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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo identificar, dentre as variáveis que interferem na 
escolha por determinada embalagem, quais fatores exercem maior influência na escolha 
do consumidor. Os atributos de dois tipos de embalagem de achocolatado em pó foram 
avaliados por meio das técnicas de grupo de foco e análise conjunta. Para tal, foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, com um grupo de foco, para que fossem 
identificados os atributos que exercem maior importância sob o ponto de vista do 
consumidor, e em seguida uma pesquisa de levantamento de dados, em que a coleta de 
dados se deu por meio de questionários aplicados a uma amostra de consumidores de 
achocolatado em pó de uma determinada região. A partir dos resultados gerados pela 
pesquisa, foi possível concluir que o fator marca, foi o atributo de maior importância no 
processo de escolha de uma embalagem no momento da compra, seguido pelos atributos 
design, rótulo, preço, manuseio, sustentabilidade e material.  

 
Palavras-chave: Marketing; Embalagem; Análise Conjunta. 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This study aimed to identify, among variables that affect the choice for a specific 
package, which factors have more influence on consumer choice. The attributes of two 
types of chocolate powder package were evaluated using the techniques of focus group 
and conjoint analysis. To do so, we performed a qualitative survey in which data 
collection was done through questionnaires applied to focus group to identify the 
attributes that have the greatest importance from the standpoint of the consumer, and 
then a data collection research through questionnaires applied to a sample of consumers 
of chocolate powder in a particular region. The research results conclude that the brand 
factor was the attribute of greatest importance in the package choosing process, 
followed by the design attributes, label, price, handling, sustainability and material. 
 
Keywords: Marketing, Package; Conjoint Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  IMPORTÂNCIA 

 

Desde seus primórdios a humanidade necessitou conter, proteger e transportar seus 

produtos, e para fazer isso lançou mão de embalagens. Segundo Gurgel (2007), as embalagens 

são invólucros, recipientes ou qualquer forma de acondicionamento removível, ou não, 

destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger, manter os produtos, ou facilitar a sua 

comercialização. 

 Com o desenvolvimento da sociedade e de sua atividade econômica, a embalagem foi 

se tornando cada vez mais importante e incorporando novas funções, exercendo sob um ponto 

de vista mercadológico, uma importante função de comunicação, estando relacionada com as 

atividades de vendas, principalmente no que diz respeito à apresentação.  

 

1.2 PROMBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

Neste sentido o problema de pesquisa do estudo consiste na utilidade percebida da 

embalagem na preferência por determinados tipos de produtos que dependem destes tipos de 

recipientes para serem comercializados. 

O estudo tem por objetivo descrever a preferência dos consumidores quanto aos 

atributos das embalagens de achocolatado em pó. Tal objetivo se deu por conta do interesse 

de uma empresa que desenvolve, entre diversos produtos, embalagens de aço para uma 

determinada marca de achocolatado, em avaliar as preferências dos consumidores quanto ao 

seu produto em relação ao principal concorrente, embalagem de plástico. Para que tal objetivo 

seja alcançado pretende-se: 
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1. Definir o que é marketing e composto de marketing; 

2. Definir o que é embalagem e qual a sua importância sob um ponto de vista 

mercadológico; 

3. Avaliar os principais tipos de embalagens para achocolatado no mercado e 

levantar os principais atributos de cada uma; 

4. Identificar a importância dos atributos e sua utilidade aos consumidores; 

5. Descrever as preferências dos consumidores a partir dos atributos apresentados. 

 

Para que seja avaliado como os consumidores desenvolvem preferências por 

determinado produto, pretende-se aplicar a técnica multivariada da Análise Conjunta, que 

procura determinar a importância relativa que os consumidores dão a atributos relevantes e a 

utilidade que eles associam aos níveis desses atributos, permitindo um alto grau de realismo 

junto aos entrevistados.  

Uma das vantagens do uso da Análise Conjunta está na apresentação dos atributos e 

seus níveis, característica esta que aproxima os consumidores da situação real de compra, na 

qual a escolha por um produto se dá , entre outros fatores, por aquele que possui a melhor 

combinação de atributos. Adicionalmente, evita-se a dificuldade inerente do respondente em 

hierarquizar a importância de múltiplos atributos. 

 

1.4  JUSTIFICATIVA 

 

1.4.1 A INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NAS AÇÕES DE MARKETING 

 

Segundo Mestriner (2002) a embalagem é uma ferramenta de marketing, sendo que 

nos produtos de consumo é também um instrumento de comunicação e venda, sendo na 

maioria dos casos, a única forma de comunicação que o produto dispõe. A embalagem pode 

ser o fator decisivo para o sucesso do produto fazendo com que ele seja percebido de forma 

positiva e valiosa para o consumidor. 

A partir do momento em que a embalagem já existe e está cumprindo bem suas 

funções primárias, surge a oportunidade de trabalho para os profissionais responsáveis pelo 

produto, pois a partir da embalagem, pode-se desenvolver uma série de atividades de 
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marketing utilizando o canal de comunicação direto que ela então estabelece com seus 

consumidores (MESTRINER, 2002). 

Com uma concorrência cada vez maior, as embalagens exercem hoje várias tarefas de 

venda, que vão desde atrair a atenção dos consumidores, fazendo com que o produto se 

destaque entre seus concorrentes, até descrever o produto e realizar a venda por si só. 

Com base em pesquisas de mercado, foi possível verificar que a embalagem passou a 

ser uma importante ferramenta de marketing e, se bem desenhada, pode agregar valores de 

conveniência e promocionais (OLIVEIRA  et al., 2003). 

 

1.4.2 CUSTOS 

  

Para Mestriner (2002), a embalagem é um componente importante do preço final do 

produto, e tem implicações econômicas na empresa que precisam ser consideradas no projeto.  

Ao selecionar a embalagem, deve-se considerar os custos de várias alternativas, pois 

tornar as embalagens mais atraentes, protetoras, convenientes e seguras pode acarretar em um 

custo elevado. Entretanto o percentual de perdas de produtos na movimentação e no 

armazenamento reduz-se com a adoção de embalagem mais dispendiosa e tecnicamente 

sofisticada. A elevação do custo para promover melhor proteção ao produto terá como 

compensação a redução do custo das perdas (GURGEL, 2007). Além disso, segundo Kotler 

(1999), uma embalagem inovadora pode dar a empresa uma vantagem sobre seus 

concorrentes, como ao contrário, embalagens com design pobre podem causar problemas para 

os consumidores e perda de vendas para a empresa.  

Cabe aos profissionais de marketing, selecionar as alternativas de embalagens que 

satisfaçam as necessidades dos clientes por um custo acessível. 

