirasse duas questões da escala de confiança. Logo, cada uma das 

questões foi retirada uma por vez, sempre observando o melhor ajuste de consistência 

do modelo. As questões “este país é franco” e “este país é sério”, sendo os dois 

últimos itens da mensuração foram retiradas e então o modelo ficou melhor ajustado 

para rodagem com os outros grupos.  

Assim, o teste confirmou a qualidade dos dados indicando altos valores de β 

(beta), assim como os valores de referência para a variância média explicada (AVE) 

maior que 0,50 e a confiabilidade composta (CONFIC) maior que 0,70. Os valores de 

ajuste do modelo são considerados adequados e aceitáveis (HAIR JUNIOR et al.., 

2005): qui-quadrado = 114.859, grau de liberdade (df)  = 48, qui-quadrado (X²)/ grau 

de liberdade (df) = 2.393, RMSEA = 0.061, NFI = 0,971, RFI = 0.961, IFI = 0.983, TLI 

= 0.977, CFI = 0.983. 
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Tabela 12 - Análise Fatorial Confirmatória

 
Os valores de ajuste do modelo são considerados adequados e aceitáveis (HAIR JUNIOR et al.., 2005): 
qui-quadrado = 114.859, grau de liberdade (df)  = 48, qui-quadrado (X²)/ grau de liberdade (df) = 2.393, 
RMSEA = 0.061, NFI = 0,971, RFI = 0.961, IFI = 0.983, TLI = 0.977, CFI = 0.983. 
AVE: Variância média explicada – valor de referência > 0,50 
CONFC: Confiabilidade composta – valor de referência > 0,70  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

4.7.6 Relações das variáveis e hipóteses 

Para o teste das hipóteses, primeiramente foram verificadas as relações entre 

efeito país de origem com mediação da confiança e o efeito país de origem sobre a 

intenção de compra. 

Na primeira hipótese que testava o efeito país de origem e mediação da 

confiança, a relação H1 foi provada (β = 0.739, p < 0,000). A segunda hipótese, entre 

a mediação da confiança na intenção de compra, também confirmou a hipótese 

testada (β = 0,521, p < 0,000). Na terceira hipótese, efeito país de origem sobre a 
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intenção de compra, também foi confirmada (β = 0,305, p < 0,000), provando a 

existências das relações. 

Em outras palavras, todas as hipóteses das relações esperadas foram 

provadas, o que significa que existe relação entre as variáveis estudadas e que são 

estatisticamente significativas. 

 

Figura 4 - Teste das hipóteses 

 
Os valores de ajuste do modelo são considerados adequados e aceitáveis (HAIR JUNIOR et al., 2005): 
qui-quadrado = 56,542, grau de liberdade (df) = 24, qui-quadrado (X2)/ grau de liberdade (df) = 2.356, 
RMSEA = 0.060, NFI = 0,982, RFI = 0.973, IFI = 0.989, TLI = 0.984, CFI = 0.989. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

 

4.7.7 Moderação dos grupos sobre as hipóteses 

Para testar a quarta hipótese que falava sobre o papel moderador da expertise 

sobre os grupos identificados, foi definido o grupo 1 = grupo inexperiente e grupo 2 = 

experiente. Antes de verificar a moderação, o modelo foi rodado para os ambos os 

grupos com o objetivo de encontrar significância entre as relações. Logo elas se 

confirmaram, foram encontrados pesos estruturais (beta) significativos e significância 

menor que 0.05 e ou menor que 0,000. 
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Figura 5 - Relações das variáveis 

 

 

Legenda:  

** p < 0,05 e *** p < 0,000 

Os valores de ajuste do modelo são considerados adequados e aceitáveis (HAIR JUNIOR et al.., 2005): 

qui-quadrado = 114.859, grau de liberdade (df)  = 48, qui-quadrado (X²)/ grau de liberdade (df) = 2.393, 

RMSEA = 0,042, NFI = 0,974, RFI = 0.961, IFI = 0.989, TLI = 0.984, CFI = 0.989. 

