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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar o perfil dos consumidores e as 

características do consumo de carne de pescado, realizando um estudo para o município de 

Armação dos Búzios, localizado no Estado do Rio de Janeiro. Para a análise dos determinantes 

da demanda da carne de pescado em Armação dos Búzios, foi realizada uma abordagem de 

método indutivo. Além das fontes relatadas, foi feito um levantamento de dados por de uma 

pesquisa de campo junto a população de Armação dos Búzios. O perfil consumidor foi 

analisado por meio da estatística descritiva, mais precisamente pela análise das variáveis 

relevantes ao estudo. De acordo com os resultados, observou-se uma ligeira superioridade 

numérica de indivíduos do sexo feminino, solteiros, com idades entre 18 e 27 anos. Consomem 

pescado semanalmente por motivos de preferências e individuais e qualidades nutricionais, e, 

não consomem por motivos de acesso ao produto, preço elevado e preferências individuais. Em 

relação as fontes de proteínas substitutas tradicionais, constatou-se que as carnes bovinas e de 

aves são as mais consumidas, e, as carnes bovinas e de pescados são preferidas no município. 

Contatou-se que a forte ligação cultural com a carne do pescado, as propriedades nutricionais e 

os fatores sensoriais, sejam os maiores determinantes para o consumo. 

 

Palavras-chave: Carne de pescado; perfil consumidor; demanda. 

  



ABSTRACT 

 

 

The present work had as an objective identify and to analyze the profile of the consumers and 

the characteristics of fish meat consumption, performing out a study for the city of Armação 

dos Búzios, located in the State of Rio de Janeiro. For the analysis of the determinants of the 

demand for fish meat in Armação dos Búzios, an inductive method approach was realized. In 

addition to the sources reported, a data survey was made through a field survey among the 

population of Armação dos Búzios. The consumer profile was analyzed using descriptive 

statistics, more precisely, it analyzed the relevant variables to the study. According to the 

results, it was observed that major consumers are single, female individuals, aged between 18 

and 27 years. They consume fish weekly for reasons of individual preferences and nutritional 

qualities, and, they do not consume for reasons of access to the product, high price and 

individual preferences. Regarding the traditionals substitutes protein sources, it was found that 

beef and poultry are the most consumed, and, beef and fish are preferred in the city. 

Contatou-se que a forte ligação cultural com a carne do pescado, as propriedades nutricionais e 

os fatores sensoriais, sejam os maiores determinantes para o consumo. 

It was verified that the strong cultural connection with the fish meat, the nutritional properties 

and the sensory factors, are the major determinants for consumption. 

 

Keywords: Fish; consumer profile; demand. 
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1 O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 A pesca é uma prática tradicional para os habitantes e comunidades que habitam regiões 

costeiras no Brasil, sendo em suma parte dos casos, fundamental para as atividades econômicas 

das famílias e firmas, ou, fonte primária de nutrição.  

 O município de Armação dos Búzios – RJ, tem tradição na pesca e no consumo do 

pescado, beneficiado por sua extensa costa, possui aproximadamente 70 km² de extensão 

territorial, localizado a 165 km de distância da capital, na região Costa do Sol. As principais 

atividades econômicas da cidade são a pesca, turismo, serviços e agricultura familiar.  

A pesca de pequena e média escala se estende por todo litoral brasileiro de maneira 

comum, e, tende estar profundamente enraizada nas comunidades, tradições e valores locais. 

Grande parte desses pescadores trabalham por conta própria abastecendo o mercado de pescado 

local ou para consumo direto em seus lares ou comunidades.  

Ao longo de todo litoral brasileiro é comum a exploração de peixes costeiros e 

crustáceos. O Brasil pesca no mar cerca de 580 mil toneladas em média anualmente, e, se expõe 

a uma tendência decrescente na produção, à medida que se esgotam os recursos pesqueiros por 

consequência da sobre pesca. Sabe-se que esse número não é absolutamente creditável e 

subestima a quantidade real pescada em média, por conta de falhas na coleta de dados, 

principalmente em áreas onde predominam a pesca artesanal (FAO, 2004).  

Desde os anos 1970, logrou-se de avanços tecnológicos na produção de substitutos 

tradicionais da carne de pescado no Brasil, como a produção de bovinos, suínos e de aves. O 

resultado deste processo foi a diminuição contínua dos preços destes produtos substitutos 

tradicionais, enquanto o preço dos produtos derivados de pescados não diminuiu no mesmo 

período (SONODA et. al., 2012). 

Estima-se que aproximadamente 90% dos indivíduos que dependem diretamente da 

pesca extrativa para sustento familiar, situam-se no setor da pesca de pequena escala (artesanal), 

como tal, a pesca de pequena escala funciona como uma alavanca socioeconômica que 

proporciona segurança alimentar, nutricional e compõem parte da renda. E dado a rentabilidade 

do comércio do pescado, tem-se resultados em efeitos multiplicadores para economias locais 

(FAO, 2017).  
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A pesca extrativista tem como protagonista atividades em pequena escala, que por sua 

vez, em suas localidades movimentam os mercados locais da carne de pescado. De forma geral, 

a estrutura do mercado ofertante é composta sobretudo por depósitos de frios, que 

comercializam produtos em esquema de atacado, e, peixarias que realizam o comércio por meio 

do varejo.  

Dado a natureza de rápida perecibilidade e necessidade de consumo da carne fresca, a 

fim de se preservarem as propriedades e qualidades ótimas para o consumo, nota-se que as 

atividades comerciais de pescado são predominantemente localizadas próximas às praias, 

portos, píeres e zonas costeiras, que visam interferir no impacto de marés e ondulações, propício 

à concentração de embarcações ancoradas ou aportadas. 

O comerciante de pescados, o produtor, dentre outros agentes inseridos no setor do 

comércio de pescado, assim como outros comerciantes e produtores de setores diversos, 

precisam tomar as decisões na esfera gerencial com o máximo de segurança factível, portanto, 

faz-se necessário um desenvolvimento do conhecimento do consumidor, com a finalidade de 

prover um processo de tomada de decisão mais competente possível.  

O conhecimento do perfil consumidor de um dado produto possibilita a agentes que 

compõe um mercado dispor de informações mais evidentes sobre as necessidades e desejos de 

consumo. Uma ferramenta de uso analítico passível a incitar desenvolvimento no setor.  

Observa-se que no Brasil de forma geral avaliam o consumo de alimentos e nutrientes 

em diferentes populações e localidades, mas sem o aprofundamento adequado sob os 

determinantes que interferem sobre a escolha, compra e consumo dos alimentos (ESTIMA, et 

al., 2009).  