 



 
 

 

2 MARKETING E VALOR PARA O CLIENTE 

 

2.1 MARKETING E O COMPOSTO DE MARKETING 

 

De acordo com Kotler (1980) marketing significa trabalhar com mercados, os quais, 

por sua vez, representam a tentativa de realizar as trocas em potencial com o objetivo de 

satisfazer às necessidades e aos desejos. Marketing é a atividade humana dirigida para a 

satisfação de suas necessidades e desejos, por meio dos processos de troca. 

O conceito de troca também é abordado por Las Casas (2004). Segundo o autor, o 

marketing é uma atividade de comercialização que teve a sua base no conceito de troca. Essa 

troca caracteriza-se pela oferta de um produto com o recebimento de outro benefício, podendo 

ser um outro produto, ou uma moeda ou algum outro benefício. 

Segundo Kotler (1998), para que haja trocas, é necessário que cinco condições sejam 

satisfeitas: 

 

1. Há pelo menos duas partes envolvidas. 

2. Cada parte tem algo que pode ser de valor para a outra. 

3. Cada parte tem capacidade de comunicação e de entrega. 

4. Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a oferta. 

5. Cada parte acredita estar em condições de lidar com a outra. 
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Portanto, a troca é a base para a comercialização e, consequentemente, para o 

marketing, visando à satisfação dos envolvidos.  Nesse contexto, Kerin et al. (2007), definem 

marketing à partir da definição da American Marketing Association, como uma ferramenta 

organizacional e um conjunto de processos para criação, comunicação e entrega de valor aos 

clientes e para o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes, tudo de forma que 

beneficie a organização e seus interessados. 

O conceito de troca é citado ainda por Nickels e Wood (1997), que definem marketing 

como a idéia de que as organizações podem satisfazer seus objetivos de longo prazo, como a 

lucratividade, coordenando e concentrando todas as suas atividades na identificação e 

satisfação das necessidades e desejos dos consumidores. Enfatizando assim, o processo de 

troca nas relações entre organizações e consumidores. 

 Já o composto de marketing é abordado por Churchill e Peter (2000) como sendo a 

combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os 

objetivos da organização. Essas ferramentas são os chamados “quatro Ps”: produto, preço, 

[ponto de] distribuição ou praça e promoção, que devem ser combinados de forma coerente 

para obter a máxima eficácia, conforme ilustra a figura abaixo. 

 

   

Figura 1 – Os quatro Ps 

 FONTE: Adaptado de Churchill e Peter;2000, p.20 

 

 Os quatro Ps devem trabalhar em conjunto para satisfazer as necessidades do mercado-

alvo, sendo este definido por  Kerin et al. (2007) como sendo um ou mais grupos específicos 

de potenciais consumidores para os quais uma organização direciona seu programa de 

marketing. Os autores definem ainda os quatro Ps, em uma referência à publicação de 

McCarthy (1960), como: 

 

 
Mercado – 

Alvo 

Produto 

Promoção 

        Preço 

 Ponto de 

 distribuição 
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⋅ Produto: Bem, serviço ou idéia para satisfazer as necessidades do consumidor. 

⋅ Preço: o que é trocado pelo produto. 

⋅ Promoção: Meio de comunicação entre o vendedor e consumidor. 

⋅ Distribuição (praça): Meio de colocar o produto nas mãos dos consumidores. 

  

 Em suma, a idéia McCarthy (1960) sobre os quatro Ps, depois difundida por outros 

vários autores, é a de que: um produto (ou serviço) é concebido considerando os desejos e 

necessidades dos consumidores; a esse produto é dado um preço, que considera entre outras 

coisas, quanto o consumidor está disposto a pagar por aquele produto ou serviço; dada a 

concepção do produto, há uma promoção, que visa comunicar aos consumidores que o 

produto existe, quais são as suas características, onde é oferecido e até mesmo quanto custa; o 

lugar e a forma com que o produto é oferecido (ou o serviço é prestado) deve considerar a 

facilidade de aquisição em função da conveniência do consumidor. Dentro deste contexto, 

deve-se destacar o papel da embalagem e sua influencia na perspectiva dos quatro Ps, 

conforme quadro 1.  
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Quadro 1 - Estratégias relacionadas aos Quatro Ps de McCarthy 

Produto Preço Praça Promoção 

1.  Assistência técnica 1.  Bonificações 1.  Armazenagem 1.  Embalagem 

2.  Atributos 2.  Condições de crédito 2.  Canais de distribuição 2.  Marca nominal 

3.  Características 3.  Condições de 

pagamento 

3.  Cobertura geográfica 3.  Marca registrada 

4.  Design 4.  Descontos 4.  Estoques 4.  Marketing direto 

5.  Devoluções 5.  Descontos por 

quantidade 

5.  Localização das 

filiais, dos pontos-

de-venda e 

distribuição 

5.  Merchandising 

6.  Diferenciação 6.  Métodos para 

determinação  

6.  Sortimento de 

produtos  

6.  Promoção de vendas 

7.  Embalagem 7.  Embalagem 7.  Transportes 7.  Propaganda 

8.  Estilo 8.  Estilo  8.  Relações públicas 

9.  Garantia 9.  Garantia  9.  Venda pessoal 

10. Instalação    

11. Marca nominal     

12. Marca registrada    

13. Qualidade    

14. Serviços    

15. Teste e 

desenvolvimento 

   

16.Tamanhos    

17.Variedade    

Fonte: Moreira , 2004, p.31. 
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2.2  VALOR PERCEBIDO E SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

Com o avanço tecnológico e as ofertas de novos produtos a todo o momento, os 

clientes estão cada vez mais bem informados e com várias alternativas a sua disposição. Logo, 

a questão é compreender o que os levam a decidir por determinado produto. Para Churchill e 

Peter  (2000), os clientes que estejam dispostos e sejam capazes de realizar trocas o farão 

quando: (1) os benefícios das trocas excederem os custos e (2) os produtos ou serviços 

oferecerem um valor superior em comparação com outras opções.  

Segundo Kotler (2006), o cliente avalia qual oferta proporciona maior valor, 

procurando sempre maximizá-los, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na 

procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Eles formam uma 

expectativa de valor e agem com base nela, conforme mostra figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Determinantes do valor entregue para o cliente 

Fonte: Kotler;2006, p.140. 

 

O valor percebido pelo cliente (VPC) é a diferença entre a avaliação que o cliente 

faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto ou serviço e as alternativas 

percebidas. Já o valor total para o cliente é o valor monetário de um conjunto de benefícios 

econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de um determinado produto ou 

Valor entregue para o cliente 

Valor total para o cliente 

Valor do produto 

Valor dos serviços 

Valor do pessoal 

Valor da imagem 

Custo total para o cliente 

Custo monetário 

Custo de tempo 

Custo de energia física 

Custo psíquico 
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serviço. Por fim, o custo total para o cliente é o conjunto de custos em que os consumidores 

esperam incorrem para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço, incluindo os 

custos monetários, de tempo, de energia física e psíquicos (KOTLER, 2006). 