AVE: Variância média explicada – valor de referência > 0,50 

CONFC: Confiabilidade composta – valor de referência > 0,70 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019 

 

Para verificar a moderação da expertise sobre as variáveis, os grupos foram 

comparados entre si por meio do qui-quadrado.  

Em relação ao efeito país de origem e confiança, foi confirmada a hipótese de 

moderação de expertise sobre efeito país de origem e confiança ser maior no grupo 

experiente do que o inexperiente (pela diferença qui-quadrado de df = 3.630, com 90% 

de confiança). 

Em relação à confiança e intenção de compra, não foi confirmada a hipótese 

de moderação da expertise, ou seja, a relação é significativa contudo não houve 

moderação, pois os grupos se comportaram de maneiras iguais (df = 0,617).  

Em relação ao efeito país de origem na intenção de compra, não foi confirmada 

a hipótese de moderação da expertise, ou seja, a relação é significativa, mas não há 

moderação pois os grupos também se comportaram de maneiras iguais (df = -2.252). 

Em conclusão, a primeira moderação foi percebida, contudo nas outras 

relações não houve interferência. Como observado na figura 4, apesar do valor de β 
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em um dos casos ser maior, na realidade cabe uma orientação a ser maior, mas não 

interfere na realidade.  

Um dos pontos que podem explicar tal relação é provável que o perfil de 

consumidores experientes da amostra não seja experiente o suficiente. 

 

Tabela 13 - Hipóteses de moderação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2019. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como principal objetivo a investigação do efeito do país de 

origem, mediado pela confiança, sobre a intenção de compra, considerando diferentes 

níveis de expertise do consumidor de café gourmet.  

Para chegar a este objetivo, um caminho foi planejado para que chegasse à 

conclusão da pesquisa, que envolveu: (1) a identificação da relação efeito país de 

origem sobre intenção de compra, mediado pela confiança; (2) descrição da relação 

efeito país de origem sobre intenção de compra e mediado pela confiança; (3)  análise 

do efeito de moderação da expertise do consumidor nas relações entre efeito país de 

origem, confiança e intenção de compra e por fim, (4) comparação dos dados entre 

os cenários dos países abordados. 

Do ponto de vista teórico, o efeito país de origem diz respeito às influências 

das informações sobre o país de origem nas ações, atitudes e comportamento do 

indivíduo (GIRALDI; IKEDA, 2009). Estudos anteriores abordam temas próximos ao 

deste estudo, como o efeito país de origem sobre intenção de compra, confiança, 

qualidade percebida, mas em 16 anos - desde Chiou (2003) -, nenhum estudo até 

então  abordou o contexto da expertise sobre a variável de efeito país de origem 

(LAZZARI et al., 2016; DA SILVA et al., 2015; COSTA et al., 2015; BORGES et al., 

2017; BASSANI et a., 2018; DOSSIN et al., 2019).  
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Conforme a base teórica e as cinco etapas da metodologia, o resultado 

encontrado condiz com estudos já abordados, porém em partes, com algumas 

semelhanças. 

Diferentemente do estudo de Schooler (1965) que constatou em seu 

experimento que ao mudar o país de fabricação no rótulo de um produto, resulta em 

avaliações diferentes para o produto testado, o estudo identificou que o país de origem 

de um produto não exerce papel moderador nas relações estudadas na presente 

pesquisa.  

Assim como no estudo de Chen (2009), foi verificado relação entre as variáveis 

de efeito país de origem e intenção de compra, para jovens universitários de países 

em desenvolvimento (Chen, 2009) e consumidores de café gourmet como neste 

estudo. 

Contudo, há estudos que relatam sobre o país de origem influenciando a 

intenção de compra, tendo como premissa a passagem de confiança ao consumidor, 

e este por sua vez, depende da intenção de compra para adquirir um produto 

(REZVANI et al., 2012). Já Montanari et al. (2016), ressalta que país de origem no 

produto não exerce tanta influência na intenção de compra, no contexto de marcas de 

luxo. No estudo, constataram que o público leva em consideração a marca e o preço 

do produto, pois marcas de luxo são renomadas e manifestam força no mercado. 