Têm-se como objetivo geral, realizar um estudo que conceda uma ferramenta que 

identifique fatores e auxilie na compreensão dos determinantes do consumo da carne de 

pescados. Para que seja possível uma melhor interpretação do comportamento do consumidor, 

consequentemente, um atendimento maior das suas necessidades no que se referem ao consumo 

da carne de pescados em Armação dos Búzios.   

Quem são seus consumidores potenciais? E quais as características desses indivíduos 

em Armação dos Búzios? O quão a carne de pescado se faz presente frente as fontes de proteínas 

alternativas? Quais fontes de proteínas são as substitutas mais relevantes? As estruturas dos 
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comércios satisfazem aos consumidores? Será que as embalagens e apresentações dos produtos 

são aceitáveis o bastante para o consumidor? 

O resultado aguardado é de responder a esses questionamentos, e, uma vez respondidos, 

ofertar ao comerciante uma ferramenta de auxílio na gestão dentre outras contribuições para o 

setor que está profundamente estabelecido no cenário econômico e cultural do município de 

Armação dos Búzios, município este que se encontra assiduamente carente de estudos.  

 

1.1 Hipótese 

 

 O resultado aguardado é que a maior parte do público consumidor seja composto por 

indivíduos mais jovens, do sexo feminino, casados e situados em níveis de renda mais elevados. 

E que a fonte de proteína mais consumida seja de aves, e, a preferida seja a bovina. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O vigente trabalho tem como objetivo geral identificar e analisar o perfil consumidor de 

carne de pescado no município de Armação dos Búzios, localizado no Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a. Realizar uma breve descrição histórica do pescado e sua relevância ao cenário 

econômico com foco no município de Armação dos Búzios – RJ, elucidando os 

aspectos mais relevantes referente às características dos consumidores.  

b. Realizar uma pesquisa de campo para reunir dados referentes aos determinantes da 

demanda por carne de pescado, motivos que levam o consumidor a não consumir 

pescado e quais fontes de proteínas substituem o pescado.  
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c. Realizar uma análise exploratória dos dados e discutir as informações reunidas, e, 

apresentar conclusões no tocante a interação entre o setor e a demanda por carne de 

pescado. 

 

 

2 RERÊNCIAL TEÓRICO  

 

 2.1 Teoria do consumidor 

 

Compreender as decisões de compra do consumidor ajudam a entender por que as 

mudanças na renda e nos preços afetam a demanda de bens e serviços e porquê a demanda de 

certos serviços é mais sensível que a de outros às mudanças nos preços. 

Consoante com Varian (2015), para simplificar a análise das decisões de compra, a 

teoria do consumidor propõe o simples problema da escolha, destacando a relevância dos bens 

ao consumidor em questão. Dessa forma, é possível examinar escolhas de consumo envolvendo 

muitos bens e ainda assim utilizar esquemas bidimensionais. 

O comportamento do consumidor é melhor compreendido quando analisado em três 

etapas: As preferências do consumidor, a qual consistem em encontrar uma maneira prática de 

descrever por que os indivíduos poderiam preferir uma mercadoria a outra; Restrições 

orçamentárias, pois os indivíduos possuem renda limitada, portanto levam em consideração os 

preços; Escolhas do consumidor, dadas suas preferências e renda limitadas, os indivíduos 

escolhem consumir combinações de bens com o objetivo de maximizar sua satisfação. 

 É empregue o termo cestas de mercado para se referir a um conjunto de bens, com 

quantidades determinadas de uma ou mais mercadorias, qual são objetos de escolha do 

consumidor. Embora as escolhas dos consumidores por essas cestas sejam arbitrárias, é possível 

prever como os consumidores normalmente fazem suas escolhas de maneira a se satisfazerem 

da melhor forma. 

Algumas premissas são adotadas para nos ajudar a compreender como os consumidores 

fazem suas escolhas de cestas de mercado e maximizam sua satisfação, supondo que tais 

premissas sejam válidas para grande maioria dos indivíduos e situações.   

Têm-se a teoria de que ‘‘mais é melhor que menos’’, presumindo que todas as 

mercadorias são desejáveis, os consumidores sempre preferem quantidades maiores de qualquer 
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mercadoria. Sendo assim os consumidores nunca se encontram completamente satisfeitos ou 

saciados, adquirir mais bens é sempre preferível, mesmo que em quantidade muito pequena. 

Ignorando as mercadorias indesejáveis.  

A ideia de integralidade, assume que as preferências são completas, sendo assim pode-

se ordenar e comparar todas as cestas de mercados disponíveis.   

E por fim preferências transitivas, significa dizer que se o consumidor prefere a cesta A 

a B, prefere a C a A, logo prefere C a B. São premissas básicas para a teoria do consumidor, 

não explicam as preferências do consumidor, mas conferem certo grau de razoabilidade 

(PINDICK; RUBINFIELD, 2007). 

 Sempre que analisar o comportamento dos seres humanos em economia, é necessária 

uma estrutura para se tomar como base na análise, é utilizado com frequência uma estrutura 

baseada em dois princípios simples. O princípio de otimização, a qual os indivíduos tentam 

optar pelo maior padrão de consumo ao seu alcance. O princípio de equilíbrio, os preços 

ajustam-se até que total de produtos que os agentes demandam sejam iguais ao total de produtos 

ofertados. O primeiro princípio beira o tautológico, se os indivíduos são livres para escolher, é 

razoável supor que vão optar por cestas de bens que desejam ao invés das indesejadas. O 

segundo princípio é um pouco mais problemático, pois em algum momento a oferta e demanda 

podem ser diferentes entre si, portanto o equilíbrio exige que as ações dos agentes sejam 

coerentes entre si.  

Representando a cesta de mercado de forma simplificada por duas mercadorias (x1; x2), 

tal expressão compõe a relação de apenas dois valores que nos indicam a quantidade do bem 1 

(x1) e a quantidade do bem 2 (x2), a qual o consumidor optará por consumir. Convém 

representar a cesta do consumidor por uma única incógnita, como X, que representa a relação 

numérica de (x1; x2). Supondo que é possível observar os preços dos dois bens p1 e p2, e, a 

quantidade de dinheiro que o consumidor dispõe a pagar (m), é possível escrever a restrição 

orçamentária do consumidor como: p1x1 + p2x2 ≤m. As cestas de mercado que o consumidor 

poderá consumir, são aquelas cujo o custo não excede m. Esse conjunto de cestas de mercado 

que o consumidor pode adquirir aos preços p1 e p2 e a renda m, é definido como conjunto 

orçamentário (VARIAN, 2015).  