Seguindo os autores citados, Churchill e Peter (2000) definem o valor para o cliente 

como sendo a diferença entre as percepções do cliente quanto aos benefícios da compra e uso 

dos produtos ou serviços, e os custos em que eles incorrem para obtê-los. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – A equação do valor 

Fonte: Churchill e Petter; 2000, P.14 

 

 Segundo Kotler e Armstrong (2000), a satisfação do cliente depende do desempenho 

percebido na entrega de valor feita pelo produto em relação às expectativas do comprador. 

Segundo os autores, se o desempenho fica aquém das expectativas do cliente, ele fica 

insatisfeito. Se o desempenho se equipara as expectativas, o cliente fica satisfeito e se o 

desempenho ultrapassa as expectativas do cliente, esse fica encantado. Essas expectativas dos 

clientes são baseadas em experiências passadas, opiniões de amigos, informações e promessas 

vindas de diversos profissionais de marketing e também de concorrentes. 

 Um alto nível de encantamento ou satisfação para o cliente faz com que o mesmo crie 

um vínculo emocional com a marca. Para Kotler e Armstrong (2000), o resultado desse 

vínculo é um alto grau de fidelidade do cliente.  

 

 
Valor para o 
cliente 

 
Benefícios 
percebidos 

 
Custos 
percebidos 



 
 

 

3 EMBALAGEM 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 

Para Kotler e Armstrong (2000), o conceito de embalagem define o que ela deve ser 

ou fazer pelo produto. Podendo ser usadas nas principais funções de oferecer proteção do 

produto, introduzir um novo método de servir o produto, sugerir certas qualidades do produto 

ou companhia, ou algo mais. A embalagem passou a ser uma poderosa ferramenta de 

marketing. Vários fatores contribuíram para que, cada vez mais as embalagens sejam usadas 

como ferramentas de marketing: auto-serviço, poder aquisitivo do consumidor, imagem da 

marca e da empresa e oportunidade de inovação. 

Já Kerin (2007) define embalagem como qualquer recipiente oferecido à venda e sobre 

o qual uma informação é transmitida em seu rótulo. Ambos fazem parte de uma importante e 

cara estratégia de marketing. Além dos benefícios funcionais, a embalagem segundo o autor, 

oferece benefícios de comunicação e benefícios perceptuais. 

Para Gurgel (2007), as embalagens são invólucros, recipientes ou qualquer outra 

forma de acondicionamento removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, 

proteger, manter os produtos, ou facilitar a sua comercialização. 

Além das funções básicas originais da embalagem, ela desempenha uma série de 

funções e papéis nas empresas e na sociedade. O Quadro 2 agrupa os principais componentes 

da amplitude da embalagem para que ela possa ser compreendida em seu sentido amplo 

(MESTRINER, 2002). 
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Quadro 2– Amplitude da Embalagem 

FUNÇÕES PRIMÁRIAS Conter/ Proteger 
Transportar 

ECONÔMICAS Componentes do valor e do custo de produção 
Matérias Primas 

TECNOLÓGICAS 
Sistemas de acondicionamento 
Novos materiais 
Conservação de produtos 

MERCADOLÓGICAS 

Chamar a atenção 
Transmitir informações 
Despertar desejo de compra 
Vencer a barreira do preço 

CONCEITUAIS 
Construir a marca do produto 
Formar conceito sobre o fabricante 
Agregar valor significativo ao produto 

COMUNICAÇÃO E MARKETING Principal oportunidade de comunicação do produto 
Suporte de ações promocionais 

SOCIOCULTURAL Expressão da cultura e do estágio de desenvolvimento de 
empresas e países 

MEIO AMBIENTE Importante componente do lixo urbano 
Reciclagem/ Tendência mundial 

Fonte: Mestriner; 2002 p.4.  

 

3.2 EVOLUÇÃO 

  

Historicamente, a embalagem representou uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento do comércio e para o crescimento das cidades. Conter, proteger e viabilizar 

o transporte dos produtos eram funções iniciais das embalagens antigas. Com a evolução da 

humanidade de suas atividades econômicas, a embalagem foi incorporando novas funções e 

passou a conservar, expor, vender os produtos e finalmente conquistar o consumidor por meio 

de seu visual atraente e comunicativo (MESTRINER, 2002). 

 Para Gurgel (2007), vários foram os fatores que influenciaram as alterações no aspecto 

das embalagens no decorrer do tempo, podendo se destacar: 

 As porções: a alteração da necessidade de distribuição de produtos em quantidades 

necessárias para a utilização das famílias e no prazo de compra desses mesmos produtos;  
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 A tecnologia: foram introduzidos novos materiais no mercado em razão do desenvolvimento 

da tecnologia; 

 A competição: decorrente das necessidades de marketing, criadas por um ambiente 

extremamente competitivo;  

 A preservação: em razão das necessidades de preservação dos produtos na distribuição 

logística, que abrangem maiores distâncias e alterações do comportamento social dos 

consumidores. 

 Do início do século passado, até os dias atuais, muitas foram as transformações e 

evoluções sofridas pelas embalagens com o tempo e as circunstâncias. Nos anos 20, as 

embalagens flexíveis eram embalagens de papel, à prova de gordura, encerado ou não, que 

eram utilizadas nas pequenas lojas de vendas a granel. Utilizava-se também barris e 

recipientes de vidro. Nos anos 30 vieram os primeiros filmes transparentes com a introdução 

do celofane, que após aperfeiçoado, desenvolveu-se embalagens à prova de umidade. A 

transparência do material era extraordinária para a época. Nos anos 40 foi introduzida a 

primeira embalagem encerada pré-impressa, que conservavam os alimentos frescos por mais 

tempo. Nos anos 50, durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade por plásticos era 

crítica, em decorrência de sua utilização como substituto para outros materiais em escassez, 

como a borracha natural, por exemplo. Os sacos de papel, PE e também laminados, eram 

bastante utilizados por sua resistência à umidade, preservando o frescor dos alimentos. Além 

disso, outros novos materiais foram introduzidos no mercado, com diversas finalidades. No 

decorrer das décadas seguintes, muitos foram os avanços nas embalagens, acompanhando a 

evolução da humanidade e o desenvolvimento econômico. Dos anos 90 aos dias atuais a 

reciclagem e o meio ambiente foram um fator predominante, o que levou a uma maior 

substituição de materiais virgens pelos recicláveis e reciclados. 

Segundo (Mestriner, 2007), a preocupação com o impacto da degradação da 

embalagem no meio ambiente levou a indústria a estudar maneiras de reciclar os materiais da 

embalagem com o objetivo de reutilizá-los. A reciclagem ganhou força e vem se tornando um 

movimento mundial, existindo hoje uma preocupação permanente em utilizar materiais 

recicláveis e promover sua reutilização. 