 Há autores como Jiménez e San Martín (2010) que partem da ideia de que o 

efeito país de origem atua como selo de confiança nos produtos, possibilitando o uso 

disso como uma vantagem por parte das empresas. 

Ainda sobre confiança, o estudo de Dossin et al. (2019) também abordou a 

confiança percebida no contexto de cafés. Os autores estudaram o uso do selo de 

denominação de origem (DO) em cafés da região do Cerrado Mineiro e qual é seu 

efeito na percepção de qualidade, confiança, intenção de compra de consumidores 

brasileiros e franceses. Como resultado, o reconhecimento da região certificada 

influenciou as percepções sobre o produto, para ambos consumidores. 

  O estudo de Dossin et al. (2019) se assemelha e difere desta pesquisa de 

diversas formas. Os pontos semelhantes é a abordagem da confiança e intenção de 

compra como variáveis dependentes, mas se diferem no fato que não há uma relação 

de moderação do construto expertise no contexto. Além do fato do primeiro estudo 

trabalhar com certificação de café através de selos de origem, e a atual pesquisa 

trabalhar com definição de grupos por meio da expertise de produto (café gourmet). 
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  Como conclusão das variáveis, Chiou (2003) verificou a expertise com o efeito 

país de origem na expectativa de prejulgamento do produto, tanto para iniciantes 

quanto especialistas. Assim, verificou-se que a influência no pós-julgamento foi 

diferente entre o grupo de especialistas e o grupo de iniciantes. Neste estudo sobre 

os cafés gourmets, a expertise foi abordada como uma variável de moderação das 

relações estudadas, sendo comprovada como verdadeira e moderadora dos 

construtos analisados (confiança e intenção de compra). 

Para que a pesquisa se tornasse viável, escalas de mensuração foram 

aplicadas para cada construto analisado (efeito país de origem, confiança, intenção 

de compra, expertise). Também foi realizada uma densa pesquisa anterior de estudos 

passados para compreender os conteúdos da construção desta pesquisa. O survey 

foi utilizado como instrumento para a coleta de dados da pesquisa que se caracterizou 

por um estudo quantitativo. 

Ao definir os agrupamentos com base na expertise de consumidores de café 

gourmet para a análise dos dados, foi possível encontrar dois grupos distintos que 

foram nomeados como o “grupo inexperiente” e “grupo experiente”, com base nos 

resultados desta amostra. A análise dos grupos indicou características de 

comportamento específicas que permitiram observar os grupos da amostra de forma 

homogênea e então, verificar a confirmação das hipóteses. 

Por fim, foi observado que a expertise exerce um papel moderador com relação 

ao efeito país de origem e confiança, contudo, o efeito não foi o mesmo nos demais 

construtos analisados (confiança para intenção de compra e efeito país de origem 

para intenção de compra). Da mesma forma, ainda pode-se chegar à conclusão de 

que o país de origem não influencia tais tomadas de decisão do consumidor 

anteriormente indicadas e conforme aplicado neste estudo, somente o conhecimento 

do produto (expertise) é capaz de influenciar a relação do efeito país de origem e 

confiança.  

Como contribuição teórica do tema desenvolvido, pode-se mencionar o fato de 

que desde a publicação de Chiou (2003) no cenário internacional, o tema de expertise 

do produto não vinha sendo abordado nas publicações acadêmicas desde então. Este 

estudo pode ser uma das primeiras contribuições à academia sobre o tema.  

Aos gestores de organizações e marcas, este estudo se torna relevante na 

medida em que os mercados de produtos especializados, como o café gourmet, se 

tornam cada vez mais competitivo e disputam a mesma segmentação, na qual 
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encontrar formas alternativas de encantar o consumidor ao seu produto pode auxiliar 

nas estratégias das organizações a se manterem no mercado e competir com seus 

semelhantes.  

