
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE PEREIRA 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE RISCO PERCEBIDO NA COMPRA E NO 

CONSUMO DE CARNE BOVINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2005



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

LUÍS HENRIQUE PEREIRA 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE RISCO PERCEBIDO NA COMPRA E NO 

CONSUMO DE CARNE BOVINA 

 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito para obtenção do título de 

Doutor em Administração de Empresas. 

 

Campo de conhecimento: 

Administração Mercadológica 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Henrique Nogueira 

Cobra 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2005



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pereira, Luís Henrique. 
      Estratégias de Redução de Risco Percebido na Compra e no Consumo de Carne 
Bovina. / Luís Henrique Pereira. - 2005. 
      113 f. 

 
      Orientador: Marcos Henrique Nogueira Cobra. 
      Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
      1. Consumo (Economia) – Processo decisório. 2. Comportamento do consumidor. 3. 
Avaliação de riscos. 4. Carne bovina - Consumo. I. Cobra, Marcos, 1940- II. Tese 
(doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 

 
 

CDU 658.89 
 



 

LUÍS HENRIQUE PEREIRA 

 

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE RISCO PERCEBIDO NA COMPRA E NO 

CONSUMO DE CARNE BOVINA 

 

Tese apresentada à Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito para obtenção do título de 

Doutor em Administração de Empresas. 

 

Campo de conhecimento: 

Administração Mercadológica 

 

Data de aprovação: 

___/___/___ 

 

Banca Examinadora: 

 
________________________________________
Prof. Dr. Marcos Henrique Nogueira Cobra 
(orientador) FGV-EAESP 
 
________________________________________ 
Prof. Dr. Juracy Gomes Parente 
FGV-EAESP 
 
________________________________________
Profa. Dra. Tânia Maria Vidigal Limeira 
FGV-EAESP 
 
________________________________________
Prof. Dr. Dario de Oliveira Lima Filho 
UFMS 
 
________________________________________ 
Prof. Dr. George Bedinnelli Rossi 
USP 



 

 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dedico este trabalho a minha mulher, 

Susana, que tão sabiamente soube me 

auxiliar, e tão amorosamente aguardar, aos 

meus filhos Rafaella e Pedro pela 

compreensão tão precoce, e  acima de tudo a 

Deus por me permitir chegar até aqui”. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 
Inicialmente gostaria de agradecer à CAPES e à Fundação Getúlio Vargas pelo 

apoio financeiro proporcionado neste período de realização do Curso de Doutorado. 

Em seguida gostaria de agradecer aos funcionários da escola que sempre 

estiveram disponíveis para ajudar, são tantos, mas dedico sinceros agradecimentos à Mari, 

Edna, Aline, Sr. Osvaldo, Sr. Juraci, Dionísio, Luana,  Henrique, Júlio, enfim a todos aqueles 

que auxiliaram na caminhada. 

Um agradecimento muito especial à querida Ester Franco pela disposição e 

solicitude que sempre demonstrou e principalmente pela amizade e confiança que pudemos 

desenvolver neste período. 

Aos colegas de curso e aqui me faltaria espaço para agradecer o apoio e amizade 

dedicados. Um agradecimento especial ao Antonio Gélis pelas palavras certas nos momentos 

mais difíceis. Ao André, Natércia, Brasil, Daniela, Estela, César, Roberta, Roseli, Marcelo 

Binder, Marco Antonio, Tatiana, Pedro, Fernando, Elias, Hivy, Kojima, entre muitos outros 

tão importantes quanto. 

Aos professores a minha gratidão pela dedicação e entrega, um agradecimento 

especial ao George Rossi, pela orientação no início do curso e o Francisco Aranha pelo apoio 

e incentivo determinantes na minha carreira acadêmica. 

Ao Profº Marcos Cobra, como agradecer as inúmeras oportunidades que me 

concedeu, apostando e confiando em minha capacidade... seu nome e a marcante presença já 

definem o perfil desse grande mestre. O que dizer de sua sabedoria, cavalheirismo e ética. 

Como expressar o meu agradecimento pelo seu companheirismo e compreensão durante todos 

os momentos da pesquisa. Foi muito mais do que um orientador, um amigo conselheiro. Ao 

senhor, professor, diante do inefável deixo aqui o meu maior respeito e admiração.  

Agradeço também aos membros da banca Professores Juracy Parente, Tânia 

Limeira e Dario Lima pela disposição em dedicar preciosas horas ao exame deste trabalho 

final e pelo apoio que já dedicaram em outras oportunidades. 

Aos irmãos de fé que apoiaram com amor e oração nos momentos difíceis longe 

da minha família: Fernando, Ieda, Heidi, Diogo e Miriam, Alberto, Mirian Sunhog, Noeme, 



 

 

Mary Jô, Milton, Xandy, Paty, Roberta, Ivan e todos aqueles que incondicionalmente se 

mantiveram presentes em oração. 

Por fim, meu mais profundo agradecimento àqueles que sempre estiveram ao meu 

lado, me apoiando em todos os momentos: a minha família. Aos meus pais, Souza e Arlete, 

agradeço pela formação que me deram, ensinando-me os melhores caminhos a trilhar, a eles o 

meu muito obrigado. Aos meus segundos pais, meus sogros, Adetildes e Renilde, também não 

tenho palavras para agradecer tamanha doação e cuidado. Aos meus irmãos, cunhado e 

cunhadas, tios e demais “agregados” muito obrigado. Dedico especial agradecimento a minha 

cunhada que me acompanhou passo-a passo nesta reta final, mesmo em meio a tantas 

tribulações... Adriane, não tenho realmente como te agradecer pela ajuda incansável e 

abnegada, que só mesmo uma pessoa de Deus, como você seria capaz. E agora, àqueles que 

são a razão do meu lutar, meus filhos e minha esposa, que tanto suportaram até que chegasse 

esse momento de vitória, pois então, a vitória é nossa e juntos vamos desfrutá-la. À Susana, 

mulher valorosa, batalhadora, o meu amor e respeito e a mais sincera admiração...muito 

obrigado! Só nós dois sabemos o que isto significa. Aos meus filhos Rafaella e Pedro, que um 

dia entenderão todo esse esforço (espero!) o agradecimento do Papai, que agora vai poder 

estar mais com vocês (também espero e quero!). E acima de todas as coisas o meu 

agradecimento a Deus o verdadeiro autor e consumador de toda a obra, a Ti todo louvor, toda 

a honra e toda a glória seja dada. Obrigado Pai querido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EPÍGRAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que adquire entendimento ama a 

sua alma; o que conserva a 

inteligência achará o bem”. 

Prov 19:8 



 

 

RESUMO 
 

 

Confrontado com o alarmante discurso social que favorece a percepção do risco 

do alimento à saúde, os consumidores modernos encontram-se em uma situação de 

desconforto psicológico causada pelo consumo de alimentos que vêm da indústria agrícola e 

de gêneros alimentícios. Para eliminar este desconforto, o consumidor pode mudar seus 

hábitos de compra e de consumo ou introduzir algumas medidas para reduzir este risco. 

Desde que o mundo do marketing foi introduzido a este conceito por Bauer, a 

teoria de risco percebido teve uma longa e variada tradição na pesquisa, contudo muitos 

autores não reconheceram em suas pesquisas a dispersão dessa construção em todos os 

estágios do processo de compra. As centenas de estudos mediram a percepção do risco em 

uma larga variedade de contextos mas, na grande maioria dos casos, o estágio do processo de 

decisão de compra, em que o consumidor se encontra inserido em grande medida, não foi 

considerado. Assim, esta pesquisa traz uma inovação neste sentido, uma vez que considera em 

sua análise o processo decisório da compra de forma integral. 

Uma outra contribuição importante deste trabalho está na quebra da visão 

tradicional dos modelos de redução do risco, onde a redução do risco é ligada principalmente 

à busca da informação e feita ao nível do risco manipulado, de forma a considerar que a 

redução do risco pode acontecer também com a ajuda das práticas e de desenvolvimentos 

cognitivos, podendo ser feita em dois níveis: risco inerente e risco manipulado. 

Por fim, o objetivo deste trabalho é compreender a maneira pela qual os 

consumidores percebem o risco, considerando todo o processo decisório, e apresentar uma 

tipologia das estratégias de redução do risco, identificando a diversidade de práticas de 

compra e de consumo que fazem parte da escolha do cliente. 

 

 

Palavras-chaves: consumo, processo de decisão de compra do consumidor, risco percebido, 

redução do risco, carne bovina. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Confronted with alarming social discourse favouring the perception of food risk, 

modern consumers find themselves in a situation of psychological discomfort caused by 

consumption of foodstuffs coming from the agricultural and foodstuff industry. To eliminate 

this discomfort the consumer may change their purchasing and consumption habits or 

introduce some measures for the reduction of risk. 

Since Bauer first introduced the marketing world to the concept, perceived risk has 

had a long and varied research tradition, yet many authors have failed to recognize in their 

research how pervasive the construct is in all the stages of the buying process. Hundreds of 

studies have measured risk perception in wide variety of contexts but, in the vast majority of 

cases, the stage of decision process in which the consumer found himself/herself in at the time 

of measurement was not considered. Then, this research brings an innovation in this sense 

once it considers the whole decision make process in its analysis. 

Another important contribution of this work is to break with the traditional view of 

risk reduction models where the risk reduction is mainly linked to the search of information 

and done on the level of handled risk to consider that risk reduction may happen also with the 

help of practices and cognitive developments and can be done in two levels: inherent risk and 

handled risk. 

Hence, the aim of this work is to understand the way consumers perceive risk in the 

whole decision making process and to present a typology of risk reduction strategies taking 

into account the diversity of buying and consumption practices. 

 

 

 

Keywords: consumption, consumer decision making process, perceived risk, risk reduction, 

beef. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 
O consumo de produtos de origem animal, como a lã, o leite e as carnes, têm 

contribuído para a sobrevivência e o desenvolvimento da humanidade desde a pré-história. 

Originalmente, o homem consumia carnes oriundas de animais que eram caçados com lanças 

e machados feitos de pedra lascada. Com o decorrer do tempo, os homens aprenderam a 

domesticar diversas espécies animais utilizando-as como reserva de alimento e força de 

trabalho. O advento da domesticação de animais, associado à agricultura, permitiu que o ser 

humano deixasse a condição de coletor-caçador nômade e passasse a viver de maneira 

sedentária. 

À medida que o homem expandiu suas fronteiras, por meio do descobrimento de 

novas terras, os animais domesticados foram levados com ele para regiões distantes de sua 

origem, afetando a cultura alimentar de outros povos. Desta maneira, diversas mudanças 

alteraram substancialmente os hábitos humanos de consumo de alimentos, fazendo com que a 

carne de bovinos, suínos, aves e peixes passasse a integrar a dieta da população em diversas 

partes do mundo. 

No decorrer da história da humanidade, a estrutura de produção de produtos de 

origem animal e, mais particularmente, das carnes alterou-se significativamente. A migração 

do homem para as cidades modificou as formas de produção, de comercialização e de 

consumo de carnes. 

Nas últimas décadas foi possível observar mudanças no macro-ambiente mundial,  

como a abertura e a globalização dos mercados. No Brasil, em especial, a abertura das 

importações e a estabilização da economia impulsionou o acirramento da competitividade 

interna em razão da abertura às importações, possibilitando a entrada de toda uma sorte de 

produtos a preços menores e de qualidade superior. A estabilização da economia pôs em 

cheque os ganhos financeiros oriundos do mercado especulativo e demandou esforços das 

empresas direcionados à obtenção de lucros através de ganhos produtivos. 

O mercado de carnes no Brasil e no mundo está cada vez mais competitivo e 

complexo. Essa complexidade é resultante, sobretudo, do ciclo de vida e do grau de 

perecibilidade do produto; das exigências por rigorosos controles sanitários; e, da crescente 

demanda por diversificação e agregação de valor, mesmo no caso de um mercado cujo 

principal produto é, em essência, uma commodity.  
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Um mercado competitivo e complexo, como o de carne bovina, requer contínua 

associação do conhecimento técnico à competência gerencial para atender as crescentes 

preocupações dos consumidores com a saúde, riscos da contaminação, utilização 

indiscriminada de antibióticos e destinação dos resíduos. Associadas a estas preocupações 

estão as barreiras comerciais e os rigorosos critérios impostos pelos mercados externos, como 

o europeu e o norte-americano, que acabam por dificultar a competição em importantes 

mercados. O Brasil tem respondido bem a todas as exigências e já se tornou um dos mais 

importantes fornecedores de carne bovina do mundo. No que se refere à produção e ao 

consumo interno percebe-se um quadro de estabilidade com ligeiro crescimento. 

Em uma análise sobre o comportamento de compra e tendência de consumo da 

carne bovina Silva et al.(1999) apresentam um estudo de projeção que envolve a taxa de 

crescimento populacional, a taxa de crescimento da renda e a elasticidade de renda, cujos 

resultados são apresentados na tabela 1. 

 O que se observou em relação a 2003 e 2004 é que os valores projetados, 

mesmo para um cenário mais pessimista, não foram atingidos, ficando por volta de cinco 

pontos percentuais menores que as estimativas, fato que coloca o setor em alerta. Entretanto, 

no que se refere às exportações dados mostram um crescimento consistente como será 

apresentado e discutido na seção seguinte. 

 Assim, percebe-se que o mercado interno de carne bovina se encontra 

estabilizado sem apresentar crescimento expressivo. Desta forma, o que se pergunta é: quais 

seriam as razões para isto? 

 Em primeiro lugar podem-se alegar fatores econômicos tais como renda, preço 

do produto e preço dos produtos substitutos. Em segundo lugar pode-se atribuir esta 

estagnação à mudança nos hábitos alimentares do consumidor que, em virtude de buscar uma 

dieta alimentar, em tese, mais saudável, deixa de comprar o produto. 

 Esta pesquisa vai procurar trabalhar com a segunda hipótese, que o 

consumidor, em virtude de alterações em seu hábito alimentar, deixa de comprar o produto e 

o substitui por produtos em que ele confia e que em sua avaliação são menos prejudiciais à 

sua saúde. 

 É neste ponto que se insere o conceito de risco percebido, ou seja, a 

probabilidade de ocorrência de conseqüências negativas ao comprar o produto. No caso desta 

pesquisa, a preocupação se estenderá não somente à compra do produto, mas também ao 

consumo do produto, visando suprir uma lacuna existente na literatura de risco percebido, 
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onde a maioria dos estudos se preocupou somente com o risco no processo de compra dos 

produtos. (MITCHELL e BOUSTANI, 1994). 

 

 

Tabela 1. Projeções de consumo de carne bovina no Brasil segundo três cenários de 
crescimento da renda em mil toneladas equivalente-carcaça 

 
Consumo anual (mil toneladas equivalente-carcaça)* 

Ano Cenário 1: 

baixo crescimento 

Cenário 2: 

médio crescimento 

Cenário 1: 

baixo crescimento 

1999 6.228 6.289 6.349 

2000 6.328 6.451 6.576 

2001 6.429 6.618 6.811 

2002 6.531 6.789 7.054 

2003 6.635 6.964 7.306 

2004 6.741 7.144 7.567 

2005 6.849 7.329 7.838 

2006 6.958 7.518 8.118 

2007 7.069 7.713 8.408 

2008 7.182 7.912 8.708 

2009 7.296 8.116 9.019 

2010 7.413 8.326 9.341 

Cenário 1: crescimento médio de PIB de 2% ao ano; Cenário 2: crescimento médio do PIB de 
4% ao ano e Cenário 3: crescimento médio do PIB de 6% ao ano 

 

Fonte: Silva et al., 1999. 

 

Assim, este trabalho terá como objetivo entender como se dá o processo de 

percepção de risco na compra de carne bovina e a partir desta compreensão buscar-se-á 

identificar que estratégias os consumidores de carne bovina utilizam para reduzir o risco 

percebido; e então, por meio de uma pesquisa exploratória, com a utilização de entrevistas em 

profundidade junto a consumidores de carne bovina, buscar classificar essas estratégias de 

maneira coerente e fiel à realidade. 
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Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa percorrerá, além deste capítulo 

introdutório, onde se apresenta o tema geral, outros sete capítulos que vão desde a 

apresentação do tema e formulação do problema de pesquisa, referencial teórico, metodologia 

de pesquisa, análise dos dados e conclusão. 

Nos capítulos do referencial teórico serão abordados os temas: comportamento de 

consumo de carne bovina e risco percebido. Através da revisão destes assuntos pretende-se 

lançar as bases para a análise dos dados, pois é nestes capítulos que estarão os modelos e 

teorias que darão alicerce às construções teóricas que se pretende apresentar ao final deste 

trabalho. 

No capítulo de metodologia será apresentado o desenho da pesquisa e de que 

forma se dará a operacionalização da pesquisa, tais como seleção de amostra e coleta de 

dados, sempre buscando o rigor metodológico que se entende necessário para validação da 

pesquisa. 

No capítulo de análise dos dados proceder-se-á a contraposição dos dados com a 

teoria em questão na procura de respostas, arranjos e classificações que atendam aos objetivos 

propostos pela pesquisa. 

Finalmente, na conclusão, serão apresentados os principais achados, bem como 

serão lançados desafios para novas pesquisas sobre o assunto, chamando a atenção para as 

limitações da pesquisa e delimitação de seu poder explicativo. 

Assim, espera-se que, ao final, a pesquisa possa contribuir com a construção de 

conhecimento na área de risco percebido e que o conhecimento gerado possa ter aplicação na 

prática do dia-dia de empresas, seja na elaboração de estratégias, seja na aplicação mais usual 

e rotineira ao nível tático e operacional. 

Somente observando que, ao se tentar criar novas classificações e tipologias, a 

pesquisa lançará mão de visões novas sobre risco percebido, procurando romper com a visão 

tradicional, das estratégias de redução de risco, entendo que além de buscar informações, o 

consumidor recorre a outros recursos, que vão além do racional, e desembocam no emocional 

do indivíduo. 

 

 



16 

CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

Desde os primeiros estudos a respeito de risco percebido (BAUER, 1960) até 

hoje, já se passaram mais de quarenta anos e ainda assim o tema continua despertando 

bastante interesse. Se por um lado os primeiros estudos se dedicaram a compreender e 

explicar o fenômeno e seus antecedentes (BAUER, 1960; COX, 1967; ROSELIUS, 1971; 

PETER e TARPEY, 1975; BETTMAN, 1975), no caso de bens duráveis e de mais alto preço, 

pouca atenção foi dedicada ao estudo do risco percebido para bens não duráveis. 

Entretanto, o interesse por parte dos consumidores em relação às ameaças de 

contaminação alimentar e o impacto do consumo de alimentos na saúde humana tem 

aumentado continuamente na última década (SPARKS E SHEPHERD, 1994; HUGHES, 

1995; KAFKA e VON ALVENSLEBEN, 1998) e é este o contexto que motiva a realização 

desta pesquisa.  

O aumento de mortes por doenças crônicas, como as cardiovasculares (DCVs), 

resultou, como seria razoável, em intenso debate sobre as formas mais eficazes de combate. 

Numa análise rápida sobre possíveis causas e efeitos, alimentos com gorduras saturadas e 

colesterol, diretamente associados a DCVs, como a carne bovina, assumiram o papel de vilões 

e foram proscritos. 

Em contrapartida a este fato, a cadeia da carne como um todo, ciente de sua 

delicada situação perante os consumidores, procurou trabalhar no sentido de desenvolver 

processos que melhorassem a qualidade da carne e diminuísse os índices de contaminação e 

também de colesterol ruim. Desde os produtores até o varejo, todos passaram a adotar 

processos no sentido de melhorar a qualidade da carne em vários aspectos, investindo cada 

vez mais no controle da qualidade do produto, a exemplo: na seleção de pasto, seleção de 

matrizes e escolha de sistema produtivo, transporte, abate, estocagem, distribuição 

(investimentos em logística), recepção do produto na loja, preparação do produto para a 

venda, embalagem, informações de origem e de componentes nutritivos, controle dos 

equipamentos de refrigeração nas lojas, treinamento do pessoal de vendas no açougue, higiene 
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e limpeza do local de exposição do produto. É claro que os problemas são enormes no setor, 

tais como falta de coordenação na cadeia (FERREIRA e PADULA, 1998), mas claramente há 

indícios de avanços significativos, ainda que puxados pelo substancial aumento nas 

exportações (ver tabela 2), onde a exigência de elevado padrão de qualidade é fator decisivo 

no fechamento de negócios. 

 

Tabela 2. Exportações de carne bovina (mil toneladas) 
 

Exportação 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Brasil  464 492 748 881 1.140 1.370 
Austrália 1.270 1.338 1.398 1.365 1.250 1300 
Canadá  492 523 575 610 425 615 
Nova Zelândia 462 505 516 503 535 535 
Índia  222 365 370 416 465 520 
UE 994 644 575 512 456 440 
Argentina 359 357 168 348 330 350 
Uruguai 189 236 145 259 314 330 
Ucrânia 151 157 98 146 150 155 
China 57 54 60 44 40 38 
Outros 126 128 131 192 103 74 
Sub total 4.786 4.799 4.784 5.276 5.208 5.727 
EU 1.094 1.119 1.029 1.110 1.192 1.207 
Total  5.880 5.918 5.813 6.386 6.400 6.934 

Fonte: USDA (dezembro de 2003) 

 

A importância de se estudar a questão do risco percebido e o comportamento do 

consumidor de carne bovina no Brasil se deve também à relevância do produto no hábito de 

consumo do brasileiro; veja no tabela 3, como o consumo de carne é expressivo no Brasil. 

O consumo de carne bovina no Brasil é tão significativo que ultrapassa o consumo 

da China, que tem população cerca de dez vezes maior. Enfim, percebe-se por estes números 

que a carne bovina é um item de grande importância na dieta alimentar do brasileiro, 

merecendo ser estudado com maior profundidade, e que os achados de uma pesquisa que 

envolva o comportamento de compra e o risco percebido pelo consumidor tem muito a 

contribuir no desenvolvimento de estratégias por parte dos envolvidos nesta cadeia. 

Ainda, como se verifica no tabela 4, a produção brasileira é bastante expressiva 

(2º lugar no mundo) e somente cerca de 18% desta produção é exportada, sendo o restante da 

produção comercializada no mercado interno, o que comprova a importância de se conhecer 

profundamente este mercado consumidor. 
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Tabela 3. Consumo de carne bovina  (mil toneladas) 
 

Consumo  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
UE 7.435 7.329 6.824 7.507 7.598 7.450 
Brasil  5.863 6.102 6191 6.437 6.460 6.560 
China 5.010 5.290 5.448 5.830 6.007 6.252 
México 2.250 2.309 2.341 2.409 2.438 2.460 
Argentina 2.501 2.543 2.515 2.361 2.332 2.408 
Rússia 2.734 2.309 2.404 2.369 2.391 2.336 
Índia 1.438 1.335 1.400 1.394 1.495 1.550 
Japão 1.516 1.577 1.413 1.312 1.355 1.385 
Canadá 994 992 968 992 1.407 1.070 
Austrália 722 645 654 704 717 669 
Outros 6.634 6.391 5.785 5.898 4.538 4.532 
Sub total 37.097 36.822 35.943 37.213 36.378 36.672 
EU 12.325 12.503 12.351 12.738 12.422 11.962 
Total 49.422 49.325 48.294 49.951 48.800 48.634 

Fonte: USDA (dezembro de 2003) 

 

Tabela 4. Produção de carne bovina (mil toneladas) 
 

Produção  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Brasil 6.270 6.520 6.895 7.240 7.530 7.850 
UE 7.569 7462 6.896 7.456 7.360 7.330 
China 5.054 5.328 5.488 5.846 6.020 6.260 
Argentina 2.840 2.880 2.640 2.700 2.650 2.750 
Índia 1.660 1.700 1.770 1.810 1.960 2.070 
México 1.900 1.900 1.925 1.930 1.950 1.960 
Austrália 1.956 1.988 2.049 2.089 1.946 1.935 
Rússia 1.900 1.840 1.760 1.740 1.700 1.640 
Canadá 1.238 1.246 1.250 1.295 1.210 1.430 
África do Sul 584 630 665 645 643 654 
Outros 6.517 6.293 5.637 5.855 4.594 4.521 
Sub Total 37.488 37.787 36.975 38.606 37.563 38.400 
EU 12.124 12.298 11.983 12.427 12.226 11.647 
Total  49.612 50.085 49.958 51.033 49.789 50.047 

Fonte: USDA (dezembro de 2003) 

 

Desta forma, sendo o mercado interno tão importante, verifica-se pelo tabela 

acima que não tem havido acréscimos substanciais no consumo de carne bovina. Assim, 

especulam-se quais seriam os motivos para tal. Um dos caminhos que este trabalho pretende 

seguir é o de que pode estar em curso uma ligeira mudança de hábito de consumo de carne 

bovina, onde o consumidor, em face das más notícias relativas à contaminação alimentar e 

problemas de saúde ligados ao consumo de carne bovina, tem refreado o seu consumo 
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buscando alternativas que diminuam a percepção de risco. Tendo esse pressuposto como base, 

estabelece-se o problema de pesquisa detalhado a seguir. 