 
 

 

4 ANÁLISE CONJUNTA 

 

A Análise Conjunta é uma técnica multivariada usada para entender como 

respondentes desenvolvem preferências por produtos ou serviços. A análise propõe mensurar 

o efeito conjunto de dois ou mais atributos, tidos como variáveis independentes, sobre uma 

variável dependente qualquer, tal como: preferência, gosto, intenção de compra, entre outras.  

A análise conjunta é adequada para compreender as reações de consumidores e 

avaliações de combinações predeterminadas de atributos que representam produtos ou 

serviços potenciais (HAIR et al., 2005). 

 Uma das vantagens do uso da Análise Conjunta está na apresentação dos atributos e 

seus níveis, característica esta que aproxima os consumidores da situação real de compra, na 

qual, a escolha por um produto se dá, entre outros fatores, por aquele que possui a melhor 

combinação de atributos. Adicionalmente, evita-se a dificuldade  inerente do respondente em 

hierarquizar a importância de múltiplos atributos (CHURCHILL E PETER, 2000). 

Na Análise Conjunta o pesquisador constrói um produto ou serviço, mesmo hipotético, 

combinando níveis selecionáveis de atributo, onde níveis são os valores possíveis para cada 

fator, e fator é a variável que o pesquisador manipula e que representa um atributo específico. 

 As combinações entre os níveis selecionados de cada atributo são apresentadas aos 

respondentes que fornecem as avaliações preferidas. Essas manifestações sugerem a 

importância do atributo. Desta forma, o pesquisador escolhe um conjunto de atributos do 

produto/serviço de acordo com a preferência do consumidor, analisando a influência de cada 

atributo e de cada valor dado ao atributo referente ao julgamento de um respondente quanto à 

utilidade.  
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 Os atributos de um estímulo podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos. São 

considerados qualitativos quando as designações numéricas feitas aos atributos não 

correspondem às diferenças de magnitude entre eles. Sendo que nos atributos quantitativos, as 

diferenças entre designações numéricas refletem as diferenças de magnitude dos atributos. 

A análise de utilidade é uma medida numérica das preferências individuais para um 

determinado nível de atributo. Quanto maior o valor, maior a preferência. O pesquisador deve 

descrever o produto/serviço em termos de seus atributos e todos os valores relevantes para 

cada atributo específico ou outra característica do produto/serviço na busca do estímulo. O 

estímulo é o conjunto específico de fatores e níveis avaliado pelo entrevistado (MALHOTRA, 

2001). 

O estímulo representa a descrição do produto/serviço. Ao buscar o estímulo, o 

pesquisador está buscando entender a estrutura de preferência do respondente. Essa estrutura 

de preferência explica a importância de cada fator na decisão geral e como os níveis distintos 

dentro de um fator podem influenciar a formação de uma preferência geral. O conhecimento 

da estrutura de preferência para cada indivíduo permite ao pesquisador ter flexibilidade quase 

ilimitada para examinar reações agregadas e individuais em uma ampla variedade de questões 

ligadas a produtos ou serviços (HAIR et al., 2005). 

 De acordo com Kotler (1996), a Análise Conjunta vem se tornando uma das mais 

populares ferramentas tanto no desenvolvimento quanto no teste de conceito de produtos. A 

análise Conjunta é uma ferramenta de pesquisa de marketing que utiliza conceitos de projetos 

de experimentos e modelos de regressão para planejar, coletar, analisar, apresentar e estimar 

as preferências dos consumidores, onde os respondentes realizam um trade-off entre atributos 

quando escolhem um produto hipotético composto normalmente de vários atributos do 

produto. 

 Recentemente, verificou-se a importância de se observar em quais critérios o 

consumidor se fundamentava para escolher, comprar e consumir determinado produto. Nesse 

contexto, a Análise Conjunta vem a ser uma técnica utilizada com êxito. Esta técnica permite 

entender como indivíduos desenvolvem preferências por produtos/ serviços, baseando-se em 

diferentes características deles. O emprego da técnica gera a base para se descrever a relação 

do consumidor com o produto, e com isso, possibilita o aprimoramento das estratégias de 

marketing das indústrias. 

 De acordo com Moskowitz et al (2002), ao longo das três últimas décadas,  

pesquisadores de marketing e do comportamento do consumidor têm gastado grande parte do 

seu tempo e esforço tentando entender a mente dos consumidores. Um dos resultados mais 
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importantes deste esforço foi um conjunto de procedimentos de pesquisa conhecido como 

mensuração conjunta [Análise Conjunta]. 

 A Análise Conjunta se disseminou em diversos campos de estudo, em especial, com 

aplicações no desenvolvimento de novos produtos na área de marketing. Entre seus propósitos 

estão: auxiliar na seleção de características a serem oferecidas em produtos/serviços,  novos 

ou reformulados; estabelecer preços; prever níveis resultantes de vendas ou uso e avaliar a 

experimentação de um novo conceito de produto (AAKER et al, 2001). A Análise Conjunta é 

também empregada para fazer a previsão de compra ou utilização de um novo produto que 

ainda esteja em seu estágio conceitual, sendo utilizada em problemas de bens de consumo, 

análise competitiva, segmentação de mercado, propaganda e distribuição.  

 A utilização da análise conjunta em marketing é descrita também por Malhotra (2001), 

destacando alguns propósitos, como: 

 

• Determinar a importância relativa de atributos no processo de escolha do consumidor; 

• Estimar a fatia de mercado de marcas que difiram em níveis de atributos; 

• Determinar a composição da marca de maior aceitação no mercado, e suas 

características; 

• Determinar a segmentação do mercado com base na semelhança de preferências para 

níveis de atributos; 

• Aplicação da análise conjunta a bens de consumo, bens industriais, serviços de 

natureza financeira e outros. 

 

4.1 PLANEJAMENTO PARA EXPERIMENTO EM ANÁLISE CONJUNTA 

 

A condução de pesquisa utilizando a técnica de Análise Conjunta deve levar alguns 

fatores em consideração. Um desenho de Análise Conjunta deve fornecer tanta informação 

quanto possível sobre os parâmetros dos dados coletados (SANDOR e WEDEL, 2001).  

O uso da Análise Conjunta como uma ferramenta na compreensão das preferências do 

respondente e do processo de julgamento dos consumidores deve seguir alguns estágios. 

Malhotra (2001) propõe seis estágios, conforme figura 4. 
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Figura 4 – Fazendo a Análise Conjunta 

Fonte: Malhotra; 2001 p.21. 