Em função das preferências e restrições orçamentárias, é possível determinar como os 

consumidores escolhem a quantidade a ser comprada de cada mercadoria. Partindo do princípio 

que as escolhas são feitas de maneira racional, os consumidores optam pela quantidade de cada 
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bem com o intuito de maximizar o grau de satisfação que podem obter, levando em 

consideração seu limite orçamentário.  

A cesta de mercado que maximiza a satisfação, deve atender à duas condições: deve ser 

consentânea com o orçamento, e, deve oferecer ao consumidor a combinação favorita de bens 

e serviços. Atendendo tais condições, a cesta de mercado que trará a maximização da satisfação 

do consumidor, vai estar sobre o limite orçamentário. 

O consumidor maximiza sua satisfação escolhendo a cesta A (Figura 1). Nesse ponto a 

linha de orçamento e a curva de indiferença U2 são tangentes. 

 

Figura 1 – A escolha do consumidor. 

 

Fonte: PINDICK e RUBINFIELD, 2007. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

       3.1 O pescado e sua descrição 

 

O pescado pode ser definido como todo animal que vive normalmente em água doce ou 

salgada e que é consumido para fins alimentícios, compreendendo: Peixes, crustáceos, 

moluscos, anfíbios, quelônios, mamíferos de água doce ou salgada usados na alimentação 

humana (EMBRAPA, 2018). Em conexo, conforme Regulamento de Inspeção industrial e 

Sanitária dos Produtos de Origem Animal (1952), por via do Decreto nº 30.691, de 1952, é 

definido como pescado: peixes, crustáceos, moluscos, quelônios, anfíbios, crustáceos, que 

habitam o meio aquático, e, que sejam destinados ao consumo alimentício humano.  

Desde os primórdios da humanidade os pescados do oceano e de outros ambientes 

aquáticos são uma importante fonte de alimento. Historiadores apontam que o desenvolvimento 

da técnica de salgar a carne, foi um fator fundamental para a expansão do comércio da carne de 

pescado, e, desempenhou a função fundamental de compor a dieta dos navegadores, que 

realizavam transações comerciais por meio dos mares. A exemplo, tem-se o bacalhau salgado 

do Novo Mundo e o arenque salgado do Mar Báltico, que estavam entre os primeiros alimentos 

preparados para adquirir durabilidade por simples técnicas de preservação. Portanto o pescado 

foi fundamental para as primeiras fases de emergência da economia global (KURIEN, 2005). 

 Além de ter sido um dos primeiros tipos de alimentos que sofreram algum processo de 

transformação para facilitar seu armazenamento, estudos científicos apontam benefícios a saúde 

associados ao consumo da carne de pescados, graças a elevada quantidade de proteínas com 

alto valor biológico e baixo teor de gorduras em sua composição.  

Portanto, a carne do pescado também se destaca no aspecto nutricional pela quantidade e 

qualidade de vitaminas e minerais, e, principalmente pela quantidade de ácidos-graxos 

essenciais ao organismo (SARTORI; AMANCIO, 2012).  

Fazendo uma alusão, e, comparando a atividade agropecuária, a produção de pescado é 

dividida entre a pesca extrativa e a aquicultura. A qual a pesca extrativa é a atividade baseada 

na extração de recursos pesqueiros do ambiente natural, e a aquicultura, é o cultivo, 

normalmente em espaço limitado e controlado de organismos aquáticos, tais como peixes, 

crustáceos, moluscos, algas, répteis, e qualquer outra forma de vida aquática de interesse 

econômico (SCHULTER; FILHO, 2017). 
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3.2 O consumo do pescado 

 

Pesquisas realizadas pela EMBRAPA (2018), apontam que o consumo de alimentos 

ricos em ácidos graxos poliinsaturados, por reduzirem o colesterol e diminuírem 

significativamente os riscos de contração de doenças cardiovasculares, conduzem muitos 

consumidores de carne a obter preferência por carnes brancas em detrimento das vermelhas, 

contribuindo para o aumento do consumo de pescados e derivados. Os benefícios associados ao 

consumo da carne de pescados levam a crer que a demanda por carne de pescado é impactada 

por consumidores com preferência pelo consumo de proteína de fontes mais nutritivas e 

saudáveis, no que lhe concernem, podem buscar por maximizar sua satisfação por meio do 

consumo da carne de pescados.  

 O consumo alimentar é regido pelas escolhas dos indivíduos e compõe um processo 

complexo no qual envolvem fatores socioculturais e psicológicos, que por sua vez estão 

associados a fatores do meio ambiente, aspectos antropológicos e personalidade, que refletem 

em valores pessoais. Tal ato de se alimentar desenvolve-se de acordo com regras impostas pela 

sociedade em combinação com a essencial necessidade de suprir as necessidades fisiológicas, 

além de desejos de origem cultural ou socialmente definidos (ESTIMA, et al., 2009).  

Desta forma, o consumo de pescados pode ser motivado por diversos fatores, dentre eles 

socioeconômicos, padrões de consumo familiar, características pessoais e aspectos regionais e 

culturais (SARTORI; AMANCIO, 2012).  

De acordo com Soares e Belo (2015), as preferências em relação ao consumo de 

alimento é um fator individual, que, está relacionado a padrões de consumo, condições 

socioeconômicas, estado de saúde, etc. No entanto grupos e comunidades podem apresentar 

preferências parecidas, servindo como orientação para as preferências por determinados 

produtos, dessa forma suas necessidades podem ser atendidas de maneira mais fácil. Além do 

preço como variável fundamental para o entendimento da demanda por carne de pescado, outras 

variáveis afetam a demanda por carne de pescado, e, consequentemente a decisão de compra, 

como a aparência, cheiro, validade, textura e o sabor.  

As propriedades nutricionais presentes na carne de pescado estimulam o desejo de 

aquisição. Para os padrões de consumo de fontes de proteínas brasileiro, a carne de pescados é 

a mais benéfica a saúde dos indivíduos. Historicamente, o pescado tinha status de alimento para 

indivíduos de baixa renda, por conta do seu baixo preço. Porém, nas últimas décadas a 
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diminuição da oferta de pescados e o aumento elevado da demanda por pescados em economias 

industrializadas, implicou em um aumento do preço do pescado (SIQUEIRA, 1994).  