 

 

2.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Este projeto insere-se no domínio do conhecimento de marketing, mais 

especificamente na teoria de comportamento do consumidor e seu tema  envolve a teoria de 

risco percebido. Tendo em vista a argumentação apresentada na seção anterior e considerando 

a atualidade do tema propõe-se a seguinte problemática de estudo nesta pesquisa: 

 

 Como os consumidores percebem risco na compra e no consumo de 

carne bovina? 

 Que estratégias os consumidores utilizam para reduzir o risco na 

compra e no consumo de carne bovina? 

 

Desta forma, o que se pretende neste trabalho é promover uma melhor 

compreensão do fenômeno risco percebido e de seus aspectos ligados à compra e ao consumo 

de carne bovina e, por fim, propor uma tipologia das estratégias utilizadas por consumidores 

na redução do risco percebido na compra e no consumo de carne bovina que permita a 

integração da lógica de compra e consumo apresentada por consumidores deste produto. 

A questão do risco percebido tem sido levantada por vários autores, entretanto a 

grande maioria destes autores se dedicou ao estudo do risco percebido em relação a bens 

duráveis (HISRICH, DORNOFF e KERNAN, 1972; KAPLAN, SZIBYBILLO e JACOBY, 

1974; SCHIFFMAN, SCHUS e WINER, 1976), concentrando seus estudos em bens de alto 

preço e de alto envolvimento do consumidor em relação à compra. Trabalhos dedicados ao 

estudo do risco percebido para bens não duráveis e de relativo baixo envolvimento na compra 

foram, por algum tempo, relegados a um segundo plano. Entretanto, nos últimos anos, 

motivados pelos vários incidentes ocorridos, principalmente na Europa, com relação a 

produtos alimentares, alguns autores têm desenvolvido trabalhos que procuram chamar a 

atenção para importância do estudo do risco percebido no segmento de produtos alimentares 

dada à grande preocupação manifestada por consumidores do mundo inteiro em relação a 
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questões como segurança alimentar e consciência de alimentação saudável (YAVAS e 

TUNCALP, 1984; MITCHELL e GREATOREX, 1988; MITCHELL e BOUSTANI, 1992). 

Casos como a encefalopatia espongiforme bovina ou “doença da vaca louca”, a “gripe do 

frango”, salmonela em ovos, alimentos com alto teor de colesterol são assuntos freqüentes em 

revistas e jornais de grande circulação no mundo todo. Desta forma, acredita-se que o estudo 

traz uma grande contribuição no sentido de procurar entender melhor este fenômeno no caso 

de produtos alimentícios, resgatando uma lacuna na literatura da teoria do risco percebido, 

que não é nova, já que vem se desenvolvendo desde a década de 60, com o primeiro trabalho 

a respeito do assunto (Bauer, 1960), e que, no entanto não contempla de forma significativa, 

este importante segmento de produtos, que são os bens de consumo não-duráveis, ou mais que 

isso, perecíveis. 

Além de contribuir com a teoria de risco percebido tratando de um produto pouco 

pesquisado em estudos anteriores, esta pesquisa acrescenta à teoria uma perspectiva também 

negligenciada em estudos anteriores, qual seja o estudo do risco além do processo de compra 

incluindo a perspectiva do consumo na análise dos dados, entendendo que a compra e o 

consumo de carne ultrapassa as fronteiras do aspecto econômico e da utilidade e permeia 

aspectos sociais e culturais do consumidor brasileiro. A pesquisa aceita a proposição de que a 

redução de risco acontece também com a ajuda de práticas e desenvolvimentos cognitivos e 

também que a redução de risco não se dá somente ao nível do produto específico, mas se 

estende à classe de produtos, como no caso desta pesquisa, os alimentos. 

 Como justificativa prática da pesquisa pode-se dizer que a melhor compreensão da 

forma que consumidores percebem risco e de quais estratégias utilizam para reduzi-lo pode 

trazer excelentes contribuições ao estabelecimento de estratégias mercadológicas, no sentido 

procurar reduzir a percepção de risco por parte dos consumidores e estabelecendo estratégias 

que incorporem o conhecimento de como pensam, agem e sentem os consumidores de carne 

bovina para que essas estratégias atendam às necessidades e desejos destes. 

 

 

2.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Considerando a problemática exposta anteriormente, esta pesquisa procurará 

atender os seguintes objetivos: 
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Objetivo Geral: compreender o processo de percepção de risco na compra e no 

consumo de carne bovina e identificar e classificar as estratégias de redução de risco 

percebido na compra e no consumo de carne bovina. 

 

 

2.3.1 Objetivos Específicos 

 

Decorrentes do objetivo geral, a pesquisa deverá atender aos seguintes objetivos 

específicos: 

 Rever a literatura sobre risco percebido; 

 Rever a literatura sobre estratégias de redução de risco percebido; 

 Rever a literatura sobre o processo decisório do consumidor; 

 Rever a literatura de estresse e enfrentamento; 

 Analisar os antecedentes de risco percebido. 
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CAPÍTULO 3 – COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE CARNE 

BOVINA 
 

 

 

De acordo com Carmo (1996, p.161), “as raízes da dieta básica do brasileiro 

remontam à época da colonização, aonde os hábitos indígenas vieram somar-se aos costumes 

alimentares europeus e africanos. Os ciclos econômicos do gado bovino, café e cana de açúcar 

contribuíram fortemente na consolidação desses hábitos. Desta forma, desde sempre 

constituíram parte comum da alimentação em todas as regiões: feijão, arroz, farinha de 

mandioca, açúcar, café e carne bovina”. 

Atualmente o consumo de carne bovina é influenciado por três principais 

aspectos: renda per capita da população, preço do produto e preço das demais carnes 

consideradas substitutas. Percebe-se mesmo assim que, historicamente, o Brasil tem o hábito 

de alimentar-se de carne bovina, o que determina uma demanda interna muito favorável para 

o produto (BUSO, 2000) 

Diversos autores têm relatado a influência de fatores econômicos, sociais, 

culturais e individuais sobre o comportamento de compra dos consumidores de alimentos e, 

mais especificamente, de carne bovina. 

Parker (2000) afirma que em um ambiente competitivo e volátil, como o que 

caracteriza os dias de hoje, é imprescindível que as organizações tenham o foco orientado 

para o consumidor, ou seja, conhecer os consumidores de maneira suficientemente profunda 

para possibilitar antecipar às suas necessidades e desejos, superando as suas expectativas. O 

conhecimento do consumidor é, portanto, condição básica para que as organizações possam 

satisfazê-lo, com vistas a manter a sua fidelidade. 

Conforme Gonçalves (2001, p. 8-11), “o século XXI tem início com profundas 

alterações no mercado e a mais intensa delas diz respeito ao comportamento do consumidor”. 

Embora os preços ainda exerçam um papel preponderante na escolha de produtos 

e locais de compra, o autor destaca que: 

 

“... em todos os níveis sociais cresce a consciência da dimensão ética, da 

cidadania, da valorização dos direitos humanos e do respeito à capacidade de 
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consumo. Questões como meio ambiente, a reciclagem de embalagens, a 

responsabilidade social e, até mesmo o tratamento dispensado pela empresa aos seus 

colaboradores pesam muito na hora de escolher onde ele vai gastar o seu dinheiro”. 

 

Nesse contexto, o autor finaliza afirmando que: 

 

“... por questão de sobrevivência num mundo sem fronteiras, tornou-se 

vital para as empresas descobrir como satisfazer, ou melhor, como se antecipar às 

necessidades de seus clientes e, como prêmio, conquistar a sua fidelidade”. 

 

De acordo com Lukianocenko (2001), os consumidores estão se tornando mais 

maduros, influentes, informados, específicos e exigentes. Por isso, eles procuram alimentos 

mais saudáveis, frescos, naturais e saborosos. Além disso, os consumidores desejam que a sua 

experiência ao comprar e consumir os alimentos seja mais fácil, conveniente e segura. 

Alarcón (2000, p. 70) destaca que “...o maior mercado do Brasil e talvez do mundo é o de 

alimentos. Mercado este, sempre crescente e mais exigente”. 

Conforme Neves et al. (2000), as empresas do setor de alimentos passam hoje por 

grandes transformações que partem do seu elemento-chave, que é o consumidor final. 

Entender as mudanças nos desejos desse novo consumidor, que alteram gradativamente seu 

hábito alimentar, é fundamental para compreender como as empresas ao longo das cadeias 

produtivas devem trabalhar para atingir os seus objetivos. Por esse motivo, os supermercados, 

o setor de serviços de alimentação, os distribuidores atacadistas, a indústria de alimentos, a 

agroindústria, a produção agropecuária e as empresas de insumos nunca precisaram tanto do 

fluxo eficiente de informações ao longo da cadeia produtiva para compreender o que este 

“maestro consumidor” demonstra em termos de preferência alimentar e, conseqüentemente, 

como e o quê irá comprar.  

Pasquali (2001: p. 14) aponta as seguintes tendências para o setor de alimentos, 

fundamentadas nas mudanças no comportamento dos consumidores: 

 

“O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, bem como 

a expansão de lares com menor número de moradores, têm levado ao aumento de 

demanda por produtos de preparo rápido, de fácil manuseio e conservação e, 

preferencialmente, em embalagens individualizadas e transparentes”. 
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Uma outra tendência apontada pela literatura tem sido a expansão do consumo de 

alimentos fora do domicílio, principalmente em restaurantes que operam no sistema de fast 

food (NEVES et al., 1999). Tal sistema representa praticidade, rapidez, conveniência e 

adequação ao estilo de vida moderno, cujas limitações de tempo limitam deslocamentos 

demorados durante o período de trabalho, principalmente nos grandes centros urbanos. As 

limitações de tempo também influenciam a decisão de compra dos consumidores, que têm 

optado por produtos que permitam uma preparação rápida e fácil (ELITZAK, 1999). 

A apreensão das pessoas com relação à saúde, longevidade e segurança alimentar, 

além da preocupação com a conservação do meio ambiente, tem resultado no crescimento da 

demanda por produtos orgânicos livres de aditivos (hormônios, corantes, conservantes, 

estabilizantes, entre outros) e ecologicamente corretos (biodegradáveis, recicláveis e que 

gastem pouca água e energia). Nesse sentido, observa-se também uma grande preocupação 

dos consumidores quanto à origem dos produtos e à segurança, como a contaminação por 

microorganismos patogênicos. O desejo de consumir alimentos mais saudáveis justifica 

também a acentuada propensão dos consumidores por alimentos com baixo teor calórico e/ou 

seguirem recomendações de dieta, aumentando a demanda por produtos light, diet, orgânicos 

e funcionais (LUKIANOCENKO, 2001; GONÇALVES, 2000; PASQUALI, 2001; NEVES et 

al., 1999). 

Para Bliska e Igreja (2002: p. 83), 

 

“... nos dias atuais, o consumidor tem maior acesso às informações sobre 

problemas decorrentes de uma alimentação inadequada e/ou intoxicação 

alimentar, tornando-se essencial a preocupação da indústria alimentícia com a 

segurança alimentar para manter-se competitiva”. 

 

Lutz et al. (1993) afirmam que a demografia do consumidor influencia qualitativa 

e quantitativamente o consumo de alimentos. Tal afirmativa é confirmada por Rutowitsch 

(2002, p.28), que ressalta ainda que “... a demografia do consumidor (idade, renda disponível 

e ancestralidade) vai afetar a demanda por carne”. 

Arima (1996: p. 1) destaca que “... a idade dos consumidores parece ser um dos 

fatores mais discriminativos para a percepção da qualidade que os outros como o sexo, 

hábitos de compra e de consumo”. Assim, as mudanças no perfil etário da população 

verificadas na última década em função da diminuição das taxas de natalidade e do aumento 
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da expectativa de vida da população, também têm alterado os padrões de consumo e hábitos 

alimentares, com impactos em toda a indústria alimentícia.  

De acordo com Estudo... (2000: p. 95), “... o consumo per capita de carne bovina 

é discriminado de acordo com os estratos de renda da população”. Além disso, “... como a 

renda não é uniformemente distribuída entre a população, a elasticidade, ou seja, a resposta do 

consumidor às variações de renda tende a ser diferente para diferentes estratos de renda”. 

Ravier (2001: p. 15-16) entende que 

 

“... o consumo – assim como outras estratégias de manifestação social e 

cultural – é um fenômeno que só pode ser avaliado em relação ao contexto em 

que se situa, bem como à especificidade que os consumidores e produtores 

adquirem no mesmo”. 

 

Nesse sentido, um dos grandes paradoxos da globalização tem sido o fato de que, 

se por um lado observam-se a dissipação das fronteiras e um trânsito rápido de produtos e 

capitais entre os mercados, por outro há uma fragmentação de desejos em função de culturas e 

subculturas diferentes. Isso justifica a necessidade de oferecer produtos direcionados para 

segmentos específicos de mercado relacionado às preferências regionais, culturais e étnicas 

(STAYMAN e DESHPANDE, 1989; NEVES et al., 1999). Conforme Souza (2000: p. 63),  

 

“... cada consumidor, dependendo de seus costumes e 

particularidades da região onde vive, tem preferência por determinadas 

características da carne. Por exemplo, na região sul do Brasil se dá preferência, 

ou seja, atribui-se qualidade a carcaças com bastante gordura. Já no norte e 

nordeste brasileiro, prefere-se carcaças magras e bem musculosas, 

características de animais inteiros”. 

 

De acordo com Pasquali (2001: p. 20), a habilidade de identificar necessidades 

implícitas e explícitas no mercado consumidor e de traduzir estas informações em atributos 

que melhorem a qualidade dos produtos ou serviços de uma empresa, tornando-a competitiva, 

é tarefa da administração de marketing. Tal autora destaca ainda que, “... em todo o mundo, 

empresas vêm desenvolvendo sistemas de informação de marketing capazes de fornecer à 

administração, de forma rápida, detalhes importantes sobre os consumidores”. 
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Finalmente, Rutowitsch (2002: p. 28) afirma que: 

 

“... o importante é ter consciência que todas estas mudanças impactam 

gostos preferências, e o comportamento dos mercados alvo de carne no mundo 

inteiro. A indústria deve monitorar estas mudanças e se adaptar a elas, 

capitalizando com as mudanças e não as tomando como adversárias, porque o 

mercado é sempre rei”. 

 

Nesse contexto, Neves et al. (2000 b) afirmam que toda a cadeia produtiva da 

carne bovina deve preocupar-se em adquirir uma filosofia de orientação total ao mercado e 

satisfação das necessidades do comprador e utilizar sistemas modernos de gerenciamento e 

análise de informações do mercado, como registros internos, inteligência de marketing e 

pesquisa de marketing. Alarcón (2000) confirma tal posicionamento, destacando que uma 

pesquisa bem elaborada e direcionada poderá responder a questões como: quais os anseios e 

desejos do cliente de sua empresa ou qual a visão que o consumidor final tem de sua empresa 

ou produto, servindo como base para definições e planejamentos estratégicos que 

possibilitarão aumentar o seu market share. 

O Quadro 1 sintetiza a opinião de diversos autores acerca dos atributos dos 

produtos considerados importantes pelos consumidores em sua decisão de compra. 

 

Quadro 1. Atributos da carne considerados importantes para a decisão de compra. 
 

Autor(es) Atributos da carne 

Lukianocenko (2001) 
Ser saudável, sem aditivos químicos, contaminantes e livre de microorganismos 
patogênicos, apresentar informações nutricionais, selo de garantia, opções de produtos 
light, diet, orgânicos e funcionais. 

Alarcón (2000)  Qualidade, pureza, textura, suculência, aroma, maciez 

Gonçalves (2000) 
Saudável, ter menos gordura, sem aditivos artificiais (corantes, conservantes), sem 
hormônios ou antibióticos, aparência do produto, praticidade e conveniência, frescor e 
qualidade; ter rótulo, ter data de vencimento, identificação do país de origem, preço. 

Souza (2000) Ser saudável, qualidade, porcentagem de gordura, grau de marmoreio, maciez, 
suculência, sabor e cor. 

Arima (1996)  Praticidade no preparo, sem hormônios, sabor e maciez. 

Cross (1993) 
Ser saudável, sabor e palatabilidade, nutritiva, baixos teores de gordura e colesterol, 
qualidade, marmorização, produtos novos, sem resíduos de hormônios e antibióticos, 
suculência, maciez, conveniência no armazenamento. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 4 – RISCO PERCEBIDO: CONCEITOS E MODELOS 
 

 

   

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de risco tornou-se popular no campo da economia na década de 20 

com o trabalho de Knight (1921). Desde então, o conceito tem sido utilizado com sucesso em 

teorias de tomada de decisão em economia e finanças. Bauer (1960) introduziu o conceito de 

risco percebido à literatura de marketing concentrando-se na idéia de que o comportamento do 

consumidor sempre implicaria em um risco, na medida em que ao iniciar uma determinada 

ação, o consumidor não seria capaz de prever as conseqüências advindas desta e que, 

naturalmente, algumas delas seriam negativas. Em seguida, os psicólogos Kogan e Wallach 

(1964) escreveram um importante trabalho tratando a questão da exposição ao risco. Outro 

importante estudo na área de marketing  foi desenvolvido por Cox (1967). O autor abordou a 

questão da exposição ao risco e a manipulação de informações em comportamento do 

consumidor. A estes estudos iniciais muitos outros se seguiram apresentando modelos 

conceituais de percepção e tratamento de informações (TAYLOR, 1974; STEM, LAMB e 

McLACHLAN, 1977). Mais recentemente, risco percebido tem sido utilizado como variável 

explicativa em pesquisas empíricas sobre comportamento do consumidor (RAO e FARLEY, 

1987; SNIRIVASAN e RATCHFORD, 1991). 

Mais de 40 anos se passaram e pode-se dizer que o conceito de risco percebido 

atravessou a infância e alcançou a idade adulta estabelecendo uma tradição de pesquisa sem 

paralelos em comportamento do consumidor (MITCHELL, 1999). A Teoria de Risco 

Percebido continua recebendo a atenção de acadêmicos (CAMPBELL e GOODSTEIN, 2001) 

e profissionais do mercado (FARQUHAR, 1994) e tem sido aplicada a uma grande variedade 

de áreas de estudo, tais como tecnologia de alimentos (FREWER et al.,2003), serviços 

bancários (HO e VICTOR, 1994) e serviços médicos (COLEMAN et al., 1994).  

As razões pelas quais o tema risco percebido continua merecendo atenção da 

academia e também do mercado são inúmeras, entre as principais pode-se destacar, em 

primeiro lugar, o fato de que a teoria de risco percebido tem um apelo intuitivo e exerce um 

papel de permitir e facilitar que os profissionais de marketing vejam o mundo através dos 
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olhos de seus clientes. Em segundo lugar, a teoria de risco percebido pode ser quase que 

universalmente aplicada dado que a sua versatilidade tem sido demonstrada em estudos que 

envolvem desde a compra de macarrão (CUNNINGHAM, 1967) até a compra de micro-

computadores por pequenas empresas (MITCHELL, 2001). Em terceiro lugar, sugere-se que 

risco percebido é mais consistente em explicar o comportamento dos consumidores na medida 

em que consumidores são, mais freqüentemente, motivados a evitar erros do que maximizar a 

utilidade na compra. Por último, tem-se que a análise de riscos pode ser utilizada em decisões 

de marketing no que se refere à alocação de recursos. Um estudo de redutores de risco 

utilizados por consumidores pode, por exemplo, ajudar a aumentar a eficiência de marketing a 

partir da canalização de recursos para as estratégias que os consumidores considerem mais 

úteis. A análise de percepção de risco pode ser utilizada também em desenvolvimento de 

marca, seleção de público-alvo, posicionamento de produtos e segmentação de clientes. 

 

 

4.2 RISCO PERCEBIDO: DEBATES E DEFINIÇÕES 

 

 

Esta seção discute algumas idéias importantes na literatura de risco, incluindo a 

relação entre risco objetivo e subjetivo, a diferença entre risco e incerteza, risco inerente e 

risco manipulado, bem como introduz idéias de vários autores a respeito de como o risco pode 

ser caracterizado e definido. 

 

 

4.2.1 Risco Objetivo e Subjetivo 

 

Um dos primeiros debates que se encontra na literatura de risco diz respeito à 

existência de risco objetivo. Bauer (1960) enfatizou que ele só estava preocupado com o risco 

subjetivo (percebido) e não com o risco objetivo. Diferentemente de analistas financeiros e 

contadores que podem ter uma quantidade considerável de dados históricos confiáveis para 

estimar o risco de ocorrências, consumidores não dispõem de grandes bases de dados para 

tomada de decisão. Pelo contrário, consumidores médios têm que lidar com um número 

limitado de informações, um número limitado de tentativas e uma memória não muito 

confiável. Em muitos casos, consumidores estarão realizando uma compra completamente 
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nova, a qual nunca fizeram antes. Isto torna a avaliação precisa do risco quase que impossível. 

Ainda assim, mesmo que o consumidor calculasse precisamente o risco envolvido, não seria 

este risco que motivaria o comportamento, mas sim, as impressões subjetivas deste. Qualquer 

medida de percepção de risco deve ser desenvolvida com estas limitações em mente.  

A questão levantada, entre risco objetivo e risco subjetivo, delineia também a 

perspectiva filosófica do pesquisador. Diferentemente de outros assuntos que dividem 

pesquisadores quanto à forma de ver o mundo, a teoria de risco percebido encoraja a 

convergência destas visões divergentes. Um dogma do realismo científico é que o mundo 

existe independentemente de ser percebido ou não. Pesquisadores que defendem esta visão 

tenderiam, portanto, a procurar pelo risco objetivo em qualquer situação. O pesquisador 

partidário de uma visão relativista quanto ao risco percebido não aceitaria o risco objetivo, 

argumentando que o risco é relativo a quem percebe e nada pode ser medido além disso. 

Apesar de haver este ponto de discordância fundamental, as duas escolas de pensamento são, 

na prática, unificadas pela necessidade de se medir risco percebido, ou seja, aquele risco que é 

percebido pelo consumidor e que motiva o comportamento (quadro 2). 

O autor acredita que o risco objetivo deve existir em teoria. O que está faltando é 

habilidade para medi-lo. Tempo, dinheiro e, em algum grau, prejuízo físico, podem ser 

medidos por alguma ferramenta específica. O risco psicológico e social é mais difícil de ser 

calculado. Apesar de ser possível construir escalas psicométricas, o risco psicológico é muito 

complexo e potencialmente mutável, sendo assim, difícil de ser medido precisamente. Uma 

medida objetiva de risco é, portanto, difícil de ser obtida, mas não se pode dizer daí que o 

risco objetivo não existe. Por outro lado, o risco subjetivo ou percebido pode ser medido 

facilmente. 