 

Após revisão da literatura, o estudo possibilitou a elaboração de um quadro que 

organiza as características relevantes sobre embalagens, conforme quadro 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulação do Problema 

Construção dos Estímulos 

Decisão Sobre a Forma dos Dados de Entrada 

Escolha de um Processo de Análise Conjunta 

Interpretação dos Resultados 

Avaliação da confiabilidade e da Validade 
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Quadro 3 – Características das Embalagens  

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO REFERÊNCIAS 

Marca 

No que diz respeito ao processo de 
vendas, marcas e embalagens estão 
intimamente ligadas.  Para marcas 
consagradas, a embalagem deixa de ser o 
principal interesse do consumidor, visto 
que ele adquire o produto baseado na 
marca. Por outro lado, marcas de pouca 
expressão utilizam a embalagem como 
um atrativo na hora da venda, uma vez 
que ela atrai o consumidor para a sua 
marca. 
 

Embalagens: variáveis 
influentes na decisão de 
compra – Pereira , et al 
2006  

Preço 

Quantidade de dinheiro, bens ou serviços 
que deve ser dada para se adquirir a 
propriedade ou uso de um produto. 
 

Churchill e Peter, 2000, 
p.314. 

Rótulo (Informações) 

Simples etiqueta presa ao produto, ou um 
projeto gráfico elaborado que faça parte 
da embalagem. Identifica, classifica, 
descreve e promove o produto. 
 

Kotler e Keller, 2006, p. 
387. 

Design (Formato/ Cores) 

As combinações adequadas  de fatores 
como formato inteligente, rotulagem 
criativa, facilidade de abrir e fechar, 
função utilização e função ecológica, 
podem resultar em desenvolvimento para 
uma apresentação competitiva em razão 
de uma vantagem associada. 
Para os bens de consumo e suas marcas, 
colorações podem significar mais que 
simples fatores de identificação, elas 
podem impulsionar vendas.  

Gurgel, 2007, p. 89. 
 
Revista Embalagem 
Marca, Ano XIII, nº139, 
Março 2011. 

Materiais (Tipo) 

Principais tipos de embalagens: vidro, 
celulose, plástico, metal, madeira, 
embalagem composta e tecido. 
 

Mestriner, 2002, p.7 

Manuseio 

As embalagens deverão ser abertas e 
fechadas com facilidade, sem tomar 
tempo ou machucar o usuário, bem como 
deveram ser facilmente levantadas, 
manuseadas e armazenadas. 
 

Gurgel, 2007, p. 88. 

Sustentabilidade 

Utilização de processos industriais mais 
limpos, utilização de menos material e a 
preferência por materiais recicláveis.  
 

Mestriner, 2002, p. 9. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
 



 
 

 

5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

 A pesquisa é do tipo descritiva, visando avaliar as características de dois tipos de 

embalagens e relacionando os principais atributos de cada uma.  

 

5.1 PROCEDIMENTO TÉCNICO 

  

 Para que as características das embalagens de achocolatados pudessem ser avaliadas 

pelos consumidores, foi realizado um grupo de foco para identificar as variáveis com maior 

influência na decisão de compra do consumidor, e posteriormente foi realizado uma pesquisa 

de levantamento de opinião, para saber entre os atributos identificados pelo grupo de foco, 

qual era a ordem de importância sob a ótica do consumidor. 

O grupo de foco, ou grupo focal, é um grupo pequeno de pessoas que possuem alguma 

característica em comum, e tem por objetivo obter informações de caráter qualitativo. É uma 

discussão informal, conduzida por um moderador, que levanta assuntos previamente 

identificados em um roteiro, a fim de obter opiniões, idéias, necessidades e contribuições em 

geral do grupo. 

 Além de ser eficiente para obter informações qualitativas, o grupo de foco fornece 

resultados rápidos a um baixo custo. Nery (1997) lista as principais indicações para o uso do 

grupo de foco: 

 

1) exploração inicial com pequenas amostragens da população; 

2) investigação profunda de motivações, desejos, estilos de vida dos grupos; 

3) compreensão da linguagem e das perspectivas do grupo; 
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4) teste de conceitos e questões para futuras investigações quantitativas; 

5) acompanhamento de pesquisa qualitativa; 

6) obtenção de informações sobre um contexto específico; 

7) obtenção de informações sobre novos produtos, conceitos, fenômenos, 

etc. 

Nesse contexto, o uso do grupo de foco é justificado pela necessidade em identificar as 

características relevantes do produto em estudo, que interferem na escolha dos consumidores.  

O grupo de foco foi realizado sob orientação de um moderador, que exerceu também o 

papel de observador, e formado por seis profissionais da área de desenvolvimento de produto, 

especializados em embalagens de aço. Inicialmente foi criado um roteiro pelo moderador, 

com os temas que seriam abordados na reunião. O  grupo de foco teve início com uma 

abertura, onde o moderador fez uma breve introdução explicando o motivo da pesquisa e os 

objetivos do grupo de foco, em seguida, foram apresentados pelo moderador as questões que 

deveriam ser discutidas dando início ao debate entre os participantes. O grupo de foco foi 

realizado em uma sala de reunião, no centro de pesquisas da empresa onde os participantes 

trabalham, e teve duração de 60 minutos em média (MALHOTRA, 2001). 

Após a realização do grupo de foco, foi possível identificar quais eram os atributos  

que poderiam interferir na decisão do consumidor, e à partir desses dados foi criado o 

questionário para a pesquisa de levantamento de opinião.   

A pesquisa do tipo levantamento de opinião ou Survey é um processo de investigação 

que tem por objetivo levantar, explorar e analisar dados para uma análise estatística. A 

metodologia Survey exerce um importante papel nas pesquisas de opinião e estatística, já que 

se trata de uma pesquisa quantitativa. 

 Para a pesquisa, foram criados questionários com oito opções de embalagens 

hipotéticas, que combinavam os atributos e seus respectivos níveis, identificados pelo  grupo 

de foco. 

O universo da pesquisa é o público-alvo do produto em questão, jovens de uma 

determinada região que consomem achocolatados em pó. Como instrumento adotou-se um 

questionário (Anexo 1) produzido pela técnica adotada no estudo, combinando os atributos 

relevantes das embalagens de achocolatados em pó. 

Considerou-se para análise o modelo Tradicional, forma aditiva, perfil-completo, 

planejamento fatorial fracionário, variável resposta não métrica. Foram utilizados como 

ferramenta computacional, os softwares SPSS e Microsoft Excel. 
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5.2 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 
 Foi realizada uma pesquisa com autores da área de Marketing, que pudessem 

contribuir com as questões e conceitos abordados no estudo, dando destaque as contribuições 

de Kotler, e Churchill e Peter. Além dos autores da área de marketing, foram realizadas 

também, pesquisas com autores das áreas de embalagens, com destaque para Gurgel e 

Mestriner, e também autores das áreas de pesquisa e análise de dados, destacando Hair e 

Malhotra. Além das contribuições das obras dos autores citados, tiveram destaque também as 

pesquisas com autores de estudos acadêmicos, revistas e sites especializados. 