Dado que o custo para adquirir a carne de pescado ainda permanece acima dos padrões 

econômicos da população brasileira, em geral, isto pode motivar a compra de produtos 

substitutos a carne de pescado (SANTOS, 2017).  

Segundo a Food and Agriculture Organization (2017), cabe destacar que, em razão do 

preço do pescado ser, geralmente, mais caro do que as carnes vermelhas e de aves, muitas 

culturas, como as dos povos que habitam a região do mediterrâneo europeu (espanhóis, 

franceses, portugueses, etc.), e, povos asiáticos (japoneses e chineses), destacam-se no consumo 

da proteína animal advinda da carne de pescado, com padrões muito mais elevados de consumo 

per capita anual que os padrões ideais estabelecidos pela mesma.  

O maior consumidor per capita do mundo é o Japão, que consome em média 70Kg 

anualmente, a União Europeia, consome em média 20Kg per capita ao ano, destacando-se 

Espanha, Noruega e Portugal, que consomem em média 60Kg, 40Kg e 35Kg, respectivamente 

(FAO, 2017). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2008), a pesquisa de 

orçamentos familiares de 2008-2009, realizada no Brasil, aponta aquisição domiciliar de carne 

de pescados per-capita anual de aproximadamente 4Kg, bem abaixo da média de consumo da 

América Latina.  

A cesta de consumo dos brasileiros não é rica em pescados, visto que, seu preço é 

usualmente mais elevado em comparação a seus substitutos próximos que são a carne bovina, 

suína e de aves. As carnes suínas e bovinas têm consumo médio per-capita anual de 24Kg, e a 

carne de aves tem consumo médio per-capita anual de 17Kg, segundo a pesquisa de orçamentos 

familiares (2008-2009), IBGE (2008). 

O baixo consumo de pescados, pode ser explicado por fatores diversos, como a 

dificuldade e falta de praticidade no preparo do pescado, o mal odor causado pelo processo de 

decomposição da carne dos pescados, o elevado custo de se obter uma carne de pescado de 

qualidade mais elevada, o acesso a pescados de qualidade, entre outros. Além disso, o acesso e 

a disponibilidade de alimentos estão diretamente associados a renda e ao nível de escolaridade 

dos membros da família. A escolaridade é um fator importante no entendimento da escolha de 

alimentos das famílias, entende-se que, um indivíduo com um nível de escolaridade elevado 

dispõe de maior acesso à informação, possibilitando escolhas mais variadas e saudáveis, além 
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da associação entre nível de escolaridade e renda, reflexo disso é uma dieta de maior qualidade 

(ESTIMA et al., 2009).  

Segundo estudos realizados por Costa et al. (2009), no estado do Pará, o resultado 

encontrado foi de que os entrevistados que possuíam Ensino Médio Completo, demonstravam 

uma visão crítica sobre em relação a qualidade e segurança alimentar do pescado, mostrando 

que o consumidor estava atento a qualidade do produto. 

No entrando, um estudo realizado por Dotto (1999), em Santa Cruz do Sul, foi atestado 

que a maioria dos entrevistados não conheciam as qualidades nutritivas da carne de pescado, o 

que impactava diretamente no consumo. E que o impacto do conhecimento das propriedades da 

carne de pescado sobre o consumo, era significativo. 

Costa et al. (2009), concluiu em um estudo feito no Estado do Pará, que o fator mais 

impactante na decisão de compra, o qual interage com a questão demanda e oferta, é o preço.  

No entanto, segundo Silveira et al. (2011), em pesquisas realizadas no município de Rio 

Grande, além do preço, destacaram-se o mal cheiro e a embalagem em que o pescado estava 

acondicionado, como fatores de maior consideração no momento de decisão da compra.  

Conforme a pesquisa de orçamentos familiares (2008-2009), considerando que a família 

brasileira tem orçamento doméstico, em média, de R$ 2.626,31 mensais, verifica-se de forma 

significativa e razoável, uma limitação da renda para essas classes consumidoras de pescados, 

entende-se que o consumidor reaja com sensibilidade às variações nos preços e renda disponível 

para o consumo (SILVEIRA et al., 2011). 

 O estudo realizado por Dotto (1999), em Santa Cruz do Sul, concluiu que de maneira 

geral, a quantidade de carne bovina e a de carne de aves, consumidas semanalmente, era muito 

semelhante, e, superior ao consumo de carne de peixe, e, que a carne suína também apresentou 

maior aceitabilidade que a carne de peixe dentre as famílias entrevistadas. Foi observado que o 

preço alto do pescado frente ao preço dos produtos substitutos, foi relevante na análise dos 

motivos para o não-consumo do pescado. 

Para Santos (2017) momentos recessivos da economia levam ao agravamento do efeito 

substituição, dado o preço mais elevado para aquisição da carne de pescado frente a outras 

fontes de proteínas substitutas. Neste caso, a população tende a economizar recursos, 

principalmente, ao se tratar da parcela da população de mais baixa renda.  

Em caso de restrição monetária (baixa renda), a dieta de um indivíduo ou família torna-

se monótona e com pouca variedade de alimentos. Indivíduos de baixa renda geralmente 

residem áreas carentes de serviços e pouca acessibilidade a locais de compra, como feiras e 

mercados (ESTIMA et al., 2009). 
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4 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

4.1 Natureza do estudo e localização 

 

A fim de alcançar aos objetivos, a primeira etapa do trabalho é de caráter exploratório, 

realizando levantamentos que contextualizem a utilização do pescado como fonte de alimento 

humano em estudos, pois propicia ao pesquisador uma compreensão geral e entendimento mais 

profundo sobre o tema, sendo assim, ideal para estágios iniciais do desenvolvimento do 

trabalho. A relevância desta etapa é justificada pela carência de estudos no tocante ao tema na 

região, sendo assim é útil para a acumulação de informações que auxiliem na interpretação do 

trabalho para análises com as mais variadas finalidades.  

 A segunda etapa do trabalho é de caráter descritivo, foi realizada uma pesquisa de 

campo, com objetivos bem delimitados e procedimentos formalizados com o intento de coletar 

informações acerca do perfil consumidor de carne de pescados. A natureza desse tipo de 

pesquisa exige a aplicação de questionários com questões estruturadas em múltipla escolha e 

respostas curtas, seguindo os moldes de uma pesquisa de mercado para a análise do perfil 

consumidor, portanto, levantou informações socioeconômicas e qualitativas. 
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4.2 População estudada 

 

 O universo da pesquisa é o município de Armação dos Búzios, o qual residem 

aproximadamente 27.560 habitantes segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística no ano de 2010. Em função do demasiado tamanho da população. Optou-se por 

coletar uma amostra que permitiu tecer inferências a respeito da população do município. O 

critério de escolha sobre os indivíduos para a aplicação do questionário será de caráter aleatório, 

no entanto, restrito a indivíduos maiores de 18 anos. 