 

Quadro 2. Crenças filosóficas sobre risco percebido 
 

 Relativismo Positivismo 

Risco subjetivo O único risco que existe e que pode 
ser medido 

Disposição para aceitar sua existência 
e a necessidade de medi-lo 

Risco objetivo Não admite que exista Tentativas deveriam ser direcionadas a 
medir e conceituar onde possível  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2.2 Risco e Incerteza 

 

Estendendo o debate anterior chega-se naturalmente à diferença entre risco e 

incerteza. A definição introduzida por Knight (1948) separa os conceitos de risco e incerteza. 

KNIGHT definiu que risco tem uma probabilidade conhecida enquanto que a incerteza existe 

quando não se conhece precisamente a probabilidade de ocorrência de um determinado 

evento. Apesar de haver a distinção percebe-se que há o uso intercambiável entre os termos 

tanto por profissionais quanto por acadêmicos de marketing. É provável que isto ocorra 

porque ambos acreditem que consumidores nunca sabem a exata probabilidade de um 

determinado resultado. Assim, de acordo com KNIGHT, nós deveríamos estar falando sobre 

incerteza percebida. Mas, como seria se o consumidor pudesse atribuir uma probabilidade 

subjetiva a um evento? Isto pode não ter nenhuma relação com a probabilidade objetiva 

envolvida na situação, mas ainda assim é uma probabilidade conhecida. Isto permite que se 

utilize a definição de KNIGHT? Historicamente o termo risco tem sido utilizado 

consistentemente, ainda que este argumento não tenha sido articulado precisamente. 

Cunningham (1967, pg. 83) levanta o ponto de que incerteza ou conseqüência 

pode envolver probabilidades conhecidas ou desconhecidas. Ele sugere que isto não faz muita 

diferença. Além disso, ele observa intuitivamente que probabilidades conhecidas são muito 

raras em comportamento de compra, e que mesmo quando elas estão disponíveis, é 

improvável que o consumidor pense nelas. Desta maneira, o conceito de risco percebido 

utilizado por pesquisadores de consumo guarda uma relação muito próxima com o conceito de 

ignorância parcial (onde nem as conseqüências das alternativas nem as probabilidades de 

ocorrência são precisamente conhecidas). 

Ainda que alguns autores tenham afirmado que “lidar com informação implica em 

administrar a incerteza. [...] em uma palavra, isto significa administrar risco” (NICOSIA, 

1969, p.162), Peter e Ryan (1976) assumem a posição de que risco e incerteza não são 

claramente a mesma coisa. Eles sugerem que a equiparação dos termos acrescenta muito 

pouco em termos de especificação de significado, porque se risco percebido fosse equivalente 

ao conceito de incerteza e um consumidor tivesse certeza de que uma determinada marca é 

totalmente inaceitável para a compra, não haveria incerteza ou risco percebido, por definição. 

Entretanto, se não há incerteza ou risco percebido nesta situação, por que a marca é totalmente 

inaceitável? Isto sugere que risco e incerteza devem ser compreendidos para serem distintos 

entre si. 
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4.2.3 Risco Inerente e Risco Manipulado 

 

Risco inerente é o risco latente que uma classe de produtos tem para o 

consumidor, enquanto que o risco manipulado é o quanto de conflito a classe de produto é 

capaz de levantar quando o comprador escolhe uma marca de uma classe de produtos em uma 

situação de compra usual (BETTMAN, 1973, p. 184). O risco manipulado representa o 

resultado final da busca de informação e do processo de redução de risco no que diz respeito 

ao risco inerente. Por exemplo, consumidores podem sentir que há uma grande quantidade de 

risco associado à classe de produtos xampu, entretanto, eles compram a marca favorita com 

muita confiança. Dowling e Staelin (1994) apresentam uma distinção entre risco da categoria 

de produtos e risco específico do produto.  

 

 

4.3 DEFINIÇÕES 

 

 

Na teoria clássica de decisão, risco é mais comumente concebido como o reflexo 

da variação na distribuição dos possíveis resultados, suas probabilidades e seus valores 

subjetivos. Risco é medido pela variança da distribuição de probabilidades dos possíveis 

ganhos e perdas associadas a uma alternativa particular (ARROW, 1963). Em geral, as teorias 

assumem que os tomadores de decisão preferem riscos menores aos maiores, dado que os 

demais fatores sejam constantes.  

Na literatura de comportamento do consumidor, risco percebido tem sido definido 

de diversas maneiras. Kogan e Wallach (1964) sugeriram que o conceito de risco deveria ter: 

 

”[...] de alguma forma duas diferentes facetas: um aspecto de ‘tentativa’ 

cujo foco está na probabilidade e um aspecto de ‘perigo’ cuja ênfase está na 

severidade das conseqüências negativas”. 

 

Cunningham (1967, p. 37) definiu risco percebido em termos de dois 

componentes similares: 
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“o quanto seria perdido (ou seja, o que está em aposta) se as 

conseqüências de um ato não fossem favoráveis, e o sentimento de certeza 

subjetivo dos indivíduos de que as conseqüências não serão favoráveis”. 

O quanto o consumidor arrisca é uma função da importância ou magnitude dos 

objetivos a serem alcançados, e a quantidade de meios empregados para atingir esses 

objetivos (COX, 1967a, p. 38). 

A literatura de risco percebido apresenta uma variedade de conceitos em torno do 

construto risco percebido (DOWLING, 1986; GEMUNDEN, 1985; INGENE e HUGHES, 

1985; ROSS,1975). Ainda que haja muitas definições, o conceito de  risco percebido mais 

freqüentemente utilizado define risco em termos da percepção dos consumidores da incerteza 

e das conseqüências adversas quando da compra de um produto ou serviço. Neste sentido, 

pesquisadores de consumo assumem implicitamente que tanto a probabilidade como os 

resultados de cada evento de compra são incertos. 

 

 

4.4 RISCO, ENVOLVIMENTO E CONFIANÇA 

 

 

O conceito risco percebido tem sido relacionado a outros conceitos em 

comportamento do consumidor como, por exemplo, estilo cognitivo (COX, 1967b). KOGAN 

e WALLACH (1964) constataram que auto-suficiência e independência eram positivamente 

relacionadas à exposição ao risco e rigidez era negativamente relacionada. Schaninger (1976) 

mostrou que risco percebido e seus componentes eram negativamente relacionados à auto-

estima, rigidez e exposição ao risco e positivamente relacionados a medidas de ansiedade. 

Nesta seção o foco será direcionado a dois importantes conceitos: envolvimento e confiança. 

Risco é freqüentemente visto como um antecedente de envolvimento, 

particularmente quando o preço é alto e o consumidor corre o risco de perder dinheiro. 

Entretanto, risco tem sido considerado como parte intrínseca do construto envolvimento. 

Laurent e Kapferer (1985) ao definir envolvimento incluíram quatro componentes (valor do 

prazer do produto, o valor simbólico do produto, a importância do risco e a probabilidade de 

erro na compra) dos quais dois são relacionados ao risco.  

Redução de risco também está ligada a envolvimento, pois tem sido comprovado 

que lealdade à marca é um importante redutor de risco (ROSELIUS, 1971), e lealdade à 
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marca é comumente conhecida como um alto envolvimento com uma única marca. Moorthy 

et al. (1997) produziram evidências convincentes que envolvimento com uma classe de 

produtos ou baixo custo de procura não são suficientes para induzir grandes quantidades de 

atividade de busca e que a existência de incerteza relativa entre as marcas é necessária para 

que a busca seja útil. 

Risco está relacionado também ao conceito de confiança, o qual tem recebido 

muita atenção recentemente na literatura de marketing de relacionamento (BERRY, 1995; 

DION et al., 1995; DONEY e CANNON, 1997; HAWES, 1994; MORGAN e HUNT, 1994). 

Ring e Van de Ven (1994) observam que duas visões de confiança podem ser encontradas na 

literatura de administração e sociologia. A primeira é uma visão de negócios baseada na 

confiança ou risco da previsibilidade da expectativa de um dos envolvidos. A outra visão está 

baseada na confiança na boa-vontade do outro envolvido na relação. Doney e Cannon (1997) 

apontam que a literatura que aborda confiança sugere que as partes que confiam devem ser 

vulneráveis de alguma forma para que a confiança se torne operacionalizada, ou seja, os 

resultados das decisões devem ser incertos para os que confiam (MOORMAN et al., 1992). 

Em uma visão de confiança baseada em risco, as partes se protegem contra estados incertos da 

natureza, seleção adversa e perigo ético através de meios contratuais tais como garantias, 

mecanismos de seguros e leis. Doney e Cannon (1997) fornecem evidências empíricas 

apoiando um modelo que incorpora a reputação e tamanho dos fornecedores, desejo de 

customizar e compartilhar informações confidenciais e duração do relacionamento; cada um 

desses pode afetar significativamente a quantidade de risco na decisão de um fornecedor. 

Anderson e Narus (1990, pg. 45) concentram seu foco nos resultados percebidos da confiança 

e a define como “a crença da empresa que a  empresa parceira vai desenvolver ações que irão 

resultar em resultados positivos para ela, bem como não tomarão atitudes inesperadas que 

possam resultar resultados negativos”. 

A partir destas discussões podemos ver que risco percebido é um antecedente 

necessário para que a confiança possa ser operacionalizada e que um resultado da construção 

de confiança é a redução do risco percebido da transação ou relacionamento. Na medida em 

que o relacionamento se desenvolve e a confiança é construída o risco decresce. 
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4.5 APLICAÇÕES DE RISCO PERCEBIDO 

 

 

Esta seção busca destacar as áreas de maior aplicação do conceito de risco 

percebido em mercados de consumo e organizações e delineia distinções entre produtos de 

alto e baixo envolvimento e entre produtos e serviços. 

Produtos alimentares têm tido presença constante em estudos sobre risco 

percebido ao longo dos anos, sendo que o tipo de estudo que mais se destaca é o de produtos 

genéricos versus produtos de marca (BROOKER, 1983; de CHERNATONY, 1989; DUNN et 

al., 1986; TOH e HEEREN, 1982; WU et al., 1984). Outros estudos que analisaram a compra 

de diferentes produtos de conveniência e compra comparada (KAPLAN et al., 1974; 

LAURENT e KAPFERER, 1985; POPIELARZ, 1967; WOODSIDE, 1974), mostraram que, 

em geral, quanto mais complicado e de mais alto envolvimento é o produto e quanto maior o 

seu valor, maior é o risco; quanto de mais baixo envolvimento e mais simples é o produto e 

menor o seu valor, menor o risco. Os produtos mais estudados têm sido os desodorantes, 

comprimidos para dor de cabeça, café, carros e televisores. 

Alguns estudos analisaram somente produtos de consumo complexo (HISRICH et 

al., 1972; PETER e TARPEY, 1975; PRAS e SUMMER, 1978). Produtos de vestuário são os 

mais populares nesta lista de estudos. 

Alguns autores têm mostrado que serviços são mais arriscados do que produtos 

(GUSEMAN, 1981 e MITCHELL e GREATOREX, 1993). Isto se deve a propriedades 

inerentes dos serviços, tais como, heterogeneidade, perecibilidade, inseparabilidade e 

intangibilidade, que minam a confiança e aumentam o risco percebido, principalmente pelo 

aumento no grau de incerteza da decisão. Os serviços mais freqüentemente estudados foram 

seguros de vida, serviços médicos, cabeleireiros, serviços jurídicos, serviços bancários 

(principalmente internet banking), serviços de turismo e lazer e serviços de lavanderia 

(BOZE, 1987; GARNER e THOMPSON, 1985; NYSVEEN, 2003).  

Muitos estudos examinaram produtos alimentares e não alimentares de relativo 

baixo custo, com os quais os consumidores possuem baixo envolvimento e, portanto, 

percebem um risco mínimo. Neste caso, há um problema, pois quando o risco está abaixo de 

um determinado patamar, a teoria de risco percebido tem um poder de explicação pequeno, 

exceto quando estes produtos são objeto de ameaça ao consumidor. Este é o caso, por 

exemplo, da carne, onde consumidor se sente ameaçado não só pela questão da contaminação 
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do alimento, mas também por motivo de zelo à saúde, já que o consumo de carne vermelha, 

principalmente, tem sido apresentado como tendo relação com doenças ligadas ao coração 

(HU et al., 2000, SPARKS e SHEPHERD, 1994; VERBEKE e VIANE, 2000). 

A prioridade para futuras pesquisas deveria ser o uso de produtos ou serviços de 

alto valor monetário e mais alto envolvimento na compra, tais como carros, geladeiras, 

máquinas de lavar, barcos, casas, jóias, objetos de arte, pacotes turísticos, planos de 

previdência privada etc. (MITCHELL, 1999).  

Aplicações na área de compras organizacionais têm sido escassas, mas mostram 

que uma das principais diferenças entre o risco da compra organizacional e o risco da compra 

do consumidor final está ligada ao grau de complexidade das conseqüências da compra. 

Trabalhos recentes têm sugerido que compradores organizacionais percebem não somente 

riscos organizacionais e pessoais, mas também riscos profissionais que estão associados com 

seus papéis como profissionais dentro de uma organização (MITCHELL, 1998). 

HAKANSSON e WOOTZ (1979) referem-se a um modelo de decisão organizacional com 

três dimensões de incerteza: 

- incerteza da necessidade; 

- incerteza da transação; 

- incerteza do mercado. 

 

4.5.1 Tipos de Risco Percebido 

 

De forma geral, risco percebido tem sido compreendido como um fenômeno 

multidimensional e, por esta razão, é subdividido em várias categorias de riscos ou perdas. 

Roselius (1971) identificou quatro tipos de risco percebido definidos em função das perdas 

que uma determinada situação pode provocar, a saber: tempo, física, ego e dinheiro. Mais 

tarde, Kaplan et al. (1974) adicionaram a estas dimensões as perdas de desempenho e social. 

Outros estudos demonstraram que as dimensões propostas capturam uma fração muito alta do 

risco percebido global (STONE e GRENHAUG, 1993). 

A seguir apresenta-se um detalhamento de cada uma das dimensões de risco 

mencionadas acima: 

 Risco de desempenho: refere-se ao risco que um determinado produto ou 

serviço não cumpra as funções para as quais ele foi desenvolvido, não 

entregando os benefícios prometidos. Esta dimensão tem sido considerada 
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como uma das mais importantes na mensuração do risco global, uma vez que 

esta dimensão está associada a praticamente todos os produtos e serviços; 

 Risco físico: refere-se às ameaças à saúde ou à aparência física do consumidor 

e à energia física e mental despendida para se adquirir o produto ou serviço. 

Esta dimensão de risco está envolvida em produtos como alimentos perecíveis 

(ameaça à segurança física no caso de contaminação), remédios (ameaça à 

saúde), cosméticos (ameaça à aparência física) ou alimentos com alto índice de 

colesterol (ameaça de doenças do coração). Naturalmente, esta dimensão de 

risco não está associada a todos os produtos ou serviços; 

 Risco financeiro: inclui tanto a preocupação do consumidor com o valor real 

dos produtos quanto à preocupação com o dinheiro que pode ser perdido se o 

produto não cumprir os benefícios prometidos. Os gastos incorridos nas 

experiências de compra, tais como despesas com viagens ou telefonemas, 

podem ser vistos como parte do risco financeiro. Também é considerado um 

dos fatores mais importantes do risco total; 

 Risco psico-social: combina a ameaça da perda de prestígio entre a família e os 

amigos bem como a perda da auto-estima por ter tomado uma decisão errada 

de compra. Esta dimensão não se refere à funcionalidade do produto em si 

mesma, já que o produto pode estar perfeito e funcionando adequadamente. Ao 

invés disto, esta dimensão refere-se à forma como o indivíduo percebe que o 

produto está adequado à sua imagem ou à forma pela qual os outros avaliam a 

qualidade do produto. Este tipo de risco é maior quando os amigos e a família 

estão envolvidos de alguma forma no consumo do produto. De forma geral, 

produtos de baixo valor oferecem pouco risco psicológico; 

 Risco de tempo ou conveniência: refere-se tanto ao tempo necessário para se 

adquirir um produto ou serviço quanto ao tempo necessário para trocar ou 

consertar o produto ou serviço caso ele não cumpra os benefícios prometidos. 

Assim como cada produto tem um conjunto de dimensões de riscos associado a 

sua compra, cada consumidor tem uma determinada tolerância ao risco. Quando a tolerância 

individual ao risco for excedida, determinadas estratégias de redução de risco devem ser 

empregadas para se atingir um nível tolerável de risco. Portanto, a percepção de risco é 

dependente tanto do contexto em que a compra se realiza quanto do indivíduo (JACOBY e 

KAPLAN, 1972; KAPLAN et al.. 1974). 
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Claramente os tipos de risco são interdependentes. Por exemplo, um produto que 

precisa ser reparado irá incorrer também em gastos adicionais. Análise de fatores dos vários 

tipos de risco realizada anteriormente descobriu que existem duas dimensões principais: uma 

relacionada aos riscos financeiros, físicos e de tempo e outra relacionada aos riscos sociais e 

psicológicos (PETER e TARPEY, 1975; BROOKER, 1983). O primeiro foi chamado de 

desempenho esperado (PETER e TARPEY, 1975) ou risco não-pessoal (BROOKER, 1983) e 

o último risco psicosocial (PETER e TARPEY, 1975) ou pessoal (BROOKER, 1983).  

 

 

4.6 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS MODELOS PROPOSTOS 

 

 

Quando se examinam os modelos apresentados na literatura, algum quadro de 

referência é necessário. Mitchell (1999) propõe alguns critérios para julgar a utilidade dos 

modelos de risco percebido que incluem: o nível gerado de compreensão do conceito, o 

sucesso na previsão do fenômeno em questão, a adequação do modelo aos testes de validade e 

verificabilidade, o nível de insight prático e gerencial que o modelo oferece e a usabilidade do 

modelo. 

Whetten (1989) observa que uma teoria para ser completa deve responder a três 

questões fundamentais: o quê, como e por quê. A primeira diz respeito aos fatores (variáveis, 

construtos e conceitos) que devem ser considerados quando da explicação do fenômeno social 

ou individual de interesse. A próxima questão envolve o estabelecimento de relações entre os 

fatores e sua operacionalização. Juntos o “o quê” e o “como” constituem o domínio da teoria. 

A terceira questão, o “por quê”, diz respeito à relevância do estudo, ou seja, por quê a 

pesquisa está sendo conduzida e qual a sua contribuição para a tentativa de obter explicações 

para o mundo real. 

Para Zaltman et al. (1982, p.77), a construção de teoria tem seus alicerces 

baseados nos conceitos, cujas principais funções são representar, identificar e reconhecer um 

fenômeno ou partes dele, permitindo que se formem relações e interconexões entre eles. Tais 

relações são estabelecidas através de pressupostos ou hipóteses, os quais exigem 

comprovação empírica e tornam possível o estabelecimento de relações de causa e efeito. 

Assim, um dado modelo somente pode ser considerado como sendo uma teoria quando seus 

conceitos e pressupostos são testados empiricamente. 
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Um dos principais objetivos da construção de modelos é a previsão de fenômenos. 

Em pesquisa de comportamento do consumidor isto significa prever a propensão dos 

consumidores à compra. Este critério se sobrepõe ao critério de validade, na medida em que a 

validade de um grupo conhecido pode, freqüentemente, utilizar compradores e não-

compradores como critério de grupo para separar indivíduos com alta e baixa percepção de 

risco. Este critério direciona a atenção para o “por quê” de o modelo ter sido construído e 

destaca os problemas de comparação causados pela diversidade de respostas. 

O critério de adequação do modelo à avaliação de validade e verificabilidade é 

claramente apoiado por um paradigma positivista. Grande parte da literatura, ainda que use o 

paradigma, não tem passado pelo crivo da avaliação da verificabilidade e validade dos 

modelos. Não se tem solicitado que, uma vez que o modelo é proposto, o pesquisador 

apresente todos os dados necessários relacionados à verificabilidade e validade, de forma a 

permitir a avaliação da sua utilidade em descrever ou explicar o conceito. Entretanto, não 

providenciar qualquer dados ou avaliações de como o modelo poderia estar sujeito a tais 

testes tem sido, infelizmente, uma ocorrência comum na literatura. Até mesmo depois de 1979 

quando Churchill (1979) identificou a avaliação da validade do construto como sendo 

essencial ao desenvolvimento de boas métricas esta prática se manteve inalterada.  

Quanto às implicações práticas, o conceito risco percebido pode ser utilizado de 

diversas formas por profissionais da área de marketing: para desenvolver estratégias de 

redução de risco, desenvolvimento de novos produtos e novas aplicações e ferramentas de 

segmentação de clientes. Enquanto a busca de conhecimento pelo próprio conhecimento 

parece ser um objetivo louvável, em uma disciplina aplicada, como marketing, esta busca 

deve, em última instância, levar à melhoria das práticas mercadológicas. Alguns autores têm 

demonstrado esta preocupação ao desenvolver e utilizar seus modelos (PRAS e SUMMER, 

1978), mas a maioria tem ignorado esta questão em suas considerações. 

Com relação à usabilidade, pode-se dizer que se um modelo é difícil de ser 

utilizado em sala de aula, em pesquisas ou na prática é porque ele é de limitada compreensão. 

No desenvolvimento de modelos, algum processo de redução de variáveis deve ser utilizado. 

As variáveis podem ser testadas por sua relevância e por sua sensibilidade, bem como pelas 

relações internas que ela estabelece no modelo. As variáveis escolhidas estão normalmente 

relacionadas a como o modelo será usado, ou seja, com os objetivos do modelo. 
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4.7 MODELOS DE MENSURAÇÃO DO RISCO PERCEBIDO 

 

A operacionalização do conceito de risco percebido resultou em muitos modelos, 

inclusive alguns muito similares. Nesta seção são apresentados desde os modelos mais 

simples até os modelos mais complexos e complicados. 

Cunningham (1967) foi o primeiro a sugerir um modelo de dois componentes, 

com cada dimensão medida em escalas de quatro pontos - no caso, a incerteza e o grau de 

periculosidade da conseqüência. 

Este modelo, ou variações dele, tem sido o carro-chefe da pesquisa em risco 

percebido nesses quase 40 anos. A maior preocupação dos pesquisadores está em decidir 

como os vários elementos do risco percebido deveriam ser combinados, ou seja, se estes 

componentes básicos deveriam ser somados ou multiplicados. 

Peter e Ryan (1976) observaram que os dois componentes são usualmente 

combinados de forma multiplicativa para dar uma indicação geral de risco percebido: 

 

 

RISCO  =  

 

 

 

Ainda que a lógica deste modelo multiplicativo não tenha sido apresentada na 

literatura, é provável que ela venha da teoria da probabilidade, onde probabilidades são 

multiplicadas por valores monetários para determinar o valor esperado de apostas (PETER e 

RYAN, 1976, p. 184). Peter e Ryan (1976) mediram probabilidades e importância de perda e 

as correlacionaram com preferência de marca. Para cinco das seis marcas utilizadas no estudo, 

o modelo de risco percebido utilizando a somatória para o segmento de maior importância 

teve correlação mais alta com preferência pela marca do que o modelo na forma 

multiplicativa. Eles concluíram também que a importância dada às perdas pode ser mais útil 

como uma variável de segmentação do que como um componente de um modelo 

multiplicativo de risco percebido. Grande parte dos trabalhos na área de risco propôs alguma 

forma de formação multiplicativa (CUNNINGHAM, 1967). 

A discussão em torno de um modelo aditivo ou multiplicativo persistiu e continua 

a engajar pesquisadores. Bettman (1973) apresentou evidências de que o modelo aditivo se 
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ajusta um pouco melhor; ainda que os valores de R2 fossem muito próximos para os dois 

modelos e que os coeficientes do modelo tivessem padrões muito similares. Horton (1976) 

também observou que o modelo linear é geralmente superior ao modelo multiplicativo, tanto 

no nível da classe de produto como no nível dos produtos agregados. Em um trabalho um 

pouco mais recente, Joag et al. (1990), utilizando um cenário simulado de compra 

organizacional, mostrou que quando uma decisão era tomada em várias oportunidades, os 

tomadores de decisão combinavam probabilidades e resultados para formar suas percepções 

de risco de uma maneira consistente com o modelo multiplicativo de integração de 

informação. Entretanto, quando a decisão tinha somente uma tentativa (oportunidade), a 

informação era combinada de uma forma consistente com o modelo não multiplicativo. Dadas 

as evidências de pesquisa, um modelo aditivo parece ser melhor preditor de risco percebido 

do que o modelo multiplicativo, porém o pesquisador mais cuidadoso deve testar as duas 

formulações. 