  A partir da pesquisa com o grupo de foco, foi possível identificar quais atributos da 

embalagem de achocolatado em pó exercem maior influencia na escolha do produto em 

questão. Concluiu-se que marca, preço, informações do rótulo, design, tipo de material, 

manuseio e preocupação com a sustentabilidade são características importantes no processo 

de decisão de compra. 

Com o resultado da pesquisa qualitativa, foram criados os cartões com os perfis 

hipotéticos de embalagens de achocolatado em pó para a pesquisa quantitativa.  Para planejar 

os estímulos para avaliação gerando as possíveis combinações de níveis, foi adotado o método 

de delineamento fatorial fracional. De acordo com Hair et al (2005), o delineamento fatorial 

fracional tem como tarefa primária reduzir o número de avaliações coletadas, porém, 

mantendo a ortogonalidade entre os níveis  e as estimativas subsequentes das utilidades 

parciais. 

A partir do cálculo sugerido por Hair et al (2005), ilustrado na figura 5, foi solicitado 

que o número mínimo de estímulos fosse 8 (14 – 7 + 1), tendo adicionalmente 2 estímulos 

holdout, que tem como função validar os demais estímulos.  
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Figura 5 – Cálculo para a Determinação do Número Mínimo de Estímulos 

Fonte: Hair et al; 2005 

 

Aplicou-se a técnica de Análise Conjunta para os dados referentes à preferência por 

modelos de embalagem de achocolatado em pó, com os fatores e níveis, conforme quadro 4 e 

quadro 5: 

Quadro 4 – Fatores e Níveis referentes às Embalagens de Achocolatado 

 
Fatores Níveis 

Marca Conhecida Pouco conhecida  

Preço Alto Baixo  

Rótulo Esclarece Confunde  

Design Atraente Convencional  

Material Aço Plástico  

Manuseio Prático Pouco prático 

Sustentabilidade Sim Não  

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Quadro 5 – Especificações dos Atributos 

 
Fatores Especificações  

Marca modelo linear decrescente 

Preço modelo linear decrescente 

Rótulo modelo linear decrescente 

Design modelo linear decrescente 

Material modelo discreto 

Manuseio modelo linear decrescente 

Sustentabilidade modelo linear decrescente 

Fonte: Elaborado pela Autora; 2011 

 

Número 
Mínimo de 
Estímulos 

Número Total de 
Níveis por Todos 
os Fatores 

Número de 
Fatores 

 
1 
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Os questionários foram distribuídos aos entrevistados fisicamente em sala de aula e de 

forma eletrônica via e-mail. Os entrevistados foram instruídos a como proceder ao responder 

os questionários. Por se tratar de dados não-métricos, os entrevistados formularam avaliações 

por ordenação de postos. 

O publico alvo da pesquisa foi composto por jovens com idade entre 20 e 30 anos, na 

maioria universitários que consomem achocolatado em pó. Sendo que do total de 64 

entrevistados, a maioria são mulheres, com renda familiar de 4 a 7 salários mínimos. 

 

Figura 6 – Perfil dos Entrevistados: Sexo  

Fonte: Dados da Pesquisa; 2011 

 

Figura 7 – Perfil dos Entrevistados: Renda Familiar 

Fonte: Dados da Pesquisa; 2011 

 

MASCULINO

FEMININO

1 a 3 SALÁRIOS

4 a 7 SALÁRIOS

8 a 10 SALÁRIOS

ACIMA DE 10 SALÁRIOS
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A figura 8 ilustra as etapas para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 8 – Fluxo ilustrado das etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela Autora; 2011 

 

Levantamento da literatura 

Pesquisa com Grupo de 
foco 

Elaboração dos cartões 
para pesquisa 

Aplicação (levantamento) 
junto ao público alvo 

Análise dos dados 

Discussão dos resultados 



 
 

 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para este estudo o nível de significância (α) adotado é de 10%. A figura 9 mostra as 

variáveis, seus respectivos labels, o número de níveis de cada uma delas e se ela foi 

considerada como discreta, linear (crescente ou decrescente) ou não-linear (ideal ou anti-

ideal).  

 

 
Factor          Model Levels  Label 
 
MARCA             l<     2     marca 
PRECO             l<     2     preco 
ROTULO            l<     2     rotulo 
DESIGN            l<     2     design 
MATERIAL          d      2     material 
MANUSEIO          l<     2     manuseio 
SUSTENTABILIDADE  l<     2.... sustentavel 
 
(Models: d=discrete, l=linear, i=ideal, ai=antiidea l, <=less, 
>=more) 
 
All the factors are orthogonal. 
 

Figura 9 – Discrição do Modelo para processamento: 

Fonte: SPSS 16; 2011 
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Assim, considerou-se que a marca possui 2 níveis e foi considerada uma variável 

linear decrescente, pois o que foi questionado era o conhecimento ou não da marca como 

preferência. Supõe-se que o preço possui uma relação linear decrescente com a utilidade, 

existindo 2 níveis que foram apresentados aos respondentes. Outras quatro variáveis também 

foram de relação linear decrescente: rótulo, design, manuseio e sustentabilidade. Que leva os 

consumidores a perceberem maior utilidade naquela versão do produto. 

 

Há uma variável de relação discreta, material, pois não se sabia a preferência dos 

respondentes. 

Na figura 10 é possível observar a análise de correlação das respostas reais com as 

previstas geradas pelo SPSS. As duas primeiras linhas referem-se à amostra usada para a 

construção do modelo (os 8 cartões). A última linha é relativa aos 2 cartões holdout. 

 

Pearson's R   =  ,853               Significance =  ,0000 
Kendall's tau =  ,688               Significance =  ,0000 
Kendall's tau =  ,601 for 2 holdouts  Significance =  ,0942 

Figura 10 – Análise da correlação das respostas reais com as previstas 

Fonte: SPSS 16; 2011 

 
 

Nesses testes: 

H0: a correlação das respostas reais com as previstas é igual a zero 

H1: a correlação das respostas reais com as previstas é diferente de zero 

Espera-se rejeitar H0. 

 

O coeficiente de correlação calculado do modelo é na realidade o R de Spearman já 

que se trata de postos (ordenação). 

O coeficiente de correlação R vale 0,853, elevado, indicando a correlação, mostrando 

a qualidade do ajuste do modelo. O valor 0,0000 da Significance permite dizer que modelo é 

significante (a correlação é estatisticamente diferente de zero, ou seja, rejeitou-se H0). 

O Tau de Kendall (0,688), como esperado, mostrou-se compatível com o coeficiente 

de correlação: também elevado, mas inferior. A Significance 0,0000 permite rejeitar Ho, 

como desejado, ou seja, a correlação é estatisticamente diferente de zero.  