6 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

Especificamente sobre a etapa de coleta de dados não houve controle de 

gênero, o que resultou em uma amostra majoritariamente composta por indivíduos do 

sexo feminino. Por se tratar de um survey e a coleta ter sido realizada via internet, por 

método bola de neve, não houve controle por gênero. 

Para que haja um controle maior da questão de gênero é indicado que estudos 

futuros realizem experimentos e estabeleçam cotas por gênero, para que dessa forma 

a amostra seja mais homogênea. Inclusive neste estudo o mais adequado seria utilizar 

o método experimental, tendo em vista que a maioria dos estudos envolvendo a 

temática de efeito país de origem se concretizaram através de experimentos. No 

entanto, por conta do curto período disponibilizado para a realização deste estudo, 

optou-se por fazer uso do método survey. Ademais, nesta pesquisa não foi realizado 

um pré-teste para a escolha dos países abordados. Portanto, tomou-se como base o 

relatório mais atual dos últimos seis meses da Organização Internacional do Café, o 

qual indicava a quantidade de exportações de café de todos os países produtores de 

café no mundo. Para pesquisas futuras, recomenda-se realizar um pré-teste. 

Além destas limitações, a amostra se mostrou pouco conhecedora de café 

gourmet, o que impactou nos resultados esperados. Estudos futuros podem abordar 

as mesmas variáveis deste estudo, porém, incluindo mais uma mediação de 

disposição de preço a pagar e realizar a pesquisa com povos etnocêntricos. 
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ANEXO 1 - Dendrograma 
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ANEXO 2 - Tabela qui-quadrado 
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ANEXO 3 - Questionário 

 Start of Block: IDENTIFICAÇÃO DE HÁBITOS DE COMPRA 

 Q1 

Olá! 

Somos alunas do 8º período de Marketing da PUCPR e estamos realizando essa 

pesquisa para entender os hábitos de consumo sobre café gourmet. 

 A pesquisa servirá como base para o nosso TCC (trabalho de conclusão do curso de 

Graduação em Marketing) e leva em média 10 minutos. 

 Ao fim deste questionário você terá a opção de concorrer a um sorteio de R$ 200, 

mas para participar é necessário responder a pesquisa até o final. O sorteio será 

realizado no dia 18 de Novembro de 2019 e o resultado será enviado por e-mail a 

todos os participantes. 

 Por gentileza, leia o parágrafo a seguir e caso esteja de acordo, prossiga.     

Eu estou ciente que minha contribuição para este estudo é voluntária, que posso parar 

de responder a qualquer momento e que não há respostas certas ou erradas, apenas 

a minha opinião.  

Entendo que elas serão totalmente confidenciais e somente utilizadas para fins 

acadêmicos.  

Procurarei responder honestamente. 

   

Page Break 
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Q23 Você consome café? 

o Sim 

o Não 

  

Skip To: End of Survey If Você consome café? = Não 

  

  

Q41 Você consome ou já consumiu café gourmet? 

o Sim 

o Não 

  

  

  

Q42 Com qual frequência? 

o Todos os dias 

o Seis vezes por semana 

o Cinco vezes por semana 

o Quatro vezes por semana 

o Três vezes por semana 

o Duas vezes por semana 

o Uma vez por semana 

o Menos de uma vez por semana 

o Não consumo 
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o Outros. Especifique: 

________________________________________________ 

  

  

  

Q51 Em que situações você consome café gourmet? 

▢ Em casa 

▢ No trabalho 

▢ Com os amigos 

▢ Com a família 

▢ Não consumo café gourmet 

▢ Outros. Especifique: 

________________________________________________ 

  

  

Page Break 
  

 

  

  

Q24 Com qual frequência você consome café tradicional? 

o Todos os dias 

o Seis vezes por semana 
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o Cinco vezes por semana 

o Quatro vezes por semana 

o Três vezes por semana 

o Duas vezes por semana 

o Uma vez por semana 

o Menos de uma vez por semana 

o Não consumo 

o Outros. Especifique: 

________________________________________________ 

  

  

  

Q44 Em que situações você consome seu café tradicional? 