Um modelo mais complexo de risco percebido foi apresentado por Dowling e 

Staelin (1994). Este modelo (ver figura 1) incorporou a noção de risco inerente e risco 

manipulado em um modelo formal. Eles se referem a uma predisposição da pessoa com 

relação a uma categoria de produtos (risco inerente) como risco da categoria de produtos, 

enquanto que o segundo componente (risco manipulado) é tomado como risco específico do 

produto. O modelo reconhece também outros antecedentes de risco, tais como: nível de 

atributos de um produto específico, como preço, qualidade etc., a possibilidade de falha que 

possa levar a conseqüências negativas, os objetivos de compra do indivíduo e outras 

condições como canal de compra, por exemplo. 

Um terceiro componente do modelo de Dowling e Staelin (1994) é o conceito de 

dois tipos de risco aceitáveis, o primeiro é o risco relacionado à categoria do produto e o outro 

é o risco de um produto específico dentro da categoria de produtos. O risco aceitável foi 

definido como o escore mais baixo de risco específico do produto, associado com uma 

resposta do sujeito de que ele preferiria buscar mais informação. Este estudo é um dos 

primeiros a avaliar empiricamente o efeito de um nível de aceitação de risco em qualquer tipo 

de comportamento do consumidor. O modelo incorpora também atividades de redução de 

risco. Dowling e Staelin (1994) observam que, quando o risco específico é menor do que o 

nível de risco aceitável por um indivíduo, a intenção em direção a um comportamento de 

busca não é considerada como sendo influenciada pelo risco específico do produto.  
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Figura 1. Modelo para Risco Percebido e Busca de Informação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DOWLING e STAELIN (1994) 
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Zikmund e Scott (1977) trabalharam com modelos multiatributivos e iniciaram 

pesquisas com perguntas como: os produtos têm certas características que influenciam a 

natureza de risco que os consumidores percebem? A natureza do risco percebido varia de 

acordo com o atributo do produto ou a natureza da compra? Estes estudos os levaram a propor 

que alguns atributos podem levar a formas interpessoais de risco, enquanto outros podem 

resultar em maiores preocupações com o desempenho. A análise destes pesquisadores sugere 

fortemente que as características do produto de fato influenciam o grau de risco percebido 

total. Quando o risco total foi dividido em seus componentes de perda, estabeleceu-se uma 

relação estatisticamente significante entre o conjunto das características do produto e o 

conjunto de componentes de risco no caso de produtos de alto e médio risco. Quando a classe 

de produtos se torna mais arriscada, a força destas relações aumenta. Esta evidência sugere 

que consumidores estarão mais atentos à estrutura de risco quando o risco total aumenta.   

Por volta do mesmo período, Pras e Summers (1978) trabalhavam em um outro 

problema. Antes de 1978, a maior parte das pesquisas sobre modelos multiatributivos 

envolvia a consideração implícita de que os consumidores sabem o valor real dos atributos 

relevantes das várias marcas alternativas. Os objetivos de Pras e Summers (1978) eram 

desenvolver e testar um procedimento geral para adaptar modelos multiatributivos que 

cobrissem o processo decisório sob a incerteza. A abordagem consistiu no desenvolvimento 

de escalas de avaliação do “risco ajustado” da marca ou produto baseada na consideração do 

processo de avaliação da marca ou atributo e potenciais diferenças na propensão do 

consumidor em aceitar risco. Somente o risco associado com a incerteza em relação à 

avaliação dos atributos ou marca foi considerado. Outras fontes potenciais de risco, tais como 

incerteza sobre a importância relativa dos vários atributos e outros listados anteriormente, não 

foram considerados. A medida proposta de risco ajustado provou ser uma melhor preditora de 

preferências quando comparada com suas variantes que só consideravam o comportamento de 

evitação do risco e a distribuição da média de cada avaliação de atributos e marcas (PRAS e 

SUMMERS, 1978). 

Os modelos de risco podem melhorados quando se considera o efeito da 

autoconfiança na percepção de risco. Dois tipos de autoconfiança foram identificados. A 

autoconfiança geral é a quantidade de confiança ou auto-estima que uma pessoa possui em 

qualquer situação, enquanto que autoconfiança especifica é a quantidade de confiança que 

uma tem quando está tomando uma decisão especifica de compra. Muitos pesquisadores têm 

encontrado relações mais fracas entre autoconfiança geral e risco percebido do que entre 
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autoconfiança específica e risco percebido e argumentam que a autoconfiança geral é 

essencialmente uma medida de personalidade e dificilmente poderia ser relacionada a uma 

única situação como pode ser feito com a autoconfiança específica (CUNNINGHAM, 1967; 

HISRICH et al., 1972; ZIKMUND e SCOTT, 1973). Quando a autoconfiança específica 

aumenta, o risco percebido diminui; mas isto acontece somente até um certo ponto, a partir do 

qual não há mais alteração nem para cima nem para baixo. Aparentemente, consumidores 

percebem um certo risco quando escolhem uma loja e nenhum conhecimento anterior pode 

remover esta incerteza (HISRICH et al. 1972, p. 438). 

Em 1979, Churchill sugeriu um paradigma para desenvolver melhores métricas 

para os construtos de marketing e tais sugestões deram impulso a uma avaliação dos modelos 

de medição de risco (CHURCHILL, 1979). O primeiro passo é especificar o domínio do 

construto delineando, o que deve ser incluído na definição, excluindo o que não é necessário 

(CHURCHILL, 1979, p. 67). Na literatura de risco percebido raramente se tem feito isto 

dentro de padrões rigorosos, sendo que muitos autores simplesmente usam as idéias iniciais 

de BAUER e COX (1967). Churchill (op. Cit) recomenda ainda que a geração de amostras 

para operacionalizar o construto seja feita de forma rigorosa, envolvendo a técnica de 

incidente crítico, grupos de foco e informações de pesquisas anteriores. Na maioria dos 

estudos em risco percebido, este aspecto parece ter sido tratado superficialmente, com poucos 

esclarecimentos sobre a origem dos itens selecionados na amostra (para uma exceção ver 

DOWLING e STAELIN, 1994). 

Bettman (1973) observou que futuras pesquisas deveriam incluir métodos 

múltiplos de medição de risco e outros construtos do modelo para depois examinar questões 

de verificabilidade e validade. Peter (1979), percebendo que há muitos tipos de risco 

percebido (financeiro, social, psicológico etc.), comentou que talvez fosse necessária uma 

escala para cada tipo de risco. Finalmente, Stone e Gronhaug (1993) reiteraram que escalas 

múltiplas para estes construtos (dimensões do risco) são quase  inexistentes. A maior parte da 

literatura se refere a uma escala unidimensional para medir risco, ou a probabilidade dos 

componentes ou as conseqüências do componente. Em estudos qualitativos (em 

profundidade), estas medidas unidimensionais são, às vezes, aplicadas ao tipo de risco, 

incerteza financeira ou conseqüências sociais, por exemplo. 

Uma solução é medir os riscos indiretamente através de afirmações geradas em 

entrevistas em profundidade. Ao invés de perguntar quais são os riscos sociais envolvidos na 

compra de um determinado produto, poderiam ser utilizadas várias afirmações para substituir 
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o conceito geral de risco percebido (MITCHELL, 1999). Estas afirmações são mais 

significativas para os respondentes e, portanto, não requerem uma discussão anterior dos 

conceitos envolvidos. Além disso, ao especificar os componentes da perda social 

separadamente, cada um deles pode ser medido individualmente, tornando a medição do 

construto mais precisa. Com múltiplas afirmações para medir o mesmo construto são 

possíveis testes de verificabilidade e validade. Esta solução também ajuda a superar o 

problema associado à tentativa de explicar ao consumidor o significado de risco. Neste caso, o 

que se busca é trazer à tona as respostas e não apresentá-las como opção. Exemplos de 

trabalhos que utilizaram esta metodologia são os de Mitchell (1995) e Stone e Gronhaug 

(1993). 

Mitchell (1999) realizou estudo onde avalia os diversos modelos de medição do 

risco percebido considerando alguns critérios de avaliação, tais como, grau de compreensão 

do modelo, grau de previsão do modelo, verificabilidade, validade, pragmatismo e 

usabilidade, e verificou que os modelos mais simples parecem ser os melhores. Ainda que o 

teste de adequação ao objetivo proposto seja reconhecido como o teste mais eficiente para 

avaliar a utilidade de um modelo, é improvável que um único modelo seja mais adequado 

para cada objetivo isolado. Assim, os modelos mais simples parecem ser mais adequados ou 

mais adaptáveis a várias situações do que outros modelos. O modelo de dois componentes de 

Cunningham (1967), ou alguma modificação dele, é um bom exemplo destes modelos mais 

simples e tem sido um dos mais populares na medição de percepções de risco.  

Há muitas razões para se acreditar no porque o pesquisador deveria, inicialmente, 

escolher este modelo. A primeira razão seria porque este modelo de dois componentes tem 

sido utilizado desde 1967 e tem uma tradição bastante consolidada através de sua utilização 

em muitos estudos desde sua criação (BOZE, 1987; DASH et al., 1976; GREATOREX et al., 

1992; GUSEMAN, 1981; HISRICH et al., 1972; PETER e RYAN, 1976; SCHANINGER, 

1976). Com um uso tão extensivo de medições similares, parece lógico utilizar esta riqueza de 

dados para possíveis comparações. Outro fator importante para a pesquisa é que o modelo de 

dois componentes é relativamente mais simples de usar e de mais fácil compreensão por parte 

dos respondentes. Em muitas técnicas de coleta de dados, o cansaço dos respondentes e a 

dificuldade de conclusão do questionário são os principais problemas  e impossibilitam o uso 

de modelos mais complexos. Ademais, o uso do modelo de dois componentes dá aos 

pesquisadores a possibilidade de tomar múltiplas medidas de tipos de risco, o que é 

importante se precisa ser alcançada uma melhor compreensão de como o risco funciona. 
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O modelo defendido por Mitchell (1999) é: 

 

 

 

 

onde n = dimensões de risco percebido, tais como tempo, psicosocial, financeira, etc. 

Entretanto, pesquisadores devem estar atentos ao usar este modelo, pois 

subjacentes a esta fórmula existe uma série de pressupostos. O modelo implica, por exemplo, 

que cada um dos tipos de conseqüência adversa é independente das demais, mas Kaplan et al. 

(1974) encontrou uma correlação positiva alta entre alguns tipos de conseqüências adversas.  

Um segundo tipo de pressuposto de independência está relacionado aos 

componentes de probabilidade e conseqüências. A orientação “incerteza vezes conseqüências” 

tem sido a perspectiva para risco desde que o assunto se tornou uma área de interesse de 

pesquisa em marketing, mas tal perspectiva tem sido questionada. Pesquisadores argumentam 

se os dois componentes de risco deveriam ser vistos como independentes um do outro ou se 

deveriam ser tratados como sendo dois construtos correlacionados. Bettman (1973), Horton 

(1976) e Laurent e Kapferer (1985) encontraram uma correlação positiva entre os dois 

componentes gerais de risco percebido. Em achados mais recentes, Verhage et al. (1990) 

confirmam que há uma associação estatisticamente significante entre os dois componentes de 

risco percebido. 

A fórmula assume também que os dois componentes têm pesos iguais na equação. 

Peter e Ryan (1976) sugerem que a importância da perda ou a componente conseqüência é 

menos importante. No momento, as evidências para rejeitar o pressuposto de igualdade são 

ainda controversas e requerem maiores pesquisas. 

O desafio para pesquisadores em risco percebido parece claro: os modelos 

requerem maior desenvolvimento e refinamento. Os conceitos relacionados aos riscos social e 

psicológico são difíceis de serem medidos de forma precisa. As motivações envolvidas nestes 

riscos são tão intricadas, profundas e íntimas que, muitas vezes, os consumidores não são 

capazes ou não querem admitir que elas existem, até mesmo para eles próprios, quanto mais 

aos pesquisadores. O fato e a importância de não ser capaz de fazer uma avaliação apropriada 

destes riscos não pode ser subestimada somente pela dificuldade em se medir estes riscos, mas 
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também por causa do efeito destes riscos em moldar aqueles riscos que podem ser medidos, 

tais como risco de tempo, risco financeiro e risco físico. Uma vez que consumidores podem, 

consciente ou inconscientemente, pré-selecionar marcas específicas, baseados em alguma 

dimensão psicológica ou social de risco, os outros riscos associados com estas marcas podem 

ser distorcidos. Ainda pior, consumidores podem ser forçados a dar uma falsa impressão dos 

aspectos financeiros ou de tempo de procura em uma compra de forma a justificar a decisão 

final baseada em riscos psicológicos. Neste caso, o tipo e a quantidade de outros riscos 

declarados pelo consumidor serão governados pelos riscos psicológicos envolvidos. 

Concluindo, Mitchell (1999) afirma que bons modelos de risco percebido só 

podem julgados quanto ao que o pesquisador está tentando alcançar ao criar o modelo. Neste 

sentido, cada pesquisador tem permissão para criar modelos específicos para determinados 

produtos e que podem ser limitados para o uso em geral. Este autor observa, entretanto, que 

isso só deve ser encorajado quando os modelos existentes tiverem sido avaliados quanto à 

adequação ao propósito. 

 

 

4.7.1 Estratégias de Redução de Risco Percebido 

 

 

Compradores freqüentemente enfrentam o dilema de querer comprar um produto, 

mas, muitas vezes hesitam em comprá-lo porque isto envolve assumir o risco de sofrer algum 

tipo de perda. Quando confrontado com este dilema, o consumidor se depara com uma 

variedade de estratégias que podem ser utilizadas para reduzir o risco de perda. O consumidor 

poderia, por exemplo, confiar no sucesso anterior na compra de uma determinada marca, 

procurar por conselhos de amigos ou testar uma amostra-grátis. Desta forma, o potencial 

comprador pode estar tão incerto quanto à melhor forma de reduzir risco quanto de realizar a 

compra.  

Para Roselius (1971), quando um comprador percebe risco na compra ele pode 

adotar quatro estratégias diferentes: reduzir o risco percebido pela diminuição da 

probabilidade de que a compra irá falhar ou pela redução da gravidade da perda real ou 

imaginária sofrida; mudar de um tipo de perda percebida para outra cuja tolerância seja maior; 

adiar a compra, caso em que ele estaria mudando de um tipo de risco geral para outro; fazer a 

compra e absorver o risco não resolvido. 
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Roselius (1971) define redutor de risco como um procedimento ou ação iniciada 

pelo comprador ou pelo vendedor utilizado para reduzir o risco percebido. Assim, um 

consumidor poderá confiar na lealdade à marca como uma forma de obter uma maior 

probabilidade de sucesso na compra ou confiar na garantia como uma maneira de reduzir a 

gravidade de perda financeira, no caso de uma compra equivocada. Roselius (1971) propôs 

onze redutores de risco: aprovação da marca por especialistas, celebridades e pessoas comuns, 

lealdade à marca, avaliação positiva da marca, teste de institutos privados, avaliação positiva 

do ponto de venda, amostra-grátis, garantia de devolução do dinheiro, selos de garantia de 

órgãos governamentais, comparação anterior à compra, marca mais cara e propaganda boca-a-

boca. A atitude dos consumidores em relação à utilidade destes onze redutores foi medida e 

analisada contra quatro tipos de perda (física, financeira, psicológica e de tempo) e a partir 

disso, tentou definir a eficácia de cada um deles.  

Dos onze redutores de risco analisados, cinco apresentaram significados especiais, 

ou seja, há certos redutores de risco que poderiam ser definidos como de propósito especial, já 

que eles teriam um impacto diferente de acordo com a situação de compra, tipo de perda 

percebido e tipo de comprador envolvido. Tais redutores de risco são: avaliação positiva da 

marca, imagem positiva do ponto de venda, amostra-grátis, propaganda boca-a-boca e selos 

de garantia de órgãos governamentais.  

Por outro lado, há outros redutores de risco (lealdade à marca, testes de institutos 

privados, marca mais cara, aprovação da marca por especialistas, celebridades e pessoas 

comuns, garantias de reembolso e comparação anterior à compra) que não apresentam uma 

resposta significativamente diferente quando comparados aos diversos tipos de perda. Estes 

redutores foram definidos como redutores de propósito geral. A indicação é que se o 

vendedor confiar em um desses redutores como estratégia de redução de risco, ele deve 

esperar que o redutor tenha o mesmo impacto em compradores com diferentes percepções de 

risco. Assim, estes redutores podem ser efetivos ou não dependendo da perda percebida. 

Outros autores apresentam diferentes classificações de redutores de risco, 

Locander e Hermann (1979), por exemplo, classificaram os redutores de risco de acordo com 

a fonte de informação, que são: fontes impessoais, fontes impessoais independentes, fontes 

pessoais e fontes pessoais independentes. Brown e Gentry (1975) observaram que o canal de 

informação e o controle deste tipo de canal permitiam a classificação de redutores de risco. 

Cox (1967) apresentou as ações dos redutores de risco que eram “simplificadoras” ou 

“esclarecedoras”. 
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4.8 OS LIMITES DO MODELO CLÁSSICO: A REDUÇÃO DO RISCO ESTÁ 

LIGADA À COMPRA OU AO CONSUMO? 

 

 

Desde os primeiros trabalhos de Bauer (1960), tem sido aceita a idéia de que 

consumidores adotam diferentes estratégias quando se deparam com risco percebido e que a 

redução de risco está ligada diretamente à procura por informação (DOWLING e STAELIN, 

1994). A literatura tem relatado a utilização de estratégias de buscas específicas na redução de 

risco percebido (COX e RICH, 1964; ROSELIUS, 1971), porém elas estão mais focadas no 

produto e não na classe do objeto. Desta maneira, este estudo, ao abordar especificidades 

ligadas ao ato de comer em suas considerações, espera expandir alguns limites dos modelos 

dominantes existentes (ver quadro 3). 

 

Quadro 3. Limites do Modelo Tradicional de Redução de Risco e Proposições Alternativas 
 

Considerações sobre risco baseadas no modelo 
tradicional Proposições alternativas 

A redução de risco acontece principalmente antes 
ou durante a decisão de compra 

A redução de risco acontece antes, durante e depois 
do ato de compra. 

Redução de risco está ligada principalmente à 
procura por informação. 

A redução de risco acontece também com a ajuda 
de práticas e desenvolvimentos cognitivos 

A redução de risco se dá ao nível do risco 
manipulado 

A redução de risco se dá nos dois níveis: risco 
inerente e risco manipulado 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

4.9 A TEORIA DO ESTRESSE E DO ENFRENTAMENTO (STRESS AND COPING 

THEORY): UM REFERENCIAL ALTERNATIVO 

 

 

Schaninger (1976), e depois Locander e Herman (1979), foram os primeiros a 

definir uma relação positiva entre risco percebido e o nível de ansiedade. Chaudhuri (1998) 

estudou a ligação entre risco percebido, classe de produtos e as emoções positivas e negativas 

sentidas na compra. Pouca ou nenhuma pesquisa teve seu foco voltado para o estudo da 

redução de estresse anterior ao risco percebido inerente. McRae (1984) lançou as bases para 

uma investigação mais aprofundada neste campo quando procedeu a decomposição da 
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natureza de eventos estressantes em acontecimentos que são uma ameaça, um desafio ou uma 

perda, e então definiu ameaça como sendo um prejuízo antecipado que pode ou não ser 

evitado. No sentido de estudar melhor esta relação, optou-se por utilizar o modelo 

transacional de estresse desenvolvido por Lazarus e Folkman (1984). De forma simplificada, 

o processo descrito por esses autores pode ser representado conforme figura 2. 

Esta teoria cognitiva considera que a emoção gerada por uma situação (positiva ou 

negativa) é o resultado de uma transação conduzida entre o indivíduo e o seu ambiente. As 

apostas ligadas ao evento são avaliadas em comparação com a capacidade de efeitos nocivos 

(alteração do bem-estar psicológico) ou o bem-estar do evento com o qual o indivíduo é 

confrontado (avaliação cognitiva primária) e os recursos que o indivíduo tem que enfrentar 

(avaliação cognitiva secundária). De acordo com Folkman e Lazarus (1988), o resultado desta 

comparação indica a carga emocional e subjetiva que o evento tem. A relação entre esta 

emoção e a emoção que realmente é vivida pelo indivíduo torna-se, então, pública pelas 

estratégias de ajustamento ou estratégias de enfrentamento. Portanto, o uso de estratégias de 

enfrentamento vem com um quadro de referência que analisa a percepção e a redução de 

estresse como um processo cognitivo, a conseqüência disto poderia ser a emoção (positiva ou 

negativa) que de fato é sentida. 

 

Figura 2: Modelo de Estresse e Enfrentamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Folkman e Lazarus, 1988. 
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O conceito de enfrentamento (coping), conforme elaborado por Lazarus e 

Laurnier (1978), refere-se a todos os processos que o indivíduo interpõe entre ele mesmo e o 

evento que é visto como sendo ameaçador, para controlar, tolerar ou amenizar o impacto que 

este possa ter em seu bem-estar físico e psicológico. Como observam Folkman e Lazarus 

(1988), as estratégias de enfrentamento incluem tanto as funções que regulam a emoção que é 

induzida por um evento estressante como as funções voltadas para resolução de problemas. O 

objetivo das estratégias que são mais orientadas à resolução de problemas é responder a uma 

situação que foge do controle do indivíduo, entretanto, estas estratégias não têm a mesma 

função. As primeiras são usadas para controlar a tensão emocional e, às vezes, modificar a 

significação do evento, enquanto que as segundas são usadas para controlar um 

relacionamento entre a pessoa e o ambiente problemático através da tentativa de resolver o 

problema apresentado (FOLKMAN, 1984, p. 845). Estratégias que são orientadas para o 

problema ao contrário das estratégias voltadas à emoção podem ser direcionadas ao ambiente 

(atividade) ou à própria pessoa (processo mental). 

 

 

4.10 O PROCESSO DE DECISÃO DO CONSUMIDOR E A PERCEPÇÃO E 

REDUÇÃO DO RISCO 

 

 

Muitos modelos de processo de decisão de compra do consumidor têm sido 

desenvolvidos por reconhecidos acadêmicos de marketing, sendo os mais proeminentes os 

modelos propostos por Howard e Sheth (1969), Nicosia (1966) e Engel et al. (1978). Ainda 

que estes modelos variem em alguns detalhes, existem cinco estágios que ocorrem 

consistentemente: o reconhecimento do problema, a procura por informação, a avaliação das 

alternativas, a decisão de compra e o comportamento pós-compra. Estes modelos são mais 

relevantes em processos complexos de decisão, nos quais há uma quantidade significativa de 

risco envolvida. 

 

4.10.1 O Reconhecimento do Problema 

 

Profissionais de marketing podem usar, e freqüentemente usam, o risco percebido 

para estimular o reconhecimento da necessidade ou problema. Isto é feito primeiramente 



51 

 

através do uso de apelos baseados nos tipos de riscos ou perdas percebidos pelo consumidor. 

O risco financeiro é utilizado quando se deseja enfatizar as diferenças entre o que o 

consumidor paga agora por um produto ou serviço e o que ele poderia pagar por uma compra 

similar em um outro varejista. Um produto pode ser promovido também com base no risco de 

tempo ─ ao alertar o consumidor de que alguns produtos podem evitar a perda de tempo, tais 

como microondas e alimentos congelados, por exemplo. 