A amostra foi selecionada com o objetivo de atender a um nível de confiança escolhido 

de 90% e assumiu o valor do erro máximo permitido de 10%. Tratando-se de estimar toda a 

população do município de Armação dos Búzios e por conter variáveis organizadas e 

mensuradas em escala ordinal, o dimensionamento da amostra foi baseado na fórmula de 

Anderson et al., (2007):  

𝑛 =
𝛿2.ƥ.ƣ

𝑑2                                                             (1) 

 

n = Número de observações na amostra. 

δ² = Valor crítico correspondente ao grau de confiança desejado. 

ƥ = Proporção populacional de indivíduos pertencentes à categoria em estudo. 

ƣ = Proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria em estudo  

(ƣ = 1 – ƥ). 

d² = Erro máximo amostral permitido. Define-se como a diferença máxima entre a proporção 

amostral e a verdadeira proporção populacional.  

Para um nível de confiança em 90%, observa-se por meio da Tabela 1, Z = 1,645. E para 

o valor máximo do erro permitido, d = 0,1. 
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 De acordo com Anderson et al., (2007), o valor Z para um nível de confiança de 90% é 

1,645. Ao utilizar α = 10% de significância estatística, ƥ = 50, 1 – p = 50, por considerar que as 

características da população em análise eram desconhecidas, e o erro máximo permitido de 

10%, o tamanho da amostra obtido foi de aproximadamente 68 observações:                                                                      

𝑛 =  
1,6452.0,5.0,5

0,12                                                                (2)                                                           

                                                           𝑛 = 67,75                                                                        

4.3 Questionário 

 

 As questões aplicadas foram baseadas na revisão bibliográfica e buscaram atender a 

demanda por dados que possibilitassem a análise exploratória, no mês de setembro do ano de 

2020  

 O questionário foi preparado para ser autorrespondido pelo entrevistado, e o 

detalhamento das questões foi realizado pelo autor no ato da aplicação do questionário.  

Junto ao detalhamento anterior a entrega do material, ocorreu também uma breve 

explicação sobre o tema do trabalho e das questões contidas no questionário para cada 

entrevistado.  

Perguntas sobre fatos nem sempre são de fácil obtenção, pois, em algumas situações, 

indivíduos podem recusar-se responder a alguma pergunta ou até mesmo de ser  

entrevistado, temendo consequências negativas, tais como aumento de tributos, desprestígios 

sociais, dentre outros (GIL, 2002).  

A forma encontrada para contornar tais contratempos no ato da coleta foi a de garantir 

o anonimato. 

 A etapa de aplicação dos questionários ocorreu no centro do município de Armação dos 

Búzios, onde indivíduos foram abordados em locais de grande circulação, que em função da 

própria formação da cidade reúne variados tipos de comércios, inclusive o comércio dá carne 

de pescado.  
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4.4 Análise estatística 

 

Para a realização da análise exploratória dos dados (respostas adquiridas das aplicações 

dos questionários) foram utilizados os recursos originais da Microsoft, o Excel®, e do Google, 

o Google Forms®, porém, os questionários foram aplicados manualmente pelo autor do 

trabalho monográfico. 

Os dados obtidos foram expostos em gráficos e tabelas na seção 4 que expõe os 

resultados e discussão. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Dados socioeconômicos 

 

Com base nos resultados obtidos por meio da pesquisa, a amostra foi de 68 indivíduos, 

todos naturais do município de Armação dos búzios - RJ, a média de idade dos mesmos foi de 

aproximadamente 37 anos, idade mínima de 18 anos e máxima de 77 anos, apenas um indivíduo 

se absteve de definir a idade.  

Conforme exposto nas Tabelas 1 e 2, observou-se que a faixa de idade que apresentou 

o maior número de indivíduos entrevistados foi de 18 a 27 anos, compreendendo 35,80%, o 

valor percentual de indivíduos entrevistados situados nas faixas etárias de 28 a 37 e 38 a 47 

anos de idade, foram, 19,40% e 20,90%, respectivamente. Para as faixas de idade mais 

avançadas, verificou-se participação mais discreta, as faixas de idade de 48 a 57 e 58 a 67 anos 

de idade, representaram, 11,97% e 10,44%, nesta ordem, dos indivíduos entrevistados. A faixa 

de idade menos expressiva foi de 68 anos ou mais, que, apresentou-se em 1,49% (apenas um 

indivíduo entrevistado).  

O valor encontrado para a medida de dispersão (desvio padrão), sendo esse, desvio 

padrão amostral, das idades observadas nos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios, 

foi igual a 14,41. 

 Segundo os resultados de um estudo realizado por Dotto (1999), que buscou identificar 

o perfil o consumidor de pescados de água doce em Santa Cruz do Sul – RS, a faixa etária 

superior a 60 anos de idade, apresentou frequência de 26,6% dentre os indivíduos entrevistados, 
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verificando uma parcela expressiva de consumidores, no entanto, o mesmo não foi verificado 

no atual estudo em Armação dos Búzios. 

Compreende-se que a baixa participação de idosos presentes dentre os indivíduos 

entrevistados em Armação dos Búzios, resulte dos efeitos e resultados ocasionados pelas 

medidas restritivas e de isolamento social impostas no período de coleta dos dados, poucos 

idosos puderam ser entrevistados, medidas estas acarretadas pela pandemia mundial do novo 

coronavírus (COVID-19). 

 

Tabela 1 – Faixa etária dos indivíduos entrevistados. 

Faixas % Nº de obs. 

18 a 27 anos 35,80% 24 

28 a 37 anos 19,40% 13 

38 a 47 anos 20,90% 14 

48 a 57 anos 11,97% 8 

58 a 67 anos 10,44% 7 

68 anos ou 

mais 

1,49% 1 

Total 100,00% 67 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Informações estatísticas.  

Idade: Em anos: 

Média 37,06 

Mediana 33 

Máxima 77 

Mínima 18 

Moda 24 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O sexo feminino compreendeu 52,2% da amostra, enquanto o sexo masculino verificou-

se em 47,8%, conforme a Figura 2.  