▢ Em casa 

▢ No trabalho 

▢ Com os amigos 

▢ Com a família 

▢ Não consumo café tradicional 

▢ Outras. Especifique: 

________________________________________________ 

  

  

Q48 Você prefere café de algum país em específico? 

o Sim 
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o Não 

  

  

  

Q53 Indique os países de onde você costuma comprar café. 

▢ Angola 

▢ Brasil 

▢ Colômbia 

▢ Etiópia 

▢ Gana 

▢ Honduras 

▢ Índia 

▢ Indonésia 

▢ Jamaica 

▢ Nepal 

▢ Paraguai 

▢ Uganda 

▢ Vietnã 

▢ Outros. Especifique: 

________________________________________________ 
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Q50 Quais marcas de café você consome? 

▢ 3 Corações 

▢ 4 Beans Coffee Co. 

▢ Barista 

▢ Bom Jesus 

▢ Cabloco 

▢ Café Brasileiro 

▢ Café do Ponto 

▢ Coffee Lab 

▢ Damasco 

▢ Fazenda Ninho da Águia 

▢ Iguaçu 

▢ Jandaia 

▢ L'OR 

▢ Melitta 

▢ Octavio Café 

▢ Orfeu 

▢ Pelé 

▢ Pilão 

▢ Suplicy 

▢ Outra. Especifique: ________________________________________________ 
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Page Break 
  

 

  

  

Q39 Falando em cafés especiais, você já comprou café a granel? 

o Sim 

o Não 

  

  

  

Q46 Costuma frequentar alguma cafeteria específica? 

o Sim 

o Não 

  

  

Display This Question: 

If Costuma frequentar alguma cafeteria específica? = Sim 

 

  

Q47 Qual cafeteria costuma frequentar? 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

  

Page Break 
  

 

  

  

Q40 Como você costuma comprar café gourmet? 

▢ Cápsula 

▢ Grãos 

▢ Moído 

▢ Pacote fechado 

▢ Compro a bebida pronta feita por um prestador de serviço (exemplo: cafeteria) 

▢ Outro. Especifique: ________________________________________________ 

  

  

  

Q50 Onde você costuma comprar café gourmet? 
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▢ Supermercados e Hipermercados (exemplos: Condor, Muffato, Festval, 

Carrefour, Rio Verde, dentre outros) 

▢ Mercados especiais (exemplo: Mercado Municipal) 

▢ Padaria/ panificadora 

▢ Mercados pequenos (de bairro) 

▢ Compro a bebida pronta feita por um prestador de serviço (exemplo: cafeteria) 

▢ Outros. Especifique: 

________________________________________________ 

  

End of Block: IDENTIFICAÇÃO DE HÁBITOS DE COMPRA 

  

Start of Block: ESCALA - EPO 

  

Q30 

Queremos saber a sua opinião sobre a produção de café gourmet no Brasil    

Até que ponto você concorda com as declarações abaixo?  

  

  

  

Q46 O país de origem deste café é reconhecido pela produção deste tipo de produto? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Definitiva

mente 

não 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Definitiva

mente 

sim 

  

  

  

  

Q47 Em relação à produção de café, o país de origem deste café possui que tipo de 

imagem? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Imag

em 

negat

iva 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Imag

em 

positi

va 

  

  

  

Page Break 
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End of Block: ESCALA - EPO 

  

Start of Block: ESCALA - CONFIANÇA 

  

Q48 Sobre a produção de café gourmet no Brasil , responda. 

  

  

  

Q17 Os produtos deste país me dão uma sensação de segurança. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q16 Eu confio na qualidade dos produtos deste país. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q18 A compra dos produtos deste país é uma garantia de qualidade. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q29 Este país se preocupa com seus consumidores. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q37 Este país é franco ao lidar com os consumidores. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q38 Este país é sério com seus consumidores. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

End of Block: ESCALA - CONFIANÇA 

  

Start of Block: ESCALA - INTENÇÃO DE COMPRA 

  

INTENÇÃO DE COMPRA 

Sobre o café gourmet brasileiro , responda as questões abaixo. 