 

4.10.2 Procura de Informação na fase de Pré-compra 

 

Se o consumidor realmente decidir coletar informações, a busca pode ser ativa ou 

passiva, ou seja, sua atenção se torna maior e ele se torna mais receptivo a fontes de 

informação, como propagandas de TV e conversas de amigos, por exemplo. A busca ativa 

envolve a obtenção de dados de várias fontes de informação que podem ser categorizadas 

como pessoais (família e amigos, vizinhos etc.), comerciais (propaganda, vendedores, 

embalagens etc.), públicas (mídia de massa, órgãos do governo) e experiencial (manuseio, 

exame e uso do produto). Dentro deste processo de busca, o consumidor enfrenta fontes de 

incerteza; ele pode não estar muito certo das fontes de informação existentes e quais têm 

maior credibilidade. Outra dúvida que pode surgir diz respeito a qual peso dar para os 

conselhos de vendedores ou apelos de propaganda, tanto que o consumidor pode até não 

acreditar em alguns apelos. Quanto mais fontes o consumidor usa, maior é quantidade de 

dados e maior é a possibilidade de surgir conflito. Além disso, a aquisição de informação 

pode alertar consumidores para possíveis riscos e falhas na escolha de produtos que 

anteriormente não haviam sido percebidas. Urbany et al. (1989) indicaram a presença de dois 

tipos de incerteza: incerteza do conhecimento (incerteza com relação a informações sobre as 

alternativas) e incerteza de escolha (incerteza sobre qual alternativa escolher). A incerteza de 

escolha parece aumentar a busca, enquanto que a incerteza de conhecimento tem um efeito 

negativo mais fraco. A redução de risco na pré-compra se concentra essencialmente no 

aumento da certeza de que um produto satisfatório será comprado e na redução das 

conseqüências negativas, no caso de uma compra não satisfatória. As estratégias de risco 

percebido na fase pós-compra, por outro lado, se concentra somente na redução de 

conseqüências de uma compra não satisfatória. 
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4.10.3 Avaliação das Alternativas 

 

Neste estágio a questão relevante é entender como o consumidor escolhe entre 

produtos e marcas alternativas. A primeira fonte de incerteza diz respeito a quais critérios e 

atributos o consumidor deveria utilizar para julgar produtos. Eles podem estar incertos quanto 

a quais critérios utilizar e podem até mesmo ser ignorantes em relação a alguns atributos, até 

que a busca por informação os leve a conhecer melhor os atributos do produto. O consumidor 

pode também estar inseguro em relação à importância de determinados atributos. Cox (1967) 

sugeriu que cada dica de informação, como um atributo, tem um valor preditivo que é 

definido como “com que grau de precisão o atributo irá prever a futura performance do 

produto”. O consumidor, entretanto, jamais pode estar certo sobre a utilidade destes valores 

preditivos.  

 

4.10.4 A Decisão de Compra 

 

A avaliação de marcas alternativas levará o consumidor a formar preferências por 

marcas em seu conjunto de escolhas. Nesta circunstância, a maior preferência, de acordo com 

a teoria de risco percebido, estará associada com a marca que possuir o menor risco 

percebido. A compra real do item pode estar sujeita a vários fatores situacionais 

imprevisíveis, tais como, problemas temporários de falta de dinheiro, disponibilidade de 

tempo, níveis de estoque e outros. Se um item não pode ser comprado, um risco substancial 

pode estar envolvido. Quando a marca menos arriscada não está venda, a penalidade pela não-

compra pode ser comparada com os riscos da compra de uma marca de maior risco percebido. 

O consumidor que decide executar uma intenção de compra terá tomar uma série 

de outras “sub-decisões”. Por exemplo, na compra de um carro, a escolha da marca é somente 

uma das decisões. Outras decisões são: onde e quando comprar e como pagar. 

 

4.10.5 Comportamento Pós-compra 

 

A compra tendo sido feita, o consumidor entra então na fase pós-compra. A 

satisfação do consumidor é uma função da proximidade da expectativa do consumidor na 

compra do produto e o desempenho percebido do produto (LaBARBERA e MAZURSKY, 

1983). Se o desempenho é menor do que as expectativas, então o consumidor estará 
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insatisfeito e sofrerá as conseqüências resultantes desta incompatibilidade. Em sua luta para 

“estabelecer harmonia interna, consistência ou congruência entre suas opiniões, 

conhecimentos e valores” (FESTINGER, 1957), consumidores insatisfeitos tentarão reduzir a 

dissonância cognitiva. Ao reduzir esta dissonância cognitiva o consumidor exibe um 

comportamento de redução de risco. Estas estratégias de redução de risco não são empregadas 

para reduzir a incerteza do resultado compra, mas sim para reduzir as conseqüências uma 

compra menos do que satisfatória. 

Estas estratégias incluem: devolução das mercadorias e pedido de reembolso ou 

uma troca ou aquisição de informação de fontes formais e informais para confirmar o seu alto 

valor. 

Neste estágio do processo de decisão, o consumidor tende a estar muito mais 

sensível a opiniões de familiares e amigos. Em casos extremos de insatisfação, o comprador 

pode até alterar os fatos do cenário de compra, sendo comum a redução do preço pago na 

mercadoria. Em outros casos, onde a compra resultou em insatisfação completa e a devolução 

da mercadoria não é possível, a estratégia pode ser esconder a mercadoria na tentativa de 

esquecer o evento de compra. 

Ao examinar o papel da propaganda boca-a-boca, Arndt (1967) chamou a atenção 

para o seu uso na redução da dissonância cognitiva. A pesquisa sugeriu que, sob certas 

circunstâncias, o “boca-a-boca” é usado para reduzir a dissonância cognitiva após uma 

decisão importante de compra. Em alguns casos, o motivo para transmissão de informações é 

a ajuda aos amigos, em outros a propaganda boca-a-boca funciona como defesa do ego ou 

como meio de aumentar o status de quem fornece a informação. Gemuden (1985) Concorda 

que risco percebido representa um estado de dissonância cognitivo que induz a uma busca 

seletiva por informação congruente e a evitação ativa de uma informação potencialmente 

dissonante. 

Mais recentemente, alguns autores têm incluído o descarte do produto no processo 

de decisão de compra do produto (para um exemplo ver BLACKWELL, 2005). 
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CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA 
 

 

 

5.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA E A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Hunt (1983) afirma que o principal objetivo da ciência é descobrir leis e teorias 

que possam explicar, prever, compreender e controlar fenômenos e que toda ciência possui 

algumas características distintivas: um sujeito, a descrição e classificação do sujeito, as 

pressuposições de uniformidades e regularidades subjacentes ao sujeito e a adoção de um 

método científico para estudar o sujeito. 

As técnicas e a metodologia de uma ciência não podem ser confundidas. A 

metodologia de uma ciência é a sua Lógica de Justificativa, ou seja, o método científico 

consiste de regras e procedimentos nos quais a ciência baseia a aceitação ou rejeição do seu 

corpo de conhecimento, incluindo hipóteses, leis e teorias. Por outro lado, as técnicas de uma 

disciplina são as ferramentas e aparatos específicos, conceituais e físicos utilizados por 

pesquisadores da disciplina para conduzir uma pesquisa científica (HUNT, 1983).  

Hunt (1983) discorre sobre a Lógica da Descoberta, constituída pelo conjunto de 

regras e procedimentos utilizados para descobrir hipóteses, leis e teorias; e a Lógica da 

Justificativa, como o conjunto de regras e procedimentos que delineiam o critério para aceitar 

ou rejeitar conhecimento, ou seja, hipóteses, leis e teorias. O autor apresenta uma ilustração 

na tentativa de prover um guia sobre quais questões ou estágios do processo de pesquisa se 

encontram no Contexto da Descoberta e quais se encontram no Contexto da Justificativa (ver 

Figura 3).   

Nenhum método, quer esteja ele contido no contexto da descoberta quer no da 

justificativa, pode ser considerado o melhor para todos os pesquisadores (ZALTMAN et al., 

1982).  

Observando a figura 3 é possível identificar duas abordagens alternativas para a 

descoberta do conhecimento científico: a abordagem dedutiva que, inicia com um conjunto de 

conceitos e preposições; e a abordagem indutiva, que destaca a acumulação formal ou 

informal de dados que podem conduzir a uma teoria tentativa (tentative theory) (ZALTMAN 

et al 1982). Estes autores sugerem que as abordagens não são mutuamente excludentes e que 
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são freqüentemente utilizadas simultaneamente, sendo que boa parte do pensamento criativo 

resulta do uso simultâneo do pensamento indutivo e dedutivo. 

Considerando o contexto da descoberta, é possível afirmar que este trabalho 

seguirá inicialmente a chamada rota indutiva, que parte da observação, registro de dados, 

classificação para então induzir generalizações.  

 

 

5.2 A ESCOLHA DO DESENHO E DO MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser classificada de forma ampla como exploratória, cujo objetivo 

principal é auxiliar na compreensão dos problemas; e conclusiva, geralmente mais formal e 

estruturada, que tem por objetivo testar hipóteses específicas e examinar relações. As 

pesquisas conclusivas podem ainda ser divididas em causais e descritivas (MALHOTRA, 

2001).  

Vergara (2000) propõe uma taxonomia para classificar os tipos de pesquisa, 

segundo dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. Essa 

pesquisa é classificada quantos aos fins como sendo exploratória e quanto aos meios de 

investigação, como pesquisa de campo — por meio de entrevista em profundidade e análise 

indutiva dos dados. 

Demo (1981) apresenta uma definição da pesquisa qualitativa como sendo uma 

abordagem metodológica não convencional que adota técnicas que partem da realidade social 

— seja na sua complexidade, na sua totalidade quantitativa e qualitativa, na sua marcha 

histórica humana, mas também dotada de horizontes subjetivos — e buscam construir 

métodos que possam compreendê-la e transformá-la.  

Enquanto os estudos quantitativos se caracterizam por um plano previamente 

estabelecido, seguido com rigor e baseado em hipóteses claramente indicadas e segundo 

variáveis que são objeto de definição operacional; a pesquisa qualitativa é, muitas vezes, 

definida ao longo de seu desenvolvimento, sem o propósito de mensurar eventos ou de 

empregar análises estatísticas dos dados (PARASURAMAN, 1991).  
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Figura 3. Descoberta X Justificativa. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HUNT, 1983, p. 25, tradução do autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HUNT, 1983, p.25, tradução do autor. 

 

 

Considerando o pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o risco 

percebido na compra de alimentos, mais especificamente, sobre a compra de carne bovina, 

sobretudo no Brasil, a base inicial deste estudo está fundada em pesquisa qualitativa, por meio 

do método exploratório. A idéia é que os insights resultantes da pesquisa exploratória possam 
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contribuir para o desenvolvimento de teoria e assim pavimentar o caminho para futuras 

pesquisas conclusivas (PARASURAMAN, 1991). A pesquisa exploratória tem por objetivo 

desenvolver pistas iniciais sobre percepção e redução de risco na compra de carne bovina que 

possam permitir a classificação de estratégias de risco percebido por consumidores e, por fim, 

permitir generalizações a respeito destas classificações. 

Segundo Churchill (1995, p. 149), os principais propósitos de uma pesquisa 

exploratória são: (a) formular um problema para investigação ou para desenvolvimento de 

hipóteses; (b) definir prioridades para pesquisas futuras e; (c) aumentar a familiaridade com o 

problema e esclarecer conceitos. 

Os projetos de pesquisa qualitativos são naturalísticos na medida em que o 

avaliador não tenta manipular ou o evento com propósito de avaliação (PATTON, 1987). 

Pesquisadores que se engajam em uma investigação naturalística estudam atividades e 

ocorrências que acontecem naturalmente. Estes processos são “naturais” porque eles não são 

planejados nem manipulados pelo pesquisador, tal como seria no caso de um experimento. 

Os métodos qualitativos são orientados para a exploração, descoberta e lógica 

indutiva. A abordagem é indutiva na medida em que o pesquisador não tenta impor 

expectativas anteriores para que a situação faça sentido. O processo indutivo começa com 

observações específicas e é construído em direção a modelos mais gerais. As categorias ou 

dimensões de análise emergem de observações abertas na medida em que o pesquisador passa 

a entender os modelos e padrões existentes. 

Para Maxwell (2004), um estudo qualitativo não pode desenvolver e implementar 

uma estratégia lógica antecipadamente. O projeto de uma pesquisa qualitativa é um processo 

dinâmico que envolve o “ir e vir” entre os diferentes componentes do projeto, avaliando as 

implicações dos objetivos, as teorias, as questões de pesquisa, os métodos e a ameaça da 

validade de um em relação aos demais. O projeto não começa de um determinado ponto e 

segue os passos previamente planejados, mas envolve a interconexão e interação dos diversos 

componentes da pesquisa. 

Maxwell (2004) propõe um modelo de projeto para pesquisa qualitativa (Fig. 4) 

que possui uma estrutura definida, entretanto flexível e interconectada, na medida que 

envolve a interação de diversos componentes da pesquisa que são: os objetivos, o referencial 

conceitual, as perguntas de pesquisa, os métodos e a validade da pesquisa.  
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Figura 4. Modelo Interativo de Projeto de Pesquisa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAXWELL, 2005, p. 5, tradução do autor 

 

 

A conexão entre os diferentes componentes do modelo não são regras rígidas ou 

implicações fixas e permitem uma certa elasticidade no projeto. Maxwell (2004) comparou as 

conexões do modelo com “tiras de borracha” que podem ser esticadas, mas que exercem uma 

tensão entre as partes, e que, se estendidas além de um certo ponto, podem se romper. Assim é 

também o projeto de pesquisa qualitativa: possui certa flexibilidade entre seus componentes, 

mas há limites, que quando violados, podem tornar o projeto sem efeito. 

O projeto desta pesquisa, conforme o modelo proposto acima, é apresentado na 

figura 5. Os diversos componentes são detalhados de acordo com a proposta de estudo 

descrita em capítulos anteriores. O modelo apresenta cada componente da pesquisa de forma 

detalhada, clara e objetiva para que haja uma melhor compreensão das conexões existentes 

entre os mesmos. 
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Figura 5. Esquema Proposto para esta Pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de MAXWELL (2005). 

 

 

5.3 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

 

A avaliação técnica de um projeto deve especificar a unidade ou unidades de 

análise a serem estudadas. Decisões em torno de amostragem ─ tanto tamanho da amostra 

quanto estratégias de amostragem ─ dependem de decisões anteriores quanto à unidade de 

análise apropriada ao estudo. Para Patton (1987), o fator-chave da tomada de decisão e 

seleção da unidade de análise é decidir qual é a unidade sobre a qual você quer ser capaz de 
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dizer alguma coisa no final da avaliação. Assim, a unidade de análise dessa pesquisa é o 

consumidor de carne bovina da cidade de São Paulo, entretanto, a abordagem não será restrita 

somente à compra do produto, mas se estenderá também ao preparo e consumo. Portanto, a 

unidade de análise, ou seja, o consumidor de carne bovina, além de comprador do produto, 

deverá ser usuário do produto em sua dieta alimentar, e, além disso, deverá saber como 

prepará-la, pois a análise pós-compra é um item importante a ser considerado na avaliação do 

risco percebido. 

 

 

5.4 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A lógica da amostragem em métodos qualitativos é substancialmente diferente da 

lógica de amostragem probabilística utilizada em estatística. O poder das amostras estatísticas 

está relacionado com a seleção de amostras verdadeiramente aleatórias e representativas que 

permitirão uma generalização confiável da amostra para uma população maior. O poder da 

amostragem em estudos qualitativos está na seleção de casos ricos em informação para 

estudos em profundidade.   

Existem várias estratégias diferentes de seleção de amostra em estudos 

qualitativos e cada estratégia é adequada para cada propósito de pesquisa. Patton (1987) 

destaca como principais, as seguintes estratégias: 

- Amostragem por caso extremo ou desviante: esta abordagem se concentra em 

casos que são ricos em informação porque eles são, de alguma forma, incomuns ou especiais. 

- Amostragem por máxima variação: esta estratégia tem como objetivo capturar e 

descrever temas onde houve grandes variações entre os participantes. 

- Amostragens homogêneas: o propósito neste tipo de amostragem é descrever um 

subgrupo particular em profundidade. 

- Amostragem por caso típico: este tipo de amostragem pode ser interessante 

quando se deseja descrever um programa ou seus participantes para pessoas não muito 

familiarizadas com estes. 

- Amostragem por caso crítico: casos críticos são aqueles casos particularmente 

importantes. Uma pista da existência de um caso crítico é a afirmação “se isto acontece aqui, 
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então acontecerá em qualquer lugar” ou vice-versa, “se isto não acontece aqui, não acontecerá 

em lugar nenhum”. 

- Amostragem bola-de-neve: é uma abordagem para se localizar informantes-

chave ou casos críticos. 

- Amostragem por critérios: a lógica dessa amostragem é revisar e estudar todos 

os casos que atendem a alguns critérios pré-determinados de importância. 

- Casos confirmatórios: envolve o teste de idéias, confirmando a importância e o 

significado de possíveis modelos, e verifica a viabilidade de novos achados com novos dados 

e casos adicionais. 

- Amostragem por conveniência: esta é, provavelmente, a estratégia mais comum 

de amostragem e também a menos indicada. Muito freqüentemente pesquisadores que 

desenvolvem pesquisas qualitativas acreditam que uma vez que as amostras que eles 

trabalham são pequenas demais para permitir generalizações, então não importa como se faz a 

seleção dos casos e, desta forma, eles adotam aqueles mais fáceis e menos onerosos para 

trabalhar. Ainda que conveniência e custo sejam importantes fatores de decisão em uma 

pesquisa, eles deveriam ser os últimos a serem levados em consideração.   

Diante do exposto acima, optou-se por uma estratégia de seleção de amostra do 

tipo bola-de-neve, haja vista que esta abordagem permite alcançar informantes que possuam 

os requisitos exigidos pela pesquisa sem que haja interferência direta do pesquisador. Assim, 

iniciou-se a pesquisa com uma entrevista-piloto com uma informante escolhida por 

conveniência e ao final da entrevista foi solicitado que esta indicasse, ao menos três pessoas 

de seu conhecimento que atendessem aos requisitos pré-determinados para a pesquisa, ou 

seja, que fossem compradores e consumidores de carne bovina e que, além disso, soubessem 

preparar e cozinhar ou assar carnes. A partir destas primeiras indicações, a cada entrevista 

realizada solicitava-se a indicação de novos nomes para compor a amostra. No início do 

processo de entrevistas procurou-se entrevistar todos os sujeitos indicados, porém à medida 

que se avançava na pesquisa, o critério de escolha passou a ser mais rigoroso, na medida em 

que se buscava uma amostra com indivíduos de diferentes classes sociais, poder aquisitivo, 

idade, sexo e nível educacional. Denzin (1978) se refere a essa tentativa como triangulação e 

observa que podem ser identificados quatro tipos básicos de triangulação: a triangulação de 

dados, a triangulação de investigadores, a triangulação de teorias e a triangulação 

metodológica. Na triangulação de dados o investigador utiliza fontes variadas de dados, 

entrevistando pessoas em diferentes níveis sociais ou hierárquicos, ou pessoas com diferentes 
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pontos de vista. Na triangulação de investigadores utilizam-se diferentes investigadores ou 

cientistas sociais. Na triangulação de teorias, faz-se o uso de perspectivas diferentes para 

interpretar um único conjunto de dados. Finalmente, na triangulação metodológica há a 

utilização de diferentes métodos para estudar um único problema, tais como entrevistas, 

observações, questionários e documentos. 

A triangulação utilizada nesta pesquisa foi a de dados, na medida em que se 

procurou entrevistar pessoas de diferentes níveis sociais para conferir ao estudo maior 

credibilidade e verificabilidade. Ao final de cada entrevista foi realizada uma caracterização 

do entrevistado através do Critério Brasil do IBGE (ver anexo 1) para que se pudesse ter um 

referencial do perfil sócio-demográfico dos entrevistados que permitisse considerações e 

ponderações durante a análise dos dados. Ao todo foram realizadas 24 entrevistas, um número 

considerado satisfatório para esse tipo de pesquisa (MAXWELL, 2004), já que o objetivo aqui 

é o de obter informações com bom nível de profundidade e não se pretende proceder a 

previsões e nem tampouco testar modelos, mas somente generalizações empíricas que possam 

vir a ser modeladas e testadas em trabalhos futuros. Maxwell (2004) observa ainda que um 

número muito grande de entrevistas tende à repetição de dados e conteúdos e pouco agrega à 

análise do fenômeno em estudo. O perfil sócio-demográfico da amostra é apresentado no 

quadro 4 a seguir. 

Quadro 4. Perfil Sócio-demográfico da Amostra 
 

Mulher Homem  
N               

Idade A1  A2 B1 B2 C D Total A1 A2 B1 B2 C  D  Total 
25-35 2   2 1  5 1   1   2 
35-45   2   1 3   1    1 
45-55  3   2  5     1  1 
55-65   1   1 2    1   1 
+ 65  1  1 2  4       0 
Total  2 4 3 3 5 2 19 1 0 1 2 1  5 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

5.5 COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados se deu através de entrevistas em profundidade junto aos 

sujeitos escolhidos de acordo com a estratégia de amostragem apresentada no item anterior. O 
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instrumento de entrevista utilizado foi o questionário semi-estruturado com perguntas abertas. 

Patton (1987) observa que as entrevistas em profundidade envolvem três passos: fazer 

perguntas abertas, ouvir e gravar as respostas e dar prosseguimento à entrevistas incluindo 

questões adicionais que o entrevistador entenda serem pertinentes. De forma superficial, a 

entrevista em profundidade parece não requerer do entrevistador mais do que saber falar e 

ouvir. Entretanto, analisando mais profundamente, percebe-se que entrevistar é uma arte e 

uma ciência que requer habilidade, sensibilidade, concentração, compreensão interpessoal, 

acuidade mental e disciplina. Entrevistas acrescentam uma perspectiva interna de 

comportamentos externos. As entrevistas são realizadas para se aprender a respeito de coisas 

que não podem ser observadas diretamente, tais como sentimentos, pensamentos e intenções, 

ou a respeito de coisas onde não é possível a presença de um observador. Não se pode 

observar a forma que as pessoas organizam o mundo, e os significados que eles dão às coisas 

que acontecem no mundo também não podem ser observados. Assim, o propósito da 

entrevista em profundidade é permitir que se entre na perspectiva de outra pessoa. 

É de responsabilidade do entrevistador prover uma estrutura na qual as pessoas 

possam responder de forma confortável, correta e honesta. A qualidade da informação obtida 

durante uma entrevista depende grandemente do entrevistador. 

Para Patton (1987) existem três abordagens básicas para coleta de dados através 

de entrevistas em profundidade com o uso de perguntas abertas. As três diferentes abordagens 

envolvem diferentes tipos de preparação, elaboração de conceitos e instrumentação. Cada 

abordagem possui suas forças e fraquezas e cada uma atende a diferentes propósitos. As três 

abordagens são: a entrevista informal conversacional, o guia geral de entrevistas e a entrevista 

aberta padronizada. As características, forças e fraquezas dessas diferentes abordagens são 

apresentadas no quadro 5 a seguir. É importante observar que o entrevistador pode fazer o uso 

combinado dessas abordagens. 

A característica comum dessas abordagens é que as pessoas que estão sendo 

entrevistadas respondem com suas próprias palavras para expressar seus sentimentos e 

perspectivas pessoais. Ainda que haja variações no que se refere à seqüência de palavras e 

seqüência de questões, não há variações no principio de que as respostas são abertas. O 

entrevistador nunca fornece e predetermina as frases ou categorias que devem ser utilizadas 

pelos respondentes ao se expressar. Isto é o que diferencia a entrevista qualitativa da 

entrevista quantitativa com questionário fechado, ou os testes tipicamente utilizados em 

pesquisa quantitativa. O princípio fundamental da pesquisa qualitativa é prover uma estrutura 
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onde os respondentes possam expressar suas próprias concepções e entendimentos em seus 

próprios termos. 