A ligeira superioridade numérica de indivíduos do sexo feminino presente na amostra, 

pode ser justificada com base no censo demográfico, o sexo feminino compreende 

aproximadamente 51% da população, e, o sexo masculino 49% IBGE (2010). 
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Figura 2 – Sexo dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A maioria dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios encontram-se no estado 

civil solteiro, observado em 55,1% da amostra, em seguida, observou-se que 33,3% indivíduos 

entrevistados eram casados e 11,6% eram divorciados. Nenhum dos indivíduos entrevistados 

eram viúvos (Figura 3).  

 

Figura 3 – Estado civil dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O nível de escolaridade predominante dentre os indivíduos entrevistados foi de ensino 

superior completo, verificado em 58% dos indivíduos entrevistados. Os indivíduos 

entrevistados com 2º grau completo e 1º grau completo, representaram, 33,3% e 8,7%, 

respectivamente (Figura 4). 

 

Figura 4 – Nível de escolaridade dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a prefeitura de Armação dos Búzios, o PIB per capita é de R$ 74.286,00. 

A faixa salarial verificada no maior número de indivíduos entrevistados foi de 4 a 6 

salários mínimos, observada em 34,8% dos indivíduos entrevistados, de forma subsequente, 

observou-se que as faixas salariais de 1 a 3 salários mínimos e superior 10 salários mínimos, 

expressaram valor de 31,9% e 26,1%, nesta ordem. A faixa salarial menos observada dentre os 

entrevistados foi de 7 a 9 salários mínimos, situando, 7,2% dos entrevistados (Figura 5).  
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Figura 5 – Renda familiar dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.2 Dados sobre o consumo de pescado em Armação dos Búzios. 

 

Dentre os indivíduos entrevistados 98,6% consome carne de pescado. Apenas um 

indivíduo entrevistado não consome carne de pescado, expressando 1,4% da amostra (Figura 

6). 

 Dado que a grande maioria dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios 

consomem carne de pescado, e, verificou-se que, quanto maior o nível de escolaridade, maior 

foi o número de indivíduos entrevistados que puderam ser observados na amostra (Figura 4), 

pode-se atestar que, quanto maior o grau de escolaridade, maior a preocupação dos indivíduos 

com a fonte de proteína que consomem, visto que, o pescado é preferível por indivíduos que 

buscam consumir fontes de proteínas mais saudáveis e nutritivas (ESTIMA et al., 2009). 

Uma expressiva parcela da amostra apresentou renda familiar elevada, o que também 

pode atestar que a renda é um fator decisivo no consumo da carne de pescado em Armação dos 

Búzios, pois, a renda pode viabilizar o acesso e a disponibilidade de alimentos na família, 

levando em consideração que de uma forma geral, o pescado se apresenta como uma fonte de 

proteína com preço mais elevado e maior valor biológico.  
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Figura 6 – Distribuição percentual dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios que 

consomem ou não a carne de pescado.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tratando-se dá frequência, dentre os indivíduos entrevistados 47,8% consomem carne 

de pescado semanalmente, 31,9% quinzenalmente e 17,4% mensalmente. Apenas 2 indivíduos 

consumiam diariamente, fato que representou 2,9% da amostra (Figura 7).  

 

Figura 7 – Frequência do consumo de carne de pescado dos indivíduos entrevistados em 

Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para os indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios, a principal barreira para o 

consumo da carne de pescado foram dificuldades relacionadas ao acesso ao produto, 

representando 27,9% dos entrevistados. Preço elevado, preferência individual e outros (motivos 
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diversos), se apresentaram em parcelas iguais de 19,1% dá amostra. E 14,7% dos indivíduos 

alegaram serem as dificuldades de preparo (Figura 8).  

 O acesso ao produto se apresentou como a principal barreira ao consumo da carne de 

pescado em Armação dos Búzios (Figura 8). De acordo a Figura 5, de todos os indivíduos 

entrevistados, 31,9% dispõe de renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. Como já exposto 

anteriormente, indivíduos de baixa geralmente residem em áreas carentes de serviços e locais 

de aquisição de mercadorias.  

 

Figura 8 – Motivos os quais os indivíduos entrevistados não consomem ou são impedidos de 

consumir carne de pescado em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No tocante ao fator principal para o consumo, 39,1% dos indivíduos entrevistados 

declararam que a qualidade nutricional é o mais relevante. A preferência individual (fatores 

sensoriais), foi observada em 34,8% da amostra, e, 17,4% dos indivíduos entrevistados 

alegaram ser a força do hábito de consumo. A facilidade de preparo foi observada como fator 

principal em 7,2% das observações. E apenas um indivíduo entrevistado alegou outros motivos, 

sem definição do mesmo (Figura 9).  

 A maior fração de indivíduos entrevistados declararam como fatores mais relevantes as 

qualidades nutricionais e as preferências individuais, o que sugere um reflexo da escolaridade 

e da renda destes indivíduos, pois a maioria dos entrevistados estão situados em padrões mais 

elevados de renda familiar e possuem também padrões mais elevados de escolaridade, o que 

lhes pode permitir acesso a uma dieta com maior disponibilidade de alimentos. 
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 A preferência individual por carne de pescado também pode ser explicada pela tradição 

regional do consumo deste produto, fortemente enraizado nas matrizes culturais de Armação 

dos Búzios - RJ. 

 

Figura 9 – Principal fator para o consumo de carne de pescado em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os resultados indicam que 75,4% dos indivíduos conhecem as propriedades nutricionais 

da carne de pescado, e, 24,6% as desconhecem (Figura 10). 

 A forte correlação entre escolaridade e renda (nível socioeconômico) proporciona forte 

influência nas escolhas dos alimentos. A renda é fundamental para o acesso a mercadorias, e, a 

escolaridade exerce grande influência nas escolhas, como já visto anteriormente.  

A escolaridade está diretamente ligada ao conhecimento, o que inclui o nutricional, 

proporcionando melhores escolhas, consequentemente, um melhor consumo, (ESTIMA et. al., 

2009). 
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Figura 10 – Distribuição percentual dos indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios que 

conhecem ou não as propriedades nutricionais da carne de pescado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados sobre as preferências individuais por carne de pescado, podendo 

os indivíduos entrevistados citar mais de uma opção de preferência, as observações totalizaram-

se em 125 citações, decompostas por ordem de quantidade. As preferências foram diversas 

como retratado na Tabela 3.  