  

  

  

Q19 É muito provável que eu compre café gourmet brasileiro. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 
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Q26 Eu irei comprar café gourmet brasileiro, quando eu precisar novamente de café. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 

  

  

  

  

Q21 Com certeza eu irei experimentar café gourmet brasileiro. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Discor

do 

totalm

ente 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 

totalm

ente 
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Page Break 
  

 

  

End of Block: ESCALA - INTENÇÃO DE COMPRA 

  

Start of Block: ESCALA - EXPERTISE DO CONSUMIDOR 

  

Q55 Agora sobre seu conhecimento com relação a café gourmet. 

  

  

  

Q9 Quanto de familiaridade você tem com café gourmet? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Não 

é 

famil

iar 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Extrema

mente 

familiar 
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Q10 O quão clara é a sua ideia sobre quais características são importantes para 

fornecer máxima satisfação no uso? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Nã

o 

mui

to 

clar

a 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Muit

o 

clar

a 

  

  

  

  

Q11 Eu conheço muito sobre café gourmet. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Disco

rdo 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Conco

rdo 
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Q12 Como você classificaria seu conhecimento sobre cafés gourmets com relação ao 

resto da população? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Uma 

das 

pesso

as 

mais 

bem 

inform

adas 

o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   
Uma 

das 

pessoa

s 

menos 

inform

adas 

  

  

  

  

Q45 Dos elementos na escolha de um café, o que você considera mais importante 

para a decisão de compra? Organize por ordem de importância, sendo 1 como mais 

importante ao 6, menos importante. 
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(Para ordenar, selecione, arraste e solte cada item por vez). 

______ País de origem 

______ Denominação de origem 

______ Torrefação 

______ Tipo de variedade 

______ Método (moído, grão, cápsula) 

  

  

Page Break 
  

 

  

End of Block: ESCALA - EXPERTISE DO CONSUMIDOR 

  

Start of Block: QUESTÕES DEMOGRÁFICAS (final da pesquisa) 

  

Q2 

Em qual estado você reside? 

Estado 

▼ Eu moro fora do Brasil. ... Tocantins (TO) 
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Q3 Qual é a sua idade? 

Idade 

▼ 15 ... 100 

  

  

  

Q4 Com qual gênero você se identifica? 

o Masculino 

o Feminino 

  

  

  

Q5 Qual o seu estado civil? 

o Solteiro (a) 

o Casado (a) 

o Divorciado (a) 

o Viúvo (a) 
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Q7 Qual o seu nível de escolaridade? 

o Sem escolaridade 

o Ensino Fundamental 

o Ensino Médio 

o Ensino Superior 

o Pós Graduação 

  

  

  

Q6 Qual sua renda familiar, considerando todos os integrantes da família? 

o Até dois salários mínimos (R$ 1.996) 

o De dois a quatro salários mínimos (R$ 1.996,01 a R$ 3.992) 

o De quatro a sete salários mínimos (R$ 3.992,01 a R$ 6.986) 

o De sete a dez salários mínimos (R$ 6.986,01 a R$ 9.980) 

o De dez a treze salários mínimos (R$ 9.980,01 a R$ 12.974) 

o Mais de treze salários mínimos (R$ 12.974,01) 

  

  

Page Break 
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Q33 FIM!!!!! 

Para validar, clique na seta vermelha abaixo. 

  

  

  

E não esqueça de indicar seu e-mail e/ou telefone abaixo no campo abaixo para 

concorrer a R$200,00 ;)   

   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

  

  

Q40 Gostaria de nos dizer algo? Estamos à disposição! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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End of Block: QUESTÕES DEMOGRÁFICAS (final da pesquisa) 

  

  

 