 

Quanto à seqüência das perguntas, Patton (1987) observa que não há regras fixas para 

se organizar uma entrevista. A entrevista informal conversacional é flexível e responsiva de 

tal forma que uma seqüência fixa é raramente possível. Entretanto, em entrevistas abertas 

padronizadas as entrevistas devem estabelecer uma seqüência fixa de questões devido ao seu 

formato estruturado. Patton propõe uma seqüência que começa com perguntas à respeito de 

comportamentos, atividades e experiências não controversos. Estas questões exigem 

descrições relativamente diretas e mínimas carga de lembrança e interpretação. Tais questões 

são, portanto, mais fáceis de se responder e encorajam o respondente a falar de forma 

descritiva. 

Uma vez que alguma experiência ou atividade foi descrita, é apropriado perguntar 

sobre interpretações, opiniões e sentimentos. Opiniões e sentimentos são mais precisos a este 

ponto da entrevista porque o respondente já lembrou das experiências. 

Questões sobre conhecimento e habilidades também necessitam de um contexto. Estas 

questões costumam ser ameaçadoras e funcionam melhor quando alguma empatia e confiança 

já foram estabelecidas.  

Questões sobre o presente são mais fáceis para os respondentes do que questões 

relacionadas ao futuro. É preferível que se comece a fazer questões a respeito do presente e, 

então tendo o presente como linha básica o entrevistador pode proceder a questões sobre a 

mesma atividade ou atitude no passado. 

Questões demográficas e sobre a formação do entrevistado são consideradas 

entediantes, elas significam tudo aquilo que as pessoas não gostam em entrevistas. Elas 

podem ser desconfortáveis para o respondente dependendo de quanto pessoais elas são. Desta 

forma, Patton (1987) sugere que elas devem mantidas em número mínimo possível e alerta 

para que nunca se comece uma entrevista com tais perguntas. 
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Quadro 5. Variações na Instrumentação da Avaliação da Entrevista da Pesquisa. 
 

Tipo de entrevista Características Pontos fortes Pontos fracos 
Entrevista conversacional informal Perguntas emergem do contexto 

imediato e são feitas no curso natural 
das coisas, não predeterminação do 
tópico das questões ou seqüência das 
palavras. 

Aumenta a relevância das questões; 
entrevistas são construídas e emergem 
das observações; a entrevista pode ser 
adequada a indivíduos e 
circunstâncias. 

Informações diferentes coletadas de 
diferentes pessoas com diferentes 
questões. Menos sistemática e completa 
se certas perguntas não surgem 
naturalmente. A organização e análise 
dos dados podem ser bastante difíceis. 

Entrevista guiada Tópicos e questões a serem abordadas 
são especificados com antecedência 
na forma de um esboço; o 
entrevistador decide a seqüência das 
questões e das palavras no curso da 
entrevista. 

O esboço aumenta a abrangência dos 
dados e torna a coleta de dados algo 
sistemático para cada respondente. As 
lacunas de lógica nos dados podem 
ser antecipadas e fechadas. As 
entrevistas se mantêm ainda um 
pouco conversacional e situacional. 

Tópicos importantes podem ser 
inadvertidamente omitidos. A 
flexibilidade do entrevistador em 
determinar a seqüência de questões e 
palavras pode resultar em respostas 
substancialmente diferentes levando à 
redução o grau de comparação entre as 
respostas. 

Entrevista aberta padronizada A seqüência exata das questões e das 
palavras é definida com antecedência. 
Todos os entrevistados respondem as 
mesmas perguntas na mesma ordem 

Os respondentes respondem as 
mesmas questões o que aumenta o 
grau de comparabilidade das 
respostas, os dados são completados 
para cada pessoa nos tópicos 
definidos à priori. Reduz o viés do 
entrevistador. Facilita a organização e 
análise dos dados. 

Pouca flexibilidade ao relacionar a 
entrevista a alguns indivíduos e 
circunstâncias; a padronização da 
seqüência das perguntas e palavras pode 
limitar a naturalidade e relevância das 
respostas. 

Entrevista fechada quantitativa As categorias de questões e respostas 
são determinadas antecipadamente. 
As respostas são fixas e o respondente 
escolhe entre as respostas fixas 

A análise dos dados é simples, as 
respostas podem ser comparadas 
diretamente e facilmente agregadas; 
muitas perguntas podem ser 
respondidas em um curto espaço de 
tempo. 

Respondentes devem acomodar suas 
experiências e sentimentos entre as 
categorias da pesquisa; pode ser 
percebida com impessoal, irrelevante e 
mecanicista. Pode distorcer o que 
realmente os respondentes querem dizer  
pela limitação que impõe às respostas. 

 

Fonte: PATTON, 1987, p. 116 e 117, tradução do autor. 



66 

Tendo em vista as considerações levantadas acima e o rigor metodológico exigido em 

pesquisas acadêmicas, optou-se por trabalhar com entrevistas abertas padronizadas, 

entretanto, conforme apontado por Patton (1987), em vários momentos o entrevistador pode 

fazer o uso combinado de abordagens na entrevista, pois em alguns momentos há que se ter 

alguma flexibilidade, seja para fazer algum esclarecimento ao entrevistado, seja para criar um 

clima mais agradável para a entrevista. Desta forma, anteriormente ao trabalho de campo 

tomou-se extremo cuidado na elaboração do roteiro de entrevista, na elaboração das questões 

abertas e na preparação do local e instrumentos utilizados na entrevista.  

No processo de elaboração do roteiro de entrevista e das questões abertas houve uma 

intensa pesquisa bibliográfica para se assegurar que os principais temas de interesse de 

pesquisa fossem cobertos pelas perguntas. Outro cuidado tomado foi com relação à ordem das 

perguntas, neste sentido buscou-se o aconselhamento de um psicólogo no sentido de preparar 

as perguntas em seqüência tal que permitisse uma acomodação inicial do entrevistado com a 

colocação de perguntas contendo temas mais gerais e abertos. 

Houve uma grande preocupação também em não constranger o entrevistado com 

perguntas de forte cunho pessoal logo no início da entrevista. As perguntas pessoais 

relacionadas à formação escolar e profissional dos entrevistados, bem como outros dados 

sócio-demográficos foram deixados para o final da entrevista. 

Durante todo o transcorrer das entrevistas o entrevistador procurou manter-se neutro 

com relação às respostas dos entrevistados, mas de alguma forma procurava mostrar que a 

entrevista se desenrolava a contento e que os objetivos estavam sendo atingidos como forma 

de motivar o entrevistado. 

Outro fator de preocupação foi quanto à utilização do gravador, pois ainda que seja um 

instrumento essencial em entrevistas abertas, é inegável que a sua utilização de alguma forma 

inibe o entrevistado. Assim, procurou-se minimizar o efeito da presença do aparelho iniciando 

a entrevista com uma breve conversa informal e somente depois disso iniciava-se a 

apresentação das questões mais diretamente pertinentes ao assunto. 

O uso do gravador, entretanto, não elimina a necessidade tomar notas (Patton, 1987). 

O processo de anotação atende a, pelo menos, dois propósitos: as anotações tomadas durante a 

entrevista podem ajudar o entrevistador a formular novas questões de acordo com o 

desenvolvimento da entrevista, particularmente quando se deseja checar algo que foi dito 

anteriormente; e a anotação de pontos importantes da entrevista facilita a análise posterior, 

inclusive ajuda a localizar citações importantes na gravação. 
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Após a realização de cada entrevista, adotou-se como procedimento sistemático a 

imediata análise e transcrição da gravação. Desse modo, ouvia-se primeiramente a fita e, 

então, anotavam-se os pontos importantes que, porventura, não tivessem sido anotados 

anteriormente durante a entrevista; e tendo realizado esses passos, as fitas eram transcritas e 

novamente analisadas. O período após a entrevista é um ponto crítico de reflexão e 

elaboração. É um tempo de controle de qualidade para garantir que os dados obtidos serão 

úteis, confiáveis e válidos. 

O período de revisão das entrevistas revela áreas de ambigüidade ou de incerteza, 

pontos onde o entrevistador não está certo do que o respondente disse ou quis dizer. Assim, é 

fundamental que se elimine as dúvidas contatando novamente o entrevistado e checando os 

pontos de incerteza. Supor ou tentar adivinhar é simplesmente inaceitável. 

As entrevistas realizadas tiveram duração média de cinqüenta minutos, sendo que o 

processo de audição posterior para controle de qualidade e análise concorria com mais duas 

ou três horas, que eram seguidas ainda de cerca de seis horas de trabalho de transcrição por 

entrevista. Dessa forma, o processo completo de cada entrevista demandava uma carga de 

trabalho de cerca de doze horas, entre locomoção até o local da entrevista, que era 

normalmente o local indicado pelo entrevistado, entrevista em si, audição da fita logo após a 

entrevista, análise primária dos dados e transcrição das gravações. 

As entrevistas ocorreram no período de janeiro a março de 2005, observando-se o 

agendamento de somente uma entrevista por dia. Duas entrevistas foram descartadas pela 

impossibilidade do entrevistado de concluir a entrevista e posterior dificuldade de 

reagendamento. Importante ressaltar que houve uma entrevista piloto acompanhada por uma 

psicóloga especialista em entrevistas em profundidade e que o protocolo da entrevista foi 

alterado em virtude da análise desta entrevista quanto ao comportamento do entrevistador, 

respostas do entrevistado e nível de compreensão das perguntas. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 
 

 

 

O processo de análise e interpretação envolve um estudo disciplinado, idéias 

criativas e atenção cuidadosa aos propósitos da pesquisa. Para Patton (1987) análise e 

interpretação são conceitualmente processos diferentes. Análise é o processo de ordenar os 

dados, organizando os achados em padrões, categorias e unidades descritivas básicas. A 

interpretação envolve a adição de significado e importância à análise, através da explicação 

descritiva dos padrões encontrados, bem como pela procura por relações entre as dimensões 

descritivas. 

Não há um ponto preciso onde a coleta de dados acaba e a análise começa. Assim 

como, na prática, não há uma separação clara entre análise e interpretação. Portanto, em 

pesquisa qualitativa, é no processo de coleta de dados que as idéias à respeito da análise e da 

interpretação dos dados irão ocorrer. Estas idéias são o começo da análise e fazem parte das 

anotações de campo. 

A sobreposição da coleta de dados e análise melhora a qualidade dos dados 

coletados e a qualidade da análise, contanto que o pesquisador seja cuidadoso e não permita 

que as interpretações iniciais introduzam um viés às coletas futuras. Neste sentido, em vez de 

concentrar o foco na confirmação das idéias iniciais, o pesquisador deve se tornar bastante 

sensível e procurar por explicações alternativas e padrões que sejam contrários àqueles 

inicialmente considerados e que os invalidariam. 

Após a realização da coleta de dados procedeu-se, então, à análise formal, onde 

foram utilizadas duas fontes principais: as questões de avaliação geradas durante a fase 

conceitual e de elaboração do projeto e as considerações analíticas e interpretações 

emergentes da coleta de dados. 

O passo inicial para análise dos dados foi organizar as transcrições e assegurar 

que o material estava completo e que todas as entrevistas foram transcritas. Este documento 

foi mantido como fonte principal de consulta e, desta forma, nenhuma análise ou observação 

foi acrescentada, mantendo-se completamente inalterado até o encerramento das análises. Um 

outro documento foi criado para que as observações pudessem ser realizadas e para efeito de 

classificação foram utilizadas as ferramentas de cortar e colar para justapor textos de 

diferentes respondentes, sendo criado para isso um documento específico. 
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Para Maxwell (2004) as técnicas de organização de dados variam entre os 

diferentes pesquisadores, assim como varia também o processo intelectual da interpretação. A 

análise de dados qualitativos é um processo criativo. Não há fórmulas como em estatística. É 

um processo que demanda rigor intelectual e uma grande quantidade de trabalho árduo e 

mental. Portanto, não há um caminho certo para organizar, analisar e interpretar dados 

qualitativos, nem, tampouco, procedimento e regras rígidas. 

Nesta pesquisa, a técnica escolhida para a análise dos dados foi a Análise de 

Conteúdo. Esta técnica envolve a identificação nos dados de exemplos coerentes e 

importantes, temas e padrões. O analista procura por citações ou observações que se 

combinam, que são exemplos da mesma idéia, questão ou conceito subjacente. O analista 

coloca juntos todos os dados relativos a uma questão e então os subdivide em categorias, 

modelos e temas coerentes. Para Patton (1987), organizar e simplificar a complexidade dos 

dados em alguns temas ou categorias significantes é a proposta básica da análise de conteúdo. 

Em estudos de natureza qualitativa, a análise indutiva significa que padrões, 

temas e categorias de análise emergem dos dados; eles emergem dos dados ao invés de serem 

escolhidos ou definidos antes da coleta de dados. O analista procura por variações naturais 

dos dados procurando concentrar sua atenção na forma que os participantes respondem às 

questões propostas. 

Nesta pesquisa, a análise dos dados foi dividida em duas partes: a primeira parte 

se preocupou em explicar como os consumidores percebem risco na compra de carne bovina e 

a segunda se concentrou na tentativa de desenvolver uma tipologia de estratégias de redução 

de risco utilizadas por consumidores. 

 

 

6.1 PERCEPÇÃO DE RISCO NA COMPRA E NO CONSUMO DE CARNE BOVINA 

 

 

A análise da percepção dos consumidores quanto aos riscos da compra de carne 

bovina foi feita com base nas entrevistas em profundidade realizadas. Para abordar o tema de 

uma forma mais sutil, a entrevista se iniciou com temas mais gerais sobre alimentos, tais 

como locais de compra, tipos de alimentos que o entrevistado costumava comprar, hábitos 

alimentares, hábitos de compra e preocupação com saúde (ver anexo 1). Em um dado 

momento perguntou-se aos entrevistados a respeito de quais alimentos representavam um 
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risco maior ou menor na opinião deles, sem que fosse discriminado qual tipo de risco seria. 

Todos os entrevistados citaram a carne como, pelo menos, um dos três alimentos de maior 

risco, citando também os derivados do leite e as verduras e legumes por causa do uso de 

defensivos. 

Importante observar aqui que os respondentes se referiam ao termo “carne” para 

designar a carne bovina, e com termos como frango, peixe e carne de porco para as outras 

carnes. 

 

“Se eu fosse classificar os cuidados com alimentos que eu devo ter... 

aqueles em que há um risco maior de contaminação e tudo... eu acho que seria a carne, 

então, se eu não tiver condições de comprar no supermercado que eu normalmente 

faço compras, então eu tenho que analisar muito bem quanto à segunda opção”. 

(A.G.M., 66 anos, sexo feminino, A2). 

 

 “Os problemas que eu tive de intoxicação foram por causa da ingestão de 

carne contaminada fora de casa”. (A.A.K., 38 anos, sexo masculino, B1). 

 

Um ponto importante que pôde ser observado das entrevistas foi que, ainda que 

os respondentes considerassem a carne bovina brasileira um produto de boa qualidade, todos 

eles a incluíram entre os alimentos de maior risco percebido. O risco percebido mais 

comentado foi o risco de contaminação alimentar, ou seja, o risco físico. Os riscos de 

desempenho, financeiro, psico-social ou de tempo foram citados com menor freqüência. No 

que se refere ao risco de desempenho a maior preocupação dos respondentes foi de que a 

carne não apresentasse a qualidade esperada. Tal indicação se mostrou mais intensa na 

compra de carne para realização de churrascos e festas. 

 

“[...] eu já desisti de arriscar... quando fazemos churrasco ─ e nós 

gostamos de receber os amigos ─ eu já nem penso mais, compro logo uma picanha 
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maturada daquelas embaladas à vácuo porque daí não tem erro, é certeza de sucesso! 

Todo mundo gosta”. (A.C.C.C., 36 anos, sexo feminino, A1). 

 

 

“Lá em casa somos somente eu e o meu marido, então não tem porque 

inventar... nós já somos velhos e não temos mais os dentes fortes, por isso só compro 

filé mignon porque aí eu tenho certeza que não vou comprar uma carne dura, e como 

nós comemos pouco, mesmo sendo um pouco mais caro dá para gente agüentar”. 

(T.J.S.S., 75 anos, sexo feminino, B2). 

 

Da análise destes dois trechos percebe-se a preocupação com o risco psico-social 

e o risco de desempenho. No primeiro trecho, além da preocupação com o desempenho do 

produto, o respondente mostrou-se receoso da aprovação dos amigos, caso a carne escolhida 

não atingisse o padrão de qualidade esperado. Como foi abordado no referencial teórico, o 

consumidor tem receio de que a sua escolha não seja bem aceita por amigos, familiares e 

outros grupos de referência e que o produto comprado não apresente o desempenho esperado. 

Assim, a reprovação da compra por pessoas importantes de seu relacionamento e a 

desconfirmação negativa da qualidade do produto leva o consumidor ao arrependimento ou à 

dissonância cognitiva. 

No segundo trecho, vê-se claramente que a preocupação é o desempenho, pois o 

respondente tem sua atenção voltada para um determinado atributo da carne que é a maciez e 

no sentido de diminuir a probabilidade de erro na compra opta por uma carne mais nobre 

reconhecida como possuidora do atributo procurado. Cabe ressaltar que alguns consumidores 

mesmo escolhendo carnes nobres ainda desconfiam ou da idoneidade do vendedor que pode 

acrescentar à carne nobre certa porção de carne de segunda ou mesmo da origem do animal do 

qual a carne procede, como bem exemplifica o trecho a seguir: 

 

“[...] dá para saber se estou comprando carne de boi ou carne de vaca? Eu 

não sei diferenciar uma da outra... se for comprar em açougue todos eles dizem que é 
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carne de boi, e aí não me pergunte onde foram parar as vacas, se for no supermercado 

eles até põem o selo de origem ou informam em um quadro, mas sinceramente não dá 

para confiar”. (I.M.S.B., 44, sexo feminino, B1). 

 

Assim, de certa forma, podemos dizer que o risco financeiro também é 

considerado, na medida em que as pessoas se sentem inseguras sobre o valor real do produto 

que estão comprando. Muitos entrevistados citaram que é muito difícil confiar nas 

informações fornecidas no ponto de venda e que eles procuram se certificar de que estão 

escolhendo um bom produto analisando e vistoriando o produto com relação aos seus aspectos 

externos como cor, aparência e cheiro, já que outros aspectos como maciez e sabor são 

atributos de difícil avaliação no momento da compra. 

 

“Quando eu vou ao supermercado para comprar carne não costumo pedir 

ajuda de ninguém, até porque não tem ninguém para te dar informação, mas mesmo 

que tivesse eu não perguntaria porque não confiaria nos funcionários... eles estão 

sempre mal-humorados e não parecem saber mais do que eu sei, então eu confio em 

mim mesma na hora da escolha”. (M.R.S.P., 47 anos, sexo feminino, A2). 

 

O que se observa neste extrato é que o consumidor, principalmente aquele 

acostumado à compra do produto, que é o caso da amostra escolhida, em geral, se mostra um 

pouco relutante à idéia de pedir auxílio a funcionários do local de venda na hora da compra, 

pois o risco que percebe é o de que a informação seja enviesada e o direcione a uma escolha 

em que ele venha a se arrepender, ou seja, o consumidor percebe o risco psico-social. Assim, 

prevaleceu na amostra pesquisada aquele consumidor que confia na sua própria habilidade e 

conhecimento para fazer a escolha e quando recorre a fontes de informações externas, procura 

fontes o mais isentas possíveis para auxiliá-lo na tomada de decisão. 

 

“Não costumo pedir conselhos na hora da compra, mas quando tenho 

alguma dúvida a pessoa que eu mais procuro para me aconselhar é a minha mãe, ela é 
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bárbara na cozinha e me dá dicas ótimas sobre que carnes comprar e como prepará-las. 

De tanto observar já estou ficando expert no assunto”. (R. N., 32 anos, sexo feminino, 

B2). 

 

“[... ] normalmente eu dou mais conselhos do que recebo. Mas, é claro que 

quando uma amiga faz algum comentário positivo sobre algum lugar onde ela 

comprou carne, a gente costuma checar. Da mesma forma no preparo, às vezes uma 

amiga te recomenda uma receita que ela já testou e deu certo... não custa experimentar, 

né?!”. (A.C.C.C., 36 anos, sexo feminino, A1). 

 

Um ponto que chamou a atenção foi o fato de o consumidor não possuir um 

processo muito estruturado ou formalizado para a compra de carne bovina. Muitos 

respondentes afirmaram que não costumam fazer listas de compras e outros disseram que 

fazem, mas que não costumam detalhar a lista anotando quanto de cada carne irão comprar. 

Desta forma, percebe-se que a decisão do consumidor é tomada, na maioria das vezes, no 

ponto de venda e que a compra vai depender da análise do produto e de sua percepção a 

respeito do produto naquele dia, o que, de certa forma, introduz um risco maior à compra, na 

medida em que o consumidor se sujeita às condições do momento para tomar a decisão e caso 

essas condições não atendam suas expectativas à priori o consumidor não vai realizar a 

compra, ou pelo menos, não vai comprar todos os produtos que poderia comprar, postergando 

a compra de alguns itens. 

As condições referidas anteriormente dizem respeito ao produto encontrado no 

ponto de venda naquele dia, o tráfego na loja, existência de descontos e promoções  e outras. 

Portanto, se as decisões não são tomadas com antecedência, há uma boa probabilidade de que 

haja alterações na cesta do consumidor em função de fatores situacionais e provavelmente, tal 

incerteza é passível de ser incorporada ao processo de decisão do consumidor que pode, desta 

forma, perceber maior risco na compra. 

 

“Normalmente, quando eu vou ao supermercado, eu já tenho uma idéia dos 

tipos de carne que eu vou comprar, mesmo porque quando eu faço uma lista eu só 
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escrevo lá... carne... não anoto tudo detalhadinho do tipo 1Kg de alcatra, 1 Kg de 

patinho... aí é lá na hora que começo a pensar... bom, essa semana dá para fazer tais e 

tais pratos, eu já sei mais ou menos os pratos que a turma gosta, e, então, compro as 

carnes mais indicadas para preparar aqueles pratos, mas se o preço ou qualidade 

daquela carne não estiver boa, levo menos e deixo para comprar o restante outro dia, 

muitas vezes em outro lugar”. (M.B.P.S., 44 anos, sexo feminino, A2). 

 

Houve divergência entre os entrevistados com relação à forma de venda da carne, 

parte dos respondentes reportou que não gostava de comprar a carne pré-embalada e percebia 

maior risco nesta carne porque não sabia quanto tempo a carne estaria disposta nos balcão 

refrigerado e que não se sentiam seguros em comprar esta carne porque não conseguiam vê-la 

por inteiro, ou seja a parte da peça em contato com o pratinho não é visível. 

 

“Eu prefiro escolher a peça na hora e mandar cortar em bifes, em 

cubinhos, ou seja lá o que for, mas na minha frente... carne moída então nem se fala, 

eu sei lá se eles misturam carne de primeira com carne de segunda”. (J.F.S., 49 anos, 

sexo feminino, C). 

 

“[...] como eu sempre compro carne em grande quantidade, eu peço logo a 

peça inteira. Por exemplo, eu vou ao açougue e compro o traseiro inteiro e peço para 

cortar na hora. Raramente eu compro carne embalada, com exceção da picanha para 

churrasco porque eu gosto dela maturada, e aí só embalada”. (P.R.S.L.S., 37 anos, 

sexo masculino, A1). 

 

Por outro lado, alguns respondentes afirmaram que acham conveniente a compra 

da carne já embalada, pois não precisam perder tempo em filas, além de ter que escolher as 

peças, mas deixaram claro que só adotam este comportamento quando confiam integralmente 
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no varejista ou na marca e quando já desenvolveram um histórico de relacionamento que 

permite tal confiança. 

 

“Já faz alguns anos que eu compro carne neste supermercado e nunca tive 

problema, então eu confio e acredito que eles utilizam os melhores processos, controle 

de qualidade, atendem as normas da vigilância sanitária e tudo mais na hora de 

preparar e embalar a carne, e por isso eu compro lá. Se um dia eles pisarem na bola eu 

mudo”. (P.S., 40 anos, sexo feminino, A2). 