 Destaque para o camarão, que esteve presente em 27,2% das respostas, representando o 

tipo de pescado de maior preferência dentre todas respostas observadas. A tilápia foi o único 

tipo de pescado oriundo de águas doces, presente em 2,4% das respostas.  

Pode-se atestar que os indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios possuem pouca 

preferência por pescados oriundos de água doce. O aspecto cultural pode ser bastante 

significativo, assim como, a farta oferta de pescados de águas salgadas combinada a uma 

carente oferta de pescados de águas doces, nos locais de aquisição de carne de pescado. 

O salmão apesar de presente em 15,2% das respostas, expressando destaque 

significativo dentre as preferências (segundo tipo de pescado mais frequentemente citado), é 

um pescado de origem importada, que junto ao bacalhau, são os tipos de pescados mais 

importados pelo Brasil. A principal origem de importação do salmão é o Chile, com 99% das 

importações, segundo Neto et. al. (2016). 
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Tabela 3 – Preferências de carne de pescado observadas em Armação dos Búzios. 

Preferências: Citações: %  

Camarão 34 27,20% 

Salmão 19 15,20% 

Lula 8 6,40% 

Anchova 7 5,60% 

Dourado 5 4,00% 

Polvo 5 4,00% 

Lagosta 4 3,20% 

Namorado 4 3,20% 

Badejo 4 3,20% 

Pescadinha 4 3,20% 

Atum 3 2,40% 

Sardinha 3 2,40% 

Olho de Cão 3 2,40% 

Tilápia 3 2,40% 

Cação 2 1,60% 

Cherne 2 1,60% 

Garoupa 2 1,60% 

Linguado 2 1,60% 

Ostras 2 1,60% 

Bacalhau 1 0,80% 

Corvina 1 0,80% 

Ovas 1 0,80% 

Pargo 1 0,80% 

Bonito 1 0,80% 

Peroá 1 0,80% 

Caranguejos 1 0,80% 

Gurjão 1 0,80% 

Lagostim 1 0,80% 

Total  125 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados a respeito do fator mais decisivo no ato da aquisição da carne de 

pescado, grande porção de indivíduos entrevistados priorizaram a “qualidade e frescor” como 

o atributo mais decisivo no ato da aquisição, foram estes, 81,2% dos indivíduos entrevistados. 
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 A “procedência” e o “preço” foram o fator mais decisivo para aquisição de pescado para 

81,2% e 7,2% de indivíduos, nesta ordem. Apenas um indivíduo priorizou o “aspecto do local 

de venda” como principal fator para a aquisição (Figura 11). 

 De acordo com Estima et. al., os sabores e outras propriedades sensoriais são os 

principais fatores preditores da escolha humana pelos alimentos, independentemente de sua 

situação econômica ou da disponibilidade, sendo essas características menos negociáveis no 

ato da escolha e da compra desses alimentos. 

 

Figura 11 – Fator mais decisivo para a escolha da carne de pescado no ato da aquisição em 

Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De acordo com os resultados observados, 76,8% dos indivíduos entrevistados em 

Armação dos Búzios tem preferência por adquirir a carne de pescado em peixarias. 7,2% dos 

indivíduos entrevistados tem preferência por adquirir o pescado nos mercados ou 

supermercados, assim como, 8,7% preferem adquirir pescado em feiras livres. Entre os 

entrevistados, 7,2% possuem outras preferências, dentre elas, foram citadas a pratica da pesca 

esportiva e de subsistência (Figura 12). 
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Figura 12 – Preferência referente ao local de aquisição da carne de pescado em Armação dos 

Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As preferências referentes a exposição do produto no ato da aquisição, foram de 34,8% 

com preferência por pescado sem vísceras, 31,9% tem preferência de pescado com corte em 

filés (filetado) e 26,1% preferem o peixe em seu estado natural (in natura) (Figura 13). 

Alguns indivíduos entrevistados possuíam outras preferências, totalizando 7,2%, entre 

as preferências, citou-se o corte em postas (pedaços). 

 

Figura 13 – Preferência referente a exposição do produto no ato da aquisição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Grande parcela teve opinião positiva referente às embalagens fornecidas na aquisição 

da carne de pescado, 8,7% dos indivíduos entrevistados estão muito satisfeitos e 47,8% está 

apenas satisfeito com as embalagens fornecidas. 

No entanto, uma expressiva parcela dos indivíduos entrevistado possuem uma opinião 

negativa em relação embalagens fornecidas para a carne de pescados no ato da aquisição, dentre 

eles, 15,9% estão insatisfeitos e 2,9% muito insatisfeitos. E 24,6% dos indivíduos entrevistados 

são indiferentes. 

A insatisfação com as embalagens fornecidas podem ser intercorrências de pouco 

avanço tecnológico neste sentido, pois de forma predominante e tradicional, as peixarias e feiras 

livres ainda utilizam o método de embrulho com jornal, que não é capaz conservar o pescado 

de forma ótima em algumas em circunstâncias, tampouco, por muito tempo.  

Visto que, dentre os indivíduos entrevistados, 76,8% tem preferência por adquirir 

pescado nas peixarias e 8,7% preferem efetivar a aquisição em feiras livres, conclui-se que são 

os principais agentes do setor em Armação dos Búzios, de acordo com a Figura 12. 

Observa-se com base nos resultados, que incentivos a melhora dos métodos de embrulho 

podem apresentar resultados positivos para a harmonia com o consumidor (Figura 14). 

 

Figura 14 – Nível de satisfação entre os indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios 

referente as embalagens fornecidas para a carne de pescados nos locais de aquisição.

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Entre os entrevistados, 53,6% estão satisfeitos com o atendimento que lhes é prestado, 

17,4% estão muito satisfeitos e 18,8% encontram-se indiferentes. Uma pequena parcela emitiu 

opinião negativa, 8,7% se encontra pouco satisfeito com a qualidade do atendimento e 1,4% 

está nada satisfeito (apenas um indivíduo) (Figura 15). 

 

Figura 15 – Nível de satisfação entre os indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios 

referente a qualidade do atendimento nos locais onde costumam adquirir a carne de pescado. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.3 Dados levantados frente a produtos substitutos tradicionais do pescado em Armação 

dos Búzios. 

  

Ao se tratar do tipo de carne mais consumida em Armação dos Búzios, 47,1% dos 

indivíduos consomem mais frequentemente a carne de aves, enquanto, 41,2% consomem mais 

a carne Bovina. Apenas 6 indivíduos consomem com mais frequência a carne de pescados. 

Tanto a carne vegetariana quanto a carne suína apenas 1,5% (um indivíduo) consomem com 

maior frequência em suas respectivas dietas (Figura 16). 