 A amostra de validação (holdout) também se mostrou significante (0,0942), embora já 

bem mais próxima do nível de significância adotado (10%). Como esperado, o coeficiente de 
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correlação do holdout (0,601) mostrou-se expressivo, mas inferior ao da amostra que deu 

origem ao modelo, o que também era de se esperar. 

 

Na figura 11 é possível notar o fator mais importante isoladamente é Marca (41,12). 

Neste fator, o nível que confere maior utilidade é ser conhecida (4,733), e o de menor 

utilidade (valor mais negativo, igual a -1,6672) é ser pouco conhecida, o que pode ser 

visualizado qualitativamente na coluna Factor na representação gráfica que o pacote 

estatístico fornece, e quantitativamente na coluna Utility.  

 

 

Figura 11 – Resultados Gerados pela Análise Conjunta 

Fonte: SPSS 16; 2011 
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A figura 12 ilustra o destaque mostrando a representação gráfica da preferência do 

fator Marca com os respectivos valores quantitativos na coluna Utility . A amplitude da 

utilidade deste fator vale 3,0660. Calculada a partir de: 

 

[-1,6672 - (4,7333)] = 3,0660 

 

 

Figura 12 – Utilidade de cada nível da variável – Exemplo Fator Marca 

Fonte: SPSS 16; 2011 

 

 Os demais fatores, por ordem de importância (do mais importante para o menos), são: 

design (18,34), rótulo (11,19), preço (10,17), manuseio (9,27), sustentabilidade (6,84) 

material (3,07). A constante do modelo vale 5,783.  

 A partir dos dados gerados pelo SPSS, foi possível observar que dentre os atributos 

das embalagens de achocolatado em pó apresentados aos respondentes, o fator Marca foi o 

que apresentou maior grau de significância, sendo o nível conhecida o mais importante para 

os entrevistados. Esse fato é explicado por Churchill e Peter (2000) quando abordam sobre o 

valor da marca, que inclui entre outros fatores a lealdade do cliente, que é definido pelos 

autores como sendo a coerência que os clientes mantêm ao comprar a mesma marca de um 

determinado produto ou ao demonstrar comprometimento em relação a ela. Além disso, o fato 

de ser conhecido atribui a um determinado produto uma vantagem competitiva em relação aos 

demais. Como definem Kotler e Keller (2006), o conhecimento da marca consiste em todos os 

pensamentos, sensações, imagens, experiências, crenças etc. ligados à marca e tais fatores 

criam associações fortes, favoráveis e exclusivas com os clientes.  

 O fator Design aparece em seguida do fator Marca, em relação ao grau de 

importância. Entretanto, os níveis atraente e convencional, apresentaram menor utilidade, 

com valores negativos, contrariando as expectativas quanto aos resultados. 

 Seguido dos fatores Marca e Design, o fator Rótulo apresenta um grau de importância 

relevante, sendo o nível esclarecedor com maior utilidade. O nível confunde apresentou 

menor utilidade, com valor negativo. Essa ocorrência pode ser explicada considerando que o 
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consumidor opta por produtos nos quais ele tenha conhecimento, sendo esse por ocorrências 

anteriores, ou pela descrição detalhada do produto na embalagem. Dessa forma o consumidor 

adquire mais confiança e credibilidade pelo produto.  

 O fator Preço apresenta um alto grau de importância, sendo o nível alto com maior 

utilidade, quando comparado ao nível baixo. Porém, ainda assim o nível baixo apresenta uma 

utilidade considerável, visto que o valor é positivo. Esse resultado se dá, entre outras motivos, 

pelo fato do consumidor optar pela qualidade garantida em primeiro lugar, não se importando 

com o quanto isso lhe custará. Por outro lado, a parcela de respondentes que consideraram o 

Preço baixo como uma condição estão mais preocupados com o custo do produto, mesmo que 

para isso tenham que abrir mão de qualidade, entre outros fatores. 

 O fator Manuseio aparece em seguida com valores pouco discrepantes em relação à 

utilidade dos níveis prático e pouco prático. Esses valores mostram que o consumidor, nesse 

caso, prefere considerar outros fatores, a considerar o Manuseio prático ou pouco prático. 

Mas ainda assim o nível prático apresentou uma maior utilidade em relação ao nível pouco 

prático. 

 Seguido do fator Manuseio, o fator Sustentabilidade apresenta valores interessantes 

com relação a utilidade de cada nível. Embora o nível não sustentável apresente valores 

positivos, a diferença para o nível sim é grande, refletindo a preocupação dos consumidores 

em adquirir produtos que tenham desde a sua concepção atitudes a favor do meio ambiente.  

 Por ultimo o fator Material apresenta valores positivos em relação à utilidade dos 

níveis aço e plástico. Esses valores refletem a preferência dos consumidores com relação às 

marcas do produto em questão, pois os mesmos associam o tipo de material às marcas de 

achocolatado existentes no mercado atualmente. 

 A figura 13 ilustra a ordem de importância dos fatores e seus respectivos níveis, em 

ordem decrescente. 
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Figura 13 – Ordem de importância dos fatores. 

Fonte: Dados da Pesquisa; 2011 

 

  

 



 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O trabalho posposto foi capaz de identificar qual a utilidade percebida para os 

atributos de dois tipos de embalagem de achocolatado em pó atualmente no mercado. Além 

dos resultados da pesquisa, os objetivos estabelecidos para um melhor entendimento sobre os 

conceitos abordados foram explicados na parte conceitual teórica do trabalho. 

 A partir dos conceitos abordados e dos resultados da pesquisa, foi possível concluir 

que a embalagem exerce um importante papel nas ações de marketing, podendo agregar 

valores de conveniência e promocionais. Além das funções primárias da embalagem, que é 

conter, proteger e transportar, a embalagem é capaz de atrair o cliente, transmitir informações, 

despertar o desejo de compra desempenhando papel de vendedora quando o mesmo não está 

presente, sendo capaz até mesmo de vencer a barreira do preço, como foi comprovado na 

pesquisa. A aparência, cores, design, informações, praticidade, todas essas são características 

que contribuem, entre outros fatores, para a escolha do consumidor. 

 A pesquisa com consumidores de achocolatado em pó foi capaz de identificar quais 

atributos os consumidores priorizam ao escolher por um determinado produto. Os resultados 

da Análise Conjunta puderam explicar de forma clara o grau de importância de cada atributo e 

a utilidade percebida para cada nível em questão.  