 

Não obstante a carne tenha sido foco de muito debate quanto aos benefícios e 

principalmente malefícios à saúde, não foi possível observar preocupações exacerbadas por 

parte dos consumidores entrevistados em relação a essas questões. Ainda que alguns estudos 

comprovem a maior incidência de doenças coronarianas entre consumidores de carne 

vermelha (Hu et. al., 2000) com vida sedentária e com excesso de peso, tais pesquisas não 

parecem motivar seus usuários a reduzir o seu consumo. 

Quando perguntados a respeito de suas preocupações com saúde e se tinham 

mudado seus hábitos alimentares recentemente, boa parte dos respondentes afirmou que no 

que se referia ao consumo de carne bovina não haviam mudado significativamente o hábito de 

consumo; o que alguns respondentes citaram é que procuraram reduzir o consumo das carnes 

mais gordas, mas que isso nem poderia ser considerado uma mudança no hábito de consumo, 

já que tal consumo era esporádico e acontecia somente em ocasiões especiais como 

churrascos, festas ou um almoço de domingo na churrascaria. 

O que se pôde perceber com relação e esta pergunta é que os entrevistados não 

quiseram passar a imagem de consumidores desleixados que não se preocupam com a saúde. 

Entretanto quando foram questionados com relação a qual era a preocupação com saúde, 

percebeu-se que os entrevistados tinham uma visão limitada do que seria preocupação com 

saúde, restringindo esta preocupação a problemas de saúde já existentes como colesterol alto, 

hipertensão, gastrite e outros e não se mostravam preocupados com o aspecto preventivo da 

dieta alimentar. 
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“Lá em casa, graças a Deus, ninguém tem problema de saúde, então a 

gente não tem mudado o nosso hábito alimentar, mas também a gente não exagera. A 

gente come carne de três a quatro vezes por semana, frango umas duas vezes e peixe 

uma vez... acho que está bom!”. (M.B.P.S., 44 anos, sexo feminino, A2). 

 

Um ponto freqüentemente citado pelos respondentes se refere à disposição e 

apresentação do produto nas câmeras frigoríficas, muitos observaram que quando percebem 

que o local não está suficientemente frio, a sensação de insegurança com relação ao bom 

estado de conservação do produto aumenta, tendo como conseqüência um incremento na 

percepção de risco entre os consumidores. Ainda com relação à disposição do produto, alguns 

entrevistados afirmaram que a sobreposição maior dos pacotes dá a sensação de que alguns 

pacotes não estariam na temperatura ideal e que tal fato poderia levar o produto a uma 

deterioração mais rápida. Quando perguntados se sabiam a temperatura ideal em que as carnes 

deveriam ser mantidas, nenhum dos entrevistados mostrou ter conhecimento desta 

informação. 

 

“Quando passo no corredor das carnes e não sinto frio, já tenho a sensação 

de que alguma coisa está errada e aí dificilmente compro o produto”. (U.C.S., 43 anos, 

sexo masculino, C). 

 

“Uma coisa que eu acho muito ruim é quando eles colocam um monte de 

pacotes um em cima do outro, a impressão que eu tenho é que alguns deles não vão 

estar na temperatura adequada”. (W.L.G., 31 anos, sexo masculino, B2). 

 

Alguns entrevistados mostraram também outras preocupações relacionadas com 

transporte, armazenamento e manuseio da carne, entretanto afirmaram que se viam obrigados 

a confiar no varejista porque não imaginavam como exercer algum controle sobre estes 

fatores e entendiam que eles eram determinantes na definição de qualidade da carne oferecida 

no ponto de venda.  
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“[...] Uma coisa muito séria com a carne é o transporte... eu tenho um 

cliente meu que o negócio dele é fazer socorro a caminhões que transportam carne 

refrigerada, você não tem idéia o quanto isso acontece e quanto tempo essa carne fica 

lá sem refrigeração. Você sabe, carne é um negócio complicado, passou um pouquinho 

já deteriora... agora, como você fica sabendo?” (P.R.S.L.S., 37 anos, sexo masculino, 

A1). 

 

No que se refere à fase pós-compra, a preocupação maior dos entrevistados foi o 

armazenamento e a conservação em casa. Alguns respondentes citaram que seguem um 

roteiro bem fixo de preparação da carne para o armazenamento e consumo relatando os vários 

passos que adotam desde o congelamento até o cozimento ou o assar da carne.  

 

“A gente tem que ter um cuidado danado com a carne... não adianta nada 

escolher bem e depois quando chega em casa joga na geladeira e pronto. Tem que 

chegar em casa e, de preferência, trocar a embalagem, lavar a carne, embalar de novo e 

congelar. Se for usar no outro dia, já é melhor temperar e deixar na geladeira”. (O.B., 

63 anos, sexo masculino, B2). 

 

Quanto ao consumo em si da carne bovina, os respondentes não mostraram 

grandes preocupações com a carne assada, já que grande parte acreditava não haver nenhum 

perigo de contaminação porque as altas temperaturas ou o fogo se encarregariam de eliminar 

as possíveis bactérias existentes. Entretanto, revelaram algum receio quanto às carnes cozidas 

e muita preocupação com relação às carnes mais cruas encontradas em alguns pratos da 

cozinha árabe, por exemplo. 

 

“Se você me convidar para comer um churrasco com uma carne bem 

passada vou adorar, agora... não me convide para comer comida árabe, com a aquela 

carne crua porque eu morro de medo”. (M.J.M., 44 anos, sexo feminino, C). 
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6.2 ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE RISCO 

 

 

Para uma melhor análise das estratégias de redução de risco decidiu-se pelo 

cruzamento de dois critérios (ver quadro 6): o nível de generalização de risco percebido (risco 

inerente e risco manipulado) e a orientação das estratégias apresentadas (estratégias focadas 

na resolução do problema e estratégias focadas na emoção). 

Como pode ser visto no quadro 6 as estratégias são compostas por duas categorias 

principais: estratégias de enfrentamento orientadas para as emoções e estratégias de 

enfrentamento orientadas para o problema. 

 

Quadro 6. Matriz das estratégias de redução de risco. 
 

 Estratégias focadas no 
problema 

Estratégias focadas na emoção 

Estratégias de redução de risco 
inerente 

Estratégias de confrontação Estratégias de evitação 

Estratégias de redução de risco 
manipulado 

Estratégias de clarificação  Estratégias de simplificação  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

6.2.1 Estratégias de Redução de Risco Inerente 

6.2.1.1 Estratégias de Evitação 

Desconexão Comportamental 

Carver et al. (1989) descreveram a desconexão comportamental como uma ação 

no sentido de limitar o esforço de alguém ao enfrentar uma situação estressante e que 

compreende o abandono dos objetivos junto aos quais a situação estressante interfere. Esta 

estratégia permite encontrar uma razão para o fato de que um indivíduo raramente muda 

radicalmente seus hábitos alimentares, desistindo de pelo menos parte dos seus objetivos. 

Desta maneira, referindo-se à dimensão hedonística de comer apresenta-se o relato abaixo: 
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“[...] olha sei que não devia comer gordura por causa do colesterol. 

Durante a semana eu até que suporto bem, mas chega o fim-de-semana ─ um 

churrasco na casa de um amigo, o almoço de domingo na churrascaria ─ aí não dá 

para resistir a uma picanha com aquela capinha de gordura , então eu como... mas 

é só no fim-de-semana”. (P.R.S.L.S., 37 anos, sexo masculino, A1). 

 

A situação estressante aqui é a luta entre comer ou não comer carnes gordurosas, 

o fato de se decidir comer somente aos fins-de-semana alivia um pouco a tensão ao se 

permitir abandonar os objetivos por um instante e pelo menos dá a sensação de que nem tudo 

mudou. 

 

Negação 

McRae (1984) e Carver et. al (1989) definem a negação como uma recusa a 

acreditar em um evento estressante ou a tentativa de reagir como se a causa do estresse não 

existisse. Neste caso ela se refere mais à minimização da ameaça do que a sua negação. No 

trecho que se apresenta a seguir tem-se um exemplo desta situação. 

 

“A chance que você tem de passar mal porque comeu uma carne 

estragada é muito pequena, comigo só aconteceu duas vezes, e mesmo assim 

porque comi fora de casa. A nossa carne é muito boa, o boi é criado no pasto”. 

(A.K., 38, sexo masculino, B1). 

 

Esta estratégia é utilizada também em casos de bebida alcoólica ou cigarro, 

quando o indivíduo quer acreditar que pequenas doses não farão mal algum. O consumidor de 

carne ao acreditar nisto, reduz qualquer estresse que possa advir do seu consumo. 
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Fatalismo 

McRae (1984) utilizou esta terminologia quando Carver et al. (1989) falaram 

sobre aceitação. Esta estratégia pode ser definida como a aceitação do caráter irremediável de 

uma situação. Uma ilustração deste achado é apresentada abaixo: 

 

“A gente come tanta porcaria que é difícil você falar que agora vai 

reduzir a quantidade de carne, mas e os alimentos transgênicos que a gente come 

todo dia? O aspartame que até outro dia todos eram unânimes em recomendar o 

seu uso, hoje já falam que é um veneno, que é muito melhor usar o açúcar, então 

não dá mais para saber o que é bom. No meio de tantas coisas não saudáveis a 

carne é somente mais uma delas”. (I.M.S.B., 44 anos, sexo feminino, B1). 

 

Repressão Cognitiva 

A Repressão cognitiva influencia a vontade do indivíduo se recusar a pensar em 

um evento estressante. Assim, este procura não pensar nos efeitos indesejáveis do produto. No 

caso da carne, o consumidor procura esquecer, ou pelo menos não pensar em como o boi foi 

abatido, se ele tomou todas as vacinas, que tipo de ração comeu, por exemplo, e compra 

porque gosta e quer comer. 

 

“Quando eu compro carne eu não fico pensando no que pode acontecer 

de mal para mim ao comprá-la, que problemas posso ter, porque se for assim eu 

prefiro nem comprar. Se você compra um produto é porque gosta e quer comprar, 

agora se você fica pensando nas coisas ruins, aí é que aquilo te faz mal”. (R.S., 29 

anos, sexo feminino, C). 

 

Esta estratégia está, de certa forma, relacionada ao fato de que as pessoas 

percebem risco em muitas atividades, mas não gostam de pensar nele, ou preferem fingir ou 

fazer de conta que ele não existe, ou seja, reprimem a racionalidade em troca de maior prazer. 

Entretanto, não são muitos que se lançam nesta aventura sem avaliar o risco, talvez se 
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enquadrem neste grupo aqueles compradores mais impulsivos e também aqueles mais 

confiantes e seguros de suas posições. 

 

Pensamento Mágico 

Esta estratégia é usada no sentido de limitar os efeitos de um evento estressante 

referindo-se ao bom-senso inerente do corpo, ou seja, o próprio organismo, através de 

mecanismos de retro-alimentação se encarregaria de eliminar toxinas indesejáveis e manter o 

equilíbrio do corpo. 

 

“O corpo humano foi concebido para combater todo tipo de agressor 

externo. O corpo é, em muitos casos, resistente a uma grande quantidade de 

invasores. Eu acho que se a gente for se preocupar com qualquer bacteriazinha a 

gente fica louca”. (D.G., 28 anos, sexo feminino, B2). 

 

Neste caso, o indivíduo ameniza o estresse de ter que se preocupar com todos os 

possíveis perigos inerentes ou não ao produto e transfere esta tarefa aos mecanismos do corpo 

humano. Os respondentes que revelaram esta concepção alegaram que mais importante do que 

se preocupar com a contaminação de alimentos é buscar cuidar da saúde escolhendo os 

alimentos que proporcionam o maior equilíbrio no fornecimento dos ingredientes necessários 

ao bom funcionamento do organismo, e que ao buscar isto estarão tomando uma ação mais 

positiva do que se preocupar excessivamente com a contaminação dos alimentos, já que 

consideram tal tarefa de difícil controle por parte do consumidor, haja vista que o perigo pode 

estar em qualquer lugar e em qualquer alimento. 

 

6.2.1.2 Estratégias de Confrontação 

O objetivo destas estratégias é confrontar um evento estressante com o objetivo 

de auxiliar na evolução do relacionamento entre o homem e o ambiente através de uma ação 

afirmativa. Duas são as estratégias de confrontação voltadas diretamente ao problema 

(BILLINGS e MOOS, 1981): a busca por informação e a resolução do problema.  
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A busca de Informação com Relação ao Risco Inerente 

Contrária à busca de informação como um elemento de redução de risco proposta 

pelo modelo de Bettman (1973), cuja consideração se dava ao nível de uma categoria de um 

produto, esta procura pode ser mais ou menos ativa e dirigida ou não a fontes interpessoais.  

 

“Um dia eu peguei uma revista que estava encostada para ler e lá eu 

encontrei um artigo que falava sobre a importância de se comer carne vermelha. 

Eu não tinha a menor idéia de quanto tempo aquela revista estava ali. Eu recortei 

o artigo e guardei em uma espécie de arquivo médico que eu tenho com dicas e 

cuidados com a saúde”. (A.P., 46 anos, sexo feminino, A1). 

 

Percebe-se aqui que a busca não é iniciada pela percepção de uma necessidade ou 

dirigida a um determinado objetivo, mas é despertada e ativada pelo interesse no tema em 

geral. 

 

A Resolução do Problema 

A segunda família de estratégias focadas no problema é mais centrada na 

resolução do problema através de uma ação afirmativa. Ela está ligada à procura por 

informação que se relacionam diretamente com o produto, a escolha, a compra, as técnicas de 

armazenagem e a preparação do produto. 

 

O Uso de “Pistas” Intrínsecas 

A literatura sobre os sinais distintivos emitidos por produtos cria uma distinção 

entre as pistas intrínsecas e as pistas extrínsecas (GABOTT, 1991). As pistas intrínsecas 

trazem consigo as qualidades naturalmente pertencentes ao produto, que definem a natureza 

física do produto. As pistas extrínsecas não têm nenhum efeito na natureza do produto (preço, 

por exemplo). Quando as informações sobre o produto são insuficientes, as pistas extrínsecas 

são utilizadas na tentativa de juntar a informação intrínseca que está faltando. Neste caso, o 

uso de pistas intrínsecas refere-se ao risco inerente, porque são aplicadas a todas categorias do 

produto e não somente a um produto específico. 
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“A carne fresca, hidratada, com uma coloração viva, mas não exagerada, 

dentro do prazo de validade, não pode fazer mal”. (M.C.R., 59 anos, sexo 

feminino, ). 

 

“O mau cheiro, a carne arroxeada, a gordura amarelada são sinais de que 

a carne não está boa, aí é preciso ter cuidado... o melhor é não comprar”. (L.F.S., 

62 anos, sexo feminino, C). 

 

Comportamento de Compra e Estocagem 

No que diz respeito às técnicas de compra e estocagem, as estratégias variavam 

de alguma maneira, entretanto algo que se pôde observar é que a maioria definia sua compra 

em função dos pratos que iriam preparar. Assim, a definição da compra, raramente era feita 

anteriormente, mas sim no momento da compra onde o consumidor efetivamente decidia pelo 

corte e a quantidade a ser comprada. 

Com relação à estocagem, verificou-se que alguns dos respondentes procuravam 

fazer uma compra de grandes quantidades, comprando a carne em peças e utilizando o freezer 

para a estocagem, enquanto outros faziam compras menores para dois ou três dias, quando 

muito para a semana e se utilizavam menos da estocagem. Essa diferença, naturalmente, foi 

percebida entre os entrevistados das classes mais altas (A1, A2, B1 e B2) em relação àqueles 

das classes mais baixas (C e D), sendo que os respondentes de classe mais alta compravam em 

maior quantidade e se utilizavam mais da estocagem. 

 

“Normalmente eu faço uma compra mensal maior no hipermercado, 

onde procuro trazer os itens mais pesados como leite e seus derivados, grãos, 

massas, biscoitos, lanches para as crianças, materiais de limpeza, higiene pessoal 

e carnes. Só que a gente nunca compra muita carne porque prefiro comprar menos 

e fazer a reposição semanal. Nesta reposição normalmente eu utilizo um 

supermercado menor ou açougue”. (M.B.P.S., 44 anos, sexo feminino, A2). 
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“Como o nosso dinheiro é contadinho eu prefiro comprar carne um 

pouquinho de cada vez. E também porque a gente não tem freezer para congelar”. 

(A.A., 72 anos, sexo feminino, C). 

 

Práticas de Melhoria 

A melhoria nas práticas de produção de alimentos também tem contribuído para a 

redução do risco percebido. Os pratos prontos de empresas tradicionais começam a ganhar 

espaço na cesta de compra do consumidor, principalmente das mulheres que trabalham fora e 

não dispõem de tempo para preparar os alimentos e mesmo escolher os vários ingredientes 

necessários à preparação deste.  

As carnes temperadas, entretanto, apresentaram um certo grau de rejeição entre os 

entrevistados, mesmo entre aqueles que trabalham fora. Os respondentes observaram que 

desconfiavam das carnes temperadas porque achavam que eram carnes que estavam prestes a 

perder o prazo de validade e que por isso as empresas preparavam para não perdê-las. 

 

“[...] imagina eu não compraria carne temperada de jeito nenhum, a 

impressão que eu tenho é que eles pegam aquelas carnes que o prazo está 

vencendo, temperam e empurram para o consumidor”. (N.M.M.B., 61 anos, sexo 

feminino, B1). 

 

“Para mim é muito conveniente comprar comida congelada porque além 

do preparo ser rápido, eu não sujo a louça e nem tenho que perder tempo 

procurando cada ingrediente do prato. Além de tudo, esses pratos estão cada vez 

melhores e mais saborosos. Só que não dá para comer todo dia... enjoa, sem falar 

do preço”. (P.S., 40 anos, sexo feminino, A2). 
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A Escolha do Tipo de Carne 

O tipo de carne escolhido funciona como um redutor de risco. Alguns cortes 

como filé mignon, alcatra, patinho e coxão mole são vistos como carnes magras e que não 

oferecem maiores riscos para o consumidor. Este estratégia é mais fortemente percebida entre 

casais idosos de classes mais altas que fazem uso do produto com muita freqüência, alegando: 

maior aproveitamento, em conseqüência menor desperdício; maior versatilidade, ou seja, 

podem ser usadas em diversos pratos; maior maciez e menor índice de gordura, o que resulta 

em uma maior relação custo-beneficio, ainda que os preços sejam mais altos. 

 

“Aqui em casa a gente tem comprado muito filé mignon porque somos 

somente eu e o meu marido. O meu marido sofre do coração e não pode comer 

carnes gordurosas então eu preparo o filé cozido no banho-maria... fica bem 

suculento macio e não leva nada de óleo. Além de ser mais saudável, a gente 

aproveita melhor porque quando sobra a gente come no outro dia de outra forma e 

ele continua saboroso”. (A.G.M., 66 anos, sexo feminino, A2). 

 

6.2.2 Estratégias de Redução de Risco Manipulado 

 

Cox (1967) classificou os redutores de risco em duas categorias. A primeira 

categoria permitia a ação de simplificação (compra de uma marca conhecida e lealdade à 

marca) e a segunda categoria abria caminho para uma ação de clarificação, tais como a busca 

por informação ou até mesmo experimentando produtos. Esta classificação foi inspirada em 

redutores de risco existentes na literatura. Do cruzamento dos achados na pesquisa com os 

redutores de risco identificados na literatura Mitchell e McGoldrick (1996) foram propostos 

os redutores encontrados abaixo. 

 

6.2.2.1 Estratégias de Clarificação 

Esta classe de redutores de risco corresponde às estratégias de enfrentamento 

relativas a risco manipulado, sendo assim focadas no problema. 
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Estratégias de clarificação consistem, portanto, em buscar e processar 

informações vindas de diversos tipos de fontes. A informação pode ser comercial, legal ou 

independente. 

 

Busca Por Informação Independente 

Esta estratégia consiste em recorrer a outras pessoas para coletar informações 

referentes a um produto específico: este é o caso do “boca-a-boca”, informação fornecida por 

associações de defesa ao consumidor ou, até mesmo, a mídia (imprensa, rádio, televisão, 

Internet etc.).  

 

“Com relação aos alimentos costumo ouvir conselhos dados por 

nutricionistas nos programas de televisão, ler artigos sobre saúde e nutrição nas 

revistas e também na Internet. Hoje, tudo que precisa saber sobre saúde e 

alimentos está na Internet”. (A.K., 38 anos, sexo masculino, B1). 

 

“Quando se trata de alimentos eu acredito muito em conselhos de 

amigas porque eu sei que elas têm as mesmas preocupações que eu tenho. No 

caso específico da carne, uma amiga me indicou um açougue muito bom onde 

hoje eu faço boa parte da compra de carne. Eu ligo para eles e eles preparam a 

carne do jeito que eu peço”. (A.C.C.C., 36 anos, sexo feminino, A1). 

 

Busca por Informação Comercial 

Esta busca está relacionada ao esclarecimento da ambigüidade ligada ao produto 

através da busca por informação disponibilizada em anúncios ou por intermédio de conselhos 

fornecidos por funcionários do varejista no próprio ponto de venda.  

No que se refere a este tipo de busca verificou-se que alguns dos respondentes se 

mostram muito reticentes a buscar informações com funcionários das empresas varejistas por 

acreditar que estes seriam interessados na venda e, sendo assim, não forneceriam uma opinião 

imparcial. Por outro lado, houve respondentes que afirmaram recorrer com freqüência à ajuda 
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de funcionários porque já desenvolveram um histórico de relacionamento e confiam nas 

informações fornecidas alegando que não vêem razão para que os varejistas os engane e corra 

o risco de perder o cliente. Percebe-se que a utilização deste recurso é feita por consumidores 

com menor nível de instrução e, geralmente com menor poder aquisitivo e conseqüentemente 

menor acesso à informação. 

 

“Raramente recorro aos funcionários da loja para pedir conselho ou 

informação, principalmente no que se refere à carne. Confio muito mais na minha 

experiência e conhecimento”. (M.R.S.P., 47 anos, sexo feminino, A2). 

  

“Algumas vezes pergunto ao funcionário que corte é aquele, se for o 

primeiro corte eu não compro. Às vezes pergunto se não tem um pedaço melhor 

do aquele que está exposto, enfim, algumas perguntas eu sempre faço, por isso 

prefiro comprar no açougue”. (A.O., 43 anos, sexo feminino, B1). 

 

Busca por Informação Legal 

Esta é a informação obrigatória por lei que todo produto deve fornecer em sua 

embalagem, tais como: data de validade, peso, preço, informações oficiais, número de registro 

nos órgãos de fiscalização, composição do produto e outras, dependendo do alimento. 

Quando perguntados sobre as informações contidas na embalagem, a grande 

maioria dos entrevistados respondeu que verificava a data de validade, o preço por quilo e o 

peso. No caso da carne embalada, poucos afirmaram ler informações sobre a origem do 

animal ou a composição do produto e teor calórico.  

 

“Eu sempre leio a embalagem e verifico a data de validade, o peso e o 

preço por quilo. O resto eu não presto atenção”. (J.F.S., 49 anos, sexo 

femininoC). 

 



88 

 

“Além das informações básicas, data de validade, peso e preço, eu 

verifico se o produto tem selo de origem”. (R.N., 32 anos, sexo feminino, B2). 

 

Intensidade de Busca antes da Compra 

Esta estratégia diz respeito à intensidade de busca que o consumidor impõe antes 

de tomar a decisão por um determinado produto, loja ou marca e incluem o número de visitas 

a diferentes pontos de venda, comparações de diferentes produtos e exame de diferentes 

marcas.  

No caso da carne bovina, o que se percebeu na análise dos dados é que 

normalmente o consumidor não empreende grandes esforços para a compra específica da 

carne. Em muitos casos ele compra a carne no supermercado de sua preferência quando 

analisado o conjunto de todos os produtos de sua cesta de compra ou então elege uma casa de 

carne de sua confiança ou conveniência aonde procura realizar a compra do produto. Uma vez 

escolhido o ponto de venda, geralmente não empreende novas buscas e se mantém fiel ao 

local escolhido. De fato, os respondentes admitiram que não mantêm apenas um local de 

compra, mas dois ou três que são utilizados de acordo com a necessidade e conveniência. 

Com relação às marcas oferecidas não houve relatos de busca por marca de 

produto, até porque as marcas existentes no mercado são poucas e normalmente são vendidas 

com preços bem acima dos preços de produtos sem marca. Ainda assim, alguns entrevistados 

citaram algumas marcas reconhecidas no mercado como de excelente qualidade, mas 

admitiram que as compram esporadicamente e geralmente em ocasiões especiais como festas 

e churrascos. 

 

“Eu costumo fazer as minhas compras de alimento em um único local. 

Então, ali eu compro de tudo, desde leite, arroz e feijão, até carne, verduras e 

bebidas. E também não costumo pesquisar preço, correr atrás de ofertas... o que 

mais procuro é um lugar de confiança, onde eu me sinta segura em comprar os 

alimentos para minha família”. (I.M.S.B., 44 anos, sexo feminino, B1). 
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“Eu compro carne em três lugares diferentes: no supermercado, no 

açougue A e no açougue B. No supermercado eu compro a carne do dia-a-dia, no 

açougue A eu compro só carne de primeira porque eu sei que eles se 

especializaram nisso por causa do público que compra lá e o açougue B fica numa 

cidade no caminho do meu sítio onde a maioria da população é de baixa renda, 

então eu sei que a carne de segunda gira bastante e eu adoro carne de segunda, só 

que eu não vou comprar carne de segunda naquele outro açougue que só vende 

carne para bacana e provavelmente a carne de segunda não sai, entendeu?”. 

(P.R.S.L.S., 37 anos, sexo masculino, A1). 

 

6.2.2.2 Estratégias de Simplificação 

Esta classe de redutores de risco corresponde às estratégias de enfrentamento 

relativas a risco manipulado e com foco na emoção. Esta quarta classe de redutores de risco é, 

portanto, intimamente ligada à confiança depositada em quem transmite a redução de risco e, 

por efeito halo, no sinal que este emite ao nível institucional e ao nível do produto. Esses 

transmissores são os produtores, os varejistas, o governo ou, até mesmo, organizações 

independentes (como associações de defesa dos consumidores). Cada um deles emitirá um 

sinal que irá atuar como um redutor de risco para o consumidor. 

Como Mitchell (1999, p. 174) observa, o conceito de risco está ligado de forma 

muito próxima à confiança. O consumidor confiará em um certo número de transmissores e 

colocará em uma ordem de preferência, dentro de cada família de transmissores, a utilidade de 

cada redutor de risco. A seguir, apresentam-se as estratégias. 

 

Confiança no Produtor 

Esta estratégia inclui lealdade à marca, outros sinais de qualidade (apelos 

emitidos pelo produtor, por exemplo, origem do produto), garantias de reembolso, selos de 

origem do produto e organização do local de venda. 
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“Quando a gente faz churrasco eu prefiro comprar a picanha maturada 

da FRIBOI, por exemplo, porque aí eu sei que ninguém vai reclamar”. (A.P., 46 

anos, sexo feminino, A1). 

 

“Se eu pudesse só comprava carne naquelas butiques de carne da RED 

ANGUS, a carne de lá é uma coisa fabulosa, pena que não dá para comprar 

sempre por causa do preço”. (P.R.S.L.S., 37 anos, sexo masculino, A1). 

 

Confiança no Varejista 

Este grupo de redutores inclui lealdade à marca do varejista, sinais de qualidade 

(apelos distribuídos pelo varejista como “Selo de Origem Carrefour”) e garantias de 

reembolso. O relato a seguir exprime essa relação: 

 

“Eu confio muito na tradição do varejista. Além disso, no supermercado 

que eu compro a carne tem selo de origem e eles têm uma seção de carnes 

chamada cortes especiais que são muito bons, a carne vem limpinha pronta para ir 

ao forno se você quiser”. (A.C.C.C., 36 anos, sexo feminino, A1). 

 

“Para você ficar tranqüilo é preciso confiar no varejista porque você 

sabe se acontecer alguma coisa eles não vão te deixar na mão”. (P.S., 40 anos, 

sexo feminino, A2). 

 

Confiança nas Ações do Governo 

Esta classe de redutores de risco inclui os sinais oficiais de controle de qualidade, 

rastreabilidade e princípios de prevenção relativos à sanidade animal. Poucos entrevistados 

destacaram a importância da atuação das agências do governo no sentido reduzir o risco 

percebido. Alguns relataram o conhecimento da existência do carimbo do S.I.F (sistema de 

Inspeção Federal), entretanto afirmaram não confiar muito no carimbo porque esses fiscais 
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podem ser “comprados” por donos de frigoríficos para permitir a comercialização de produtos 

não aprovados. 

 

“É muito importante que a fiscalização sanitária e as outras agências do 

governo estejam em cima de criadores, frigoríficos e varejistas fazendo cumprir o 

seu papel, autuando quando tem que autuar para haja um controle de doenças e 

contaminações e a gente possa ter uma carne cada vez melhor e mais sadia”. 

(I.M.S.B., 44 anos, sexo feminino, B1). 

 

Confiança nas Associações 

Este classe de redutores de risco inclui as associações de defesa do direito do 

consumidor e outras organizações independentes que emitam sinais não-oficiais aos 

consumidores.  Nesta pesquisa, os relatos a respeito dessas organizações foram discretos, mas 

mostram que se o consumidor acredita na atuação dessas associações, os sinais por ela 

emitidos são acatados pelos consumidores  e podem ajudar a reduzir o risco percebido. 

 

“Uma vez assisti uma palestra com o pessoal da organização Sistema de 

Informação da Carne que ajudou a esclarecer e desmistificar várias questões 

relativas ao consumo de carne vermelha”. (O.B., 63 anos, sexo masculino, B2). 

 

Desta análise verificou-se que os entrevistados pouco conhecem do trabalho 

destas organizações, mas que elas poderiam exercer um papel importante na orientação do 

consumo do produto. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

 

O consumidor moderno quando exposto a informações alarmantes relacionadas à 

segurança alimentar vê-se confrontado com uma situação psicológica de desconforto, 

provocada por uma grande gama de produtos agrícolas e industrializados. Para manter a sua 

matriz alimentar e se adaptar a um novo ambiente, os consumidores desenvolvem estratégias 

redutoras de risco, as quais podem ser apenas parcialmente explicadas pelos modelos 

clássicos.  

A literatura de risco percebido tem se limitado a estudar risco percebido dentro da 

perspectiva de compra do produto e tem, de certa forma, negligenciado o processo decisório 

do consumidor como um todo, que vai desde o reconhecimento da necessidade de um 

determinado produto até o “pós-compra”, com alguns autores incluindo ainda o descarte do 

produto. Ainda assim, a lógica utilizada nestes estudos é a positivista, cujo objetivo maior é 

prever fenômenos, quando essa teoria se ressente de estudos que procurem explicar mais do 

que prever. Grande parte dos estudos realizados preocuparam-se em medir, quantificar, prever 

e controlar o risco percebido e não se dedicaram a compreender o fenômeno em toda sua 

extensão, entendendo que as emoções e experiências desempenham um papel importante, 

principalmente quando se trata de alimentação, uma atividade tão vital para o ser humano e 

que vem sofrendo grandes transformações em nossos dias. 

Assim, esta pesquisa buscou inovar a forma de se estudar risco percebido 

buscando desenvolver uma análise mais interpretativista no sentido de contribuir com novas 

visões sobre risco percebido, com a introdução de conceitos de conteúdo emocional e 

experiencial advindos da psicologia. 

Tendo em vista este contexto, os objetivos principais desta pesquisa foram 

procurar compreender como o consumidor de carne bovina percebe risco na compra e no 

consumo do produto e oferecer uma análise das estratégias de redução de risco utilizadas por 

estes consumidores, que incluem tanto as práticas de compra quanto de consumo. No sentido 

de alcançar esses objetivos foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório com a utilização 

de entrevistas em profundidade junto a consumidores de carne bovina com relativa 

experiência em sua compra, preparação e consumo. 
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No que se refere à percepção de risco, verificou-se na pesquisa que os 

respondentes percebiam risco na compra e no consumo de carne bovina, pois quando foram 

questionados com relação aos produtos que mais ofereciam risco ao consumidor, os 

entrevistados foram unânimes em relacionar a carne entre os três produtos com maior 

percepção de risco. Além disso, relataram sua preocupação com os riscos físicos a que 

estavam sujeitos em relação à carne, provocados principalmente pela contaminação do 

alimento e pela presença de gordura; manifestaram também a preocupação com o risco de 

desempenho do produto, ou seja, o receio de o produto não atender às expectativas quanto à 

qualidade prometida; destacaram o risco psico-social, no caso em que o produto não fosse 

aprovado pela família e amigos, por exemplo; e também, por fim, o risco financeiro que seria 

o risco de comprar um produto com problema e não ser reembolsado por isto. Entretanto, foi 

verificado que o consumidor de carne não empreende grande busca pelo produto, o que 

sugere, por um lado, uma certa negligência com o produto, ou, por outro lado, uma 

considerável confiança nos produtos e locais pré-definidos para a compra.  

A pesquisa mostrou que os consumidores procuram eleger mais de um ponto de 

venda para realizar suas compras de carne e que, em grande parte dos casos, a compra de 

carne está associada à compra de outros alimentos e produtos de supermercado. A eleição 

destes locais está relacionada à confiança no varejista e em certas vezes no produtor. Tais 

procedimentos são formas que o consumidor encontra de reduzir o risco percebido. Outro 

ponto que pesa nessa decisão é a conveniência, o fato de comprar tudo em mesmo local, no 

caso do supermercado, ou, a proximidade, como no caso dos açougues e casas de carne. O 

histórico e a facilidade de relacionamento e também o crédito informal foram pontos 

destacados pelos respondentes e que, no caso dos consumidores de menor renda acaba sendo 

um importante fator de decisão. 

Não se observou entre os respondentes preocupações em se alterar os hábitos 

alimentares relativos ao consumo da carne em função de problemas de saúde, com exceção ao 

consumo de carnes mais gordas, fator considerado positivo sob o ponto de vista dos 

produtores, que podem reforçar as suas estratégias a partir da comunicação dos benefícios do 

produto e até mesmo estimular o seu consumo, disponibilizando cada vez mais produtos com 

menor teor de gordura. 

Uma das maiores preocupações levantadas no estudo diz respeito ao 

armazenamento, manipulação e disposição do produto no ponto de venda. Os respondentes 

observaram que pouco podem fazer para se proteger com relação aos dois primeiros itens, daí 
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a situação de maior insegurança. Neste caso, se vêem obrigados a confiar que o fornecedor e o 

varejista estejam utilizando as melhores práticas ao realizar essas tarefas. Entretanto, quanto à 

disposição dos produtos no ponto de venda, os respondentes revelaram que são minuciosos na 

avaliação das instalações e equipamentos, principalmente no que se refere à refrigeração dos 

balcões. Assim, investimentos em treinamento de pessoal para armazenagem e manipulação 

da carne e utilização de equipamentos de boa qualidade, mantidos em perfeito estado de 

funcionamento, parecem ser boas diretrizes às empresas do setor. 

Na fase de pós-compra, os respondentes revelaram também receios em relação à 

melhor forma de armazenar e reservar o produto e enfatizaram a necessidade de limpar e 

congelar o produto em caso de não utilização do produto no mesmo dia. Entretanto, aqui 

parece existir oportunidades para um trabalho de educação do consumidor quanto ao preparo 

e armazenamento do produto em casa. Uma melhor orientação do consumidor neste sentido 

ajudaria a reduzir o risco percebido no consumo do produto. 

Embora os respondentes fossem pessoas que deveriam saber cozinhar, foi possível 

verificar que, mesmo tendo esse conhecimento e habilidade, as pessoas tinham dúvidas em 

relação à melhor forma de preparo de uma ou outra carne visando obter um produto mais 

saudável. Muitos observaram que para evitar riscos compravam carnes reconhecidamente 

mais magras e que representavam menor risco de consumo. Um achado interessante diz 

respeito ao consumo de carne assada. Os respondentes afirmaram se sentir mais seguros 

quando comem carnes assadas pelo fato de que essas carnes são preparadas a altas 

temperaturas e oferecem menor risco de contaminação. 

De fato o consumidor brasileiro, em geral, tem uma ligação muito estreita com a 

carne vermelha e mesmo que perceba risco na sua compra, a aprecia muito e de alguma forma 

consumir o produto já está incorporado no seu hábito de consumo. Assim, parece ser difícil 

haver uma mudança substancial neste sentido, sendo este um fator positivo que deve ser 

levado em conta por produtores, fornecedores e varejistas na elaboração de ações 

mercadológicas em relação ao produto, valendo-se da boa imagem que o produto tem junto ao 

publico consumidor, mas reforçando os pontos onde os consumidores se sentem mais 

vulneráveis.  

Neste sentido, e para se ter uma visão mais clara e compreender a dinâmica 

utilizada pelo consumidor na compra de carne bovina, elaborou-se uma nova classificação das 

estratégias de redução de risco percebido utilizando dois critérios complementares, quais 

sejam: o nível de generalização do risco percebido (risco inerente e risco manipulado) e a 
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orientação da estratégia apresentada (estratégias focadas na resolução do problema e 

estratégias focadas na emoção). 

Esta classificação pode ser analisada de diferentes formas. De um ponto de vista 

geral, ela permite uma representação sintética de todos os redutores de risco. Pela divisão da 

matriz que é formada é possível, também, definir dois níveis de informação: as estratégias 

implementadas pelo consumidor (quadrantes 1 e 2 da figura 6) e aquelas que são mais ou 

menos diretamente controláveis pelo fornecedor (quadrantes 3 e 4 da figura 6). A matriz pode 

ser lida de outra maneira, de forma a apresentar estratégias ativas de redução de risco 

(quadrantes 1 e 3 da figura 6), com as quais o consumidor tenta tratar o problema e estratégias 

passivas (quadrantes 2 e 4 da figura 6) onde o consumidor decide não perder muito tempo na 

redução do risco percebido. Além disso, a matriz pode ser compreendida em cada quadrante 

específico.  

Tendo por base as estratégias de clarificação e simplificação de Mitchell e 

McGoldrick (1996) foi possível criar novas classes de redutores de risco inerente (evitação e 

confrontação). 

Esta classificação de estratégias de redução de risco mostra um consumidor que 

percebe risco na compra e no consumo de carne bovina, contudo, prefere, em muitos casos, 

negar, desviar, projetar em outra direção ou até mesmo sublimar o sentimento de insegurança 

em relação ao produto a ter que se abster do produto e com isso o aceita porque o deseja ou 

não deseja viver sem. É por este motivo que muitas das estratégias adotadas para redução de 

risco são relacionadas aos aspectos emocionais da evitação ou da simplificação, pois se os 

consumidores levassem em conta somente a razão talvez deixassem de comprá-lo. 

Entretanto, a superestimação dos aspectos de risco percebido na elaboração de 

estratégias mercadológicas deve ser evitada, pois na medida em que se expõe o consumidor ao 

conhecimento de pontos que muitas vezes eram desapercebidos corre-se o risco de que o 

consumidor levante dúvidas em relação ao produto, ao local de venda ou a si mesmo como 

um bom julgador e decisor de sua compra. “Onde há fumaça há fogo”.   
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Estratégias focadas

 na emoção

Estratégias focadas 

no problema 

Figura 6. Classificação das Estratégias de Redução de Risco. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 Práticas de compra (quantidades compradas, 
procedimento de escolha) 

 Práticas de estoque (gerenciamento de estoques, 
verificação da temperatura, limpeza da área de 
estoque) 

 Implementação de melhorias (limpeza, tempo de 
preparação e apresentação) 

 Práticas de consumo (escolhas qualitativas e 
quantitativas e regras referentes à associação do 
produto) 

 Sinais intrínsecos (visão, tato, olfato e paladar) 
 Informação sobre a classe do produto 

 Busca por informação independente (boca-a-boca, 
associações de defesa do consumidor e mídia) 

 Teste (amostra, experiência passada) 
 Busca por informação comercial (obter informações  

através de anúncios ou perguntando ao vendedor) 
 Busca por informação legal (data de validade, 

composição do produto) 
 Processo de Busca extensiva (comparação entre 

pontos de venda, produtos, número de marcas 
examinadas) 

 Negação (minimização da ameaça, indisponibilidade 
do evento) 

 Fatalismo (aceitação irremediável do evento) 
 Desconexão comportamental (hedonismo, praticidade, 

preço) 
 Repressão cognitiva (recusa a se pensar no evento) 
 Pensamento mágico (superestimação dos poderes do 

corpo) 

RISCO INERENTE 

 Confiança no produtor (lealdade à marca, preço, 
marca de qualidade não oficial atribuída pelo 
produtor, garantia de reembolso, organização do ponto 
de venda, país de origem) 

 Confiança no varejista (marca, reputação, lealdade, 
preço, garantia de reembolso, organização do ponto de 
venda) 

 Confiança no governo (selos oficiais, rastreabilidade, 
fiscalização) 

RISCO MANIPULADO 
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Portanto, o estudo do risco percebido na compra e no consumo de carne bovina 

deve ser promovido no sentido de compreender melhor o fenômeno, suas causas e 

conseqüências e ser colocado em prática no que diz respeito às boas práticas de produção e 

logística do produto, fazendo com que se obtenha na ponta da cadeia produtiva um produto de 

qualidade que atenda às necessidades e desejos do consumidor. O ponto a se destacar é a 

lógica do consumidor, compreendê-lo melhor e com isso aprender com ele para desenvolver e 

produzir produtos cada vez mais ajustados as suas necessidades e desejos promovendo com 

isso a sua satisfação. 

 

 

7.1 CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS 

 

 

Esta classificação de estratégias de redução de risco, ainda que não contemple 

todas as possibilidades de redutores de risco, permite a identificação de diversas estratégias 

em relação ao seu direcionamento (resolução de problema ou emoção) e fornece um porto de 

partida para um detalhamento maior de cada uma das estratégias listadas neste trabalho, 

inclusive com a chance de que novas dimensões sejam agregadas a essa classificação e que 

permitam análises ainda mais promissoras sobre redutores de risco. 

O estudo oferece uma visão pouco desenvolvida na literatura de marketing, que 

envolve o estudo e a análise dos processos psicológicos do estresse e do enfrentamento, e 

precisa, assim, ser melhor explorado. Este estudo promoveu um pequeno passo nesse sentido 

e chama a atenção para que novos estudos sejam realizados com esta abordagem. 

 

 

7.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

O autor tem pleno conhecimento dos limites desta pesquisa, na medida em que 

este estudo é um trabalho exploratório e o seu poder de generalização é restrito. A 

metodologia de pesquisa exploratória, porém, é muito rica em promover uma melhor 

compreensão dos fenômenos, mesmo que essa riqueza de dados e o aprofundamento nas 
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questões não venham sem um ônus, qual seja o poder de predição que a teoria criada oferece. 

Assim, estudos futuros são necessários para um melhor teste e validação da teoria aqui criada. 

Tais estudos devem contemplar a utilização de métodos empíricos com base quantitativa que 

possam ser aplicadas em amostras maiores e mais representativas dos consumidores de carne 

bovina utilizando técnicas, tais como como análise fatorial exploratória e confirmatória e 

também análise de conglomerados para classificar os consumidores em grupos homogêneos 

de acordo com as estratégias adotadas e as dimensões definidas. 

Outra limitação do estudo diz respeito ao produto escolhido, o que, de novo, 

restringe o poder de generalização da teoria aqui criada. Os resultados obtidos têm seu escopo 

de validade limitado a esse produto e não podem ser considerados na avaliação de estratégias 

de redução de risco para outros produtos. A carne bovina, por ser um produto de pequena 

diferenciação e relativo baixo valor, quando comparada a outros bens ou produtos, tem 

características muito peculiares que a tornam única, pois apesar do relativo baixo valor 

financeiro, é um produto que está arraigado à cultura de consumo do brasileiro, algo que lhe 

confere um certo valor emocional na compra, principalmente entre os consumidores de baixa 

renda. Além disso, existe a questão do risco físico ligado a doenças do coração e 

contaminações causadas por parasitas e bactérias que colocam a carne bovina entre os 

“vilões” da saúde, como observam alguns médicos e nutricionistas. Assim, para que esta 

tipologia de classificação tenha maior validade externa, seria necessário estendê-la a outras 

classes de produtos, mormente com produtos alimentícios, dado as características dos 

aspectos analisados. Entretanto, tem-se consciência de que para que o trabalho lograsse uma 

maior validade interna haveria uma perda da validade externa. 

Uma outra possibilidade seria analisar a tipologia proposta em outros contextos e 

culturas, já que a pesquisa foi limitada a uma cidade, São Paulo, que possui características 

muito peculiares de renda e de consumo e também demográficas, já que é uma cidade que 

recebe pessoas de todos os cantos do Brasil, o que certa forma aumentaria o grau de validade, 

caso o critério origem do consumidor tivesse sido adotado. 

Finalmente, um estudo voltado à avaliação de utilidade destas estratégias 

propostas poderia determinar uma hierarquia de estratégias, auxiliando no levantamento de 

quais seriam as variáveis mais estáveis no sentido de explicar a escolha de uma estratégia e 

não outra. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1 ROTEIRO DE PESQUISA QUALITATIVA APLICADA NA COLETA DE 

DADOS 

 

Protocolo para Entrevista em Profundidade 

Qualificação do entrevistado 

Nome completo: 

Endereço: 

Sexo: 

Idade: 

Nacionalidade: 

Grau de escolaridade: 

Profissão: 

Renda familiar: (  ) até 4 s.m.   (  ) entre 4 e 10 s.m.    (  ) acima de 10 s.m. 

 

Roteiro da entrevista 

1. Onde você costuma fazer suas compras de alimentos e que tipos de alimentos você 

compra? 

2. Que alimentos você compra normalmente  na “compra do mês” e quais alimentos você 

compra somente em ocasiões particulares? 

3. Você faz lista de compras? 

4. Todos os membros de sua família comem exatamente os mesmos produtos, quais 

produtos são específicos do seu companheiro, das suas crianças ou dos seus netos? 

5. Você mudou recentemente os seus hábitos de consumo em termos de onde você 

compra ou o que você compra? Em caso afirmativo, quais foram as razões? 
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6. Qual é a sua preocupação com saúde? Há alimentos que você procura evitar? 

7. No que se refere à contaminação alimentar, você se sente ameaçado? 

8. No seu ponto de vista, quais produtos podem representar um risco importante e quais 

representam um risco menor? 

9. Quais são os passos concretos que você adota no sentido de limitar ao máximo esses 

riscos? 

10. Quais são, no seu ponto de vista, as fontes de informações mais confiáveis quando o 

risco alimentar é mencionado? 

11. Você sempre segue o que parece ser um bom conselho quando se trata de alimentos? 

12. No caso específico da carne, onde você costuma fazer a compra deste produto? 

13. Você come carne diariamente? Quê tipos de carne? 

14. Quem escolhe? Quem compra? 

15. No caso da carne vermelha, com que freqüência você come carne bovina? 

16. A compra da carne bovina é algo usual, ou o produto só é comprado em ocasiões 

especiais? 

17. Como faz a escolha do local de compra? 

18. Como escolhe a carne (o corte)? No que você presta atenção? 

19. Como você decide a compra? 

20. Que cuidados, em geral, você toma ao comprar carne bovina? 

21. Que cuidados, em geral, você toma ao preparar carne bovina? 

22. e ao consumir? 

23. Você leva em consideração a embalagem e as informações nela contidas? 

24. Costuma pedir informações ou ajuda a alguém na hora da compra? E na hora do 

preparo? 

25. Quais são, no seu ponto de vista, as fontes de informação mais confiáveis, quando 

você compra carne? E com relação ao preparo? 

26. Você sempre segue o que parece ser um bom conselho? Por quê 

27. Que fatores seriam imprescindíveis no local de compra para que você se sentisse 

segura ao comprar carne bovina 

28. E no produto? 

29. O que pensa a respeito de produtos orgânicos? 

30. E com relação à proteção animal? 



113 

  

 

 

 

 
 