A partir dos resultados gerados pela análise conjunta, foi possível desenvolver um 

produto “ideal” com todas as características priorizadas pelos respondentes. O produto em 

questão apresentaria o seguinte perfil: uma marca conhecida, com design atraente, rótulo 

esclarecedor, preço alto (considerando que o custo alto é justificado pela qualidade atribuída 

ao produto), de prático manuseio, sustentável e de aço. 
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Quadro 6 – Embalagem Ideal 

Fator Nível Ideal 

Marca Conhecida 

Design Atraente 

Rótulo Esclarecedor 

Preço Alto 

Manuseio Prático 

Sustentável Sustentável 

Material Aço 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O universo da pesquisa abordou o público-alvo do produto em questão, jovens de uma 

determinada região, como sendo os consumidores finais do produto. Entretanto, sabe-se que 

nem sempre o consumidor final é quem executa a compra do produto. A escolha do público-

alvo como sendo os consumidores finais, se deu principalmente devido a facilidade de acesso 

aos mesmos.  

 Com relação ao levantamento da literatura, sabe-se que nem todos os autores 

especializados foram levantados, visto que a maioria são publicações internacionais, o que 

não deixa de dar suporte ao trabalho. Mas uma pesquisa com contribuições de mais autores 

poderia enriquecer o conteúdo do mesmo.  

 Houve ainda uma dificuldade de levantamento sobre o uso da Análise Conjunta  em 

periódicos de referência da área. Embora ao longo dos anos o número de pesquisas venha 

aumentando, ainda é muito pequeno o numero de publicações no Brasil que abordem a técnica 

da Análise Conjunta. 

 Sobre o grupo focal, devido a disponibilidade de recursos e de tempo, o mesmo foi 

realizado com especialistas na área de desenvolvimento de embalagem. Porém, de acordo 

com o levantamento da literatura, o ideal é que o grupo focal seja composto por consumidores 

que tenham o hábito de comprar o produto. 

 Visto as limitações do presente trabalho, o mesmo apresenta possíveis proposições 

para novos estudos, como: 

a) Desenvolver uma pesquisa que tenha como público-alvo mulheres e homens que de 

fato comprem achocolatado em pó, independente de consumi-lo ou não, diminuindo 

talvez a influencia da marca sobre a opção de escolha do produto; 
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b) Fazer uma pesquisa mais aprofundada com mais autores específicos das áreas de 

embalagem e Análise Conjunta; 

c) Fazer um levantamento mais aprofundado sobre a aplicação da técnica de Análise 

Conjunta em publicações de periódicos da área; 

d) Realizar um grupo focal com uma amostra de consumidores que tenham o hábito de 

comprar achocolatado em pó, para que os mesmos contribuam com suas expectativas 

quanto às embalagens do produto. 

 



 
 

 

8 REFERÊNCIAS 

 

A.AKER, David; V. KUMAR ; George S. DAY. Marketing research. New York: John 

Wiley & Sons, 2001. 

 

CHURCHILL, Jr., Gilbert A., Peter, J. Paul. Marketing : criando valor para o cliente. São 

Paulo: Saraiva, 2000 

 

GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da Emabalagem. São Paulo: Thomson, 

2007. 

 

HAIR, Joseph F.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronaldo L.; BLACK William C. 

Análise multivariada de dados. 5. Ed Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

KERIN. Roger A.; HARTLEY. Steven W.; BERKOWITZ. Eric N.; RUDELIUS. William 

Marketing . 8 ed.. São Paulo: Mc Graw Hill, 2007. 

 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento e controle.1 ed. São 

Paulo: Atlas, 1980. 

 

______. Administração de Marketing: Análise, planejamento, implementação e controle. 

São Paulo: Atlas, 1996 

 

______. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5 

ed. São Paulo: Atlas, 1998. 



43 
 

 

 

______ . Marketing para o Século XXI : como criar, conquistar e dominar mercados. São 

Paulo: Futura, 1999 

 

 

______ . Administração de marketing: a edição do novo milênio.10 ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2000. 

 

______ e ARMSTRONG, Gary. Introdução ao Marketing.  4 ed. Rio de Janeiro: LTC: 

2000. 

 

______ . Administração de marketing: a bíblia do marketing. 12 ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006. 

 

______ e KELLER, Kevin. Administração de Marketing - 12a Edição. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006. 

 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing : conceitos, exercícios, casos. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 

 

MC CARTHY, E. Jerome. Marketing. 1. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1982. 

 

MESTRINER, Fabio. Desingn de Embalagem – Curso Básico. 2 ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2002. 

 

MOREIRA, Júlio César Tavares et al. Gerência de Produtos. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

MOSKOWITZ, Howard et al. Element category importance in conjoint analysis: Evidence 

for segment differences. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 

v.10, n. 4, 2002. 

 



44 
 

NERY, Samantha. O. Grupo focal. (Extraído do Projeto Itajubá – Tecnópolis). 

1997. Mimeografado. 

 

OLIVEIRA, Cristiane Lopes et al. Embalagens para alimentos com enfoque em marketig: 

projetos e tendências. São Paulo: Atlas, 2003. 

 



 
 

 

9. APÊNDICES 

 
APÊNDICE 1 – Modelo de Questionário 
 



46 
 

 

ANEXO 1 – Modelo de Questionário 
 

A presente pesquisa tem por objetivo identificar a preferência dos consumidores de achocolatado em pó quanto aos tipos de embalagens do 

mesmo, podendo assim reconhecer quais atributos os consumidores consideram importante na hora da escolha. 

É necessário ATRIBUIR NOTAS as 8 opções de embalagens apresentadas. Sendo 1=Baixa Preferência e 8 = Preferência Alta, 
podendo repetir as notas. 

Embalagem 1 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

1 Conhecida Alto Esclarece Atraente Plástico Pouco prático Não 

Embalagem 2 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

2 Conhecida Baixo Confunde Convencional Plástico Pouco prático Sim 

Embalagem 3 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

3 Pouco Conhecida Baixo Esclarece Atraente Aço Pouco prático Sim 

Embalagem 4 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

4 Conhecida Alto Esclarece Convencional Aço Prático Sim 

Embalagem 5 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

5 Pouco Conhecida Alto Confunde Atraente Plástico Prático Sim 

Embalagem 6 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

6 Conhecida Baixo Confunde Atraente Aço Prático Não 

Embalagem 7 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

7 Pouco Conhecida Baixo Esclarece Convencional Plástico Prático Não 

Embalagem 8 (   ) 

Card ID Marca Preço Rótulo (informações) Design (forma/cores) 

Material  

(Tipo) 

Manuseio 

 (Uso) Sustentável 

8 Pouco Conhecida Alto Confunde Convencional Aço Pouco prático Não 
 

� Idade: ________________  Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 
� Renda familiar: (  ) 1 a 3 salários (  ) 4 a 7 salários (  ) 8 a 10 salários  (  ) acima de 10 salários 
� Consome achocolatado em pó? (  ) Sim  (  ) Não 
� Costuma comprar achocolatado em pó? (  ) Sim  (  ) Não 
Se não, quem o faz em sua casa? _____________________ 

       Obrigada! 