Acredita-se que o alto consumo da carne bovina seja resultante de aspectos culturais e 

estruturais. O preço tem grande flutuação em função dos diferentes cortes do bovino e os 

produtos podem ser encontrados na maioria dos estabelecimentos que realizam o comércio de 

alimentos. 
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Figura 16 – Distribuição percentual referente a fonte de proteína mais consumida por 

indivíduos entrevistados em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A pesquisa revelou que no município de Armação dos Búzios 34,8% tem preferência 

por carne de pescado, no entanto, o tipo de carne que tem a preferência da maior parcela dos 

indivíduos entrevistados é a carne bovina, com a preferência de 43,5% dos indivíduos (Figura 

17). 

 A carne de aves é a favorita na dieta de 17,4% dos entrevistados, e, a carne suína é a 

preferida por 2,9% dos entrevistados. A fonte de proteína vegetariana teve a preferência de 

apenas um indivíduo, equivalente a 1,4% dos entrevistados. 

 Observou-se que, apesar da carne de aves ser a mais consumida pelos indivíduos 

entrevistados (Figura 16), têm a preferência de apenas 17,4% dos entrevistados. Sendo as carnes 

bovina e de pescado, as preferidas entre os entrevistados. Os resultados sugerem que o preço 

acessível, fácil acesso e facilidade de preparo, posicionam a carne de aves como a fonte de 

proteína mais consumida em Armação dos Búzios.  

 A carne bovina tem grande preferência por grande parte dos consumidores, assim como, 

está fortemente presente na dieta dos mesmos.  

 Conforme os resultados, o desempenho do pescado em Armação dos Búzios ainda é 

reduzido quando comparado a seus substitutos tradicionais. 

  



36 

 

Figura 17 – Preferência referente ao tipo de carne que os indivíduos entrevistados consomem 

em Armação dos Búzios. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

O município de Armação dos Búzios – RJ, tem forte ligação cultural com o consumo de 

pescados, suas bases originárias eram aldeias de povoados que subsistiam por meio da pesca, 

tal aspecto tem impacto expressivo nos resultados observados no estudo realizado.  

Em tempos atuais, a preocupação pela adesão a dietas mais saudáveis e nutritivas, 

colocam o pescado como um produto que por essência responde as exigências dos indivíduos 

que procuram por mais qualidade nutricional. 

Os resultados encontrados indicam as qualidades nutricionais e os fatores sensoriais 

como os principais agentes de incentivo ao consumo. 

O setor da carne de pescado em Armação dos Búzios – RJ, tem como desafio aprimorar 

a acessibilidade ao produto, dispondo de mais locais de aquisição em diferentes localidades, 

sendo assim, descentralizando a concentração das peixarias nas regiões centrais dá cidade, e, 

abarcando mais potenciais consumidores.  

Atingir um preço mais acessível é também um desafio para o setor, para não apenas 

alcançar mais consumidores, como também, concorrer de forma mais competitiva com fontes 

de proteínas substitutas tradicionais, em virtude, do enorme potencial que o setor apresenta na 

cidade de Armação dos Búzios - RJ. 
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7 ANEXO 

 

7.1 Anexo 1: Questionário. 

 

DETERMINANTES DA DEMANDA POR CARNE DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO 

DOS BÚZIOS. 

QUESTIONÁRIO – INSTRUÇÃO: Responda ao questionário abaixo a respeito dos critérios de 

comercialização da carne de pescado. 

1) Idade: ___ anos 

2) Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 

3) Estado Civil:  

(  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Divorciado (  ) Viúvo 

4) Nível de escolaridade:  

(  ) Sem escolaridade (  ) 1º Grau completo 

(  ) 2º Grau completo (  ) Ensino superior 

5) Renda familiar: 

 (  ) 1 a 3 Salários mínimos (  ) 4 a 6 Salários mínimos 

 (  ) 7 a 9 Salários mínimos (  ) Superior a 10 salários mínimos 

6) Você consome carne de pescado?  

(  ) Sim (  ) Não 

7) Se a resposta nº 6 for “sim”, com qual frequência: 

(  ) Diariamente (  ) Semanalmente (  ) Quinzenalmente (  ) Mensalmente 

8) Por qual motivo você não consome ou lhe impede de consumir carne de pescado?  

(  ) Preço elevado (  ) Preferência individual  (  ) Dificuldade de preparo (  ) Acesso ao produto 

(  ) Outros:______________________________ 

9) Ao consumir carne de pescado, qual a sua preferência de carne? 

_________________________________________________________ 

10) Qual o principal fator que o leva a consumir carne de pescado? 

(  ) Qualidade nutricional (  ) Preferência individual (  ) Hábito de consumo 

(  ) Facilidade de preparo (  ) Outros: ______________________________ 

11) Você conhece as qualidades nutricionais da carne de pescado? 

(  ) Sim (  )Não 

12) Qual tipo de carne você mais consome?  

(  ) Bovina (  ) De aves (  ) Suína (  ) Vegetariana (  ) Carne de pescado 

13) Que tipo de carne você tem preferência? 

(  ) Bovina (  ) De aves (  ) Suína (  ) Vegetariana (  ) Carne de pescado 
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14) Qual sua preferência referente ao local de aquisição de carne pescado? 

(  ) Peixaria (  ) Mercados ou Supermercados (  ) Feiras livres  

(  ) Outros: __________________________________________________ 

15) No ato dá aquisição, qual sua preferência referente a exposição do produto? 

(  ) In natura (  ) Sem vísceras (  ) Filetado (  ) Outros: ________________ 

16) No ato dá aquisição, qual dos fatores abaixo é mais decisivo em sua escolha de compra da carne 

de pescado? 

(  ) Preço (  ) Procedência (  ) Qualidade e frescor (  ) Aspecto do local de venda (  ) Outros: 

_____________________________________________ 

17) Você costuma ficar satisfeito com a forma de embalagem da carne de pescado nos 

estabelecimentos onde costuma adquirir? 

(  ) Muito satisfeito (  ) Satisfeito (  ) Indiferente (  ) Pouco satisfeito (  ) Nada satisfeito 

18) Você costuma ficar satisfeito com a qualidade do atendimento dos estabelecimentos onde costuma 

adquirir carne de pescado? 

(  ) Muito satisfeito (  ) Satisfeito (  ) Indiferente (  ) Pouco satisfeito (  ) Nada satisfeito 

 

Reside em:____________________________________________ Nº:_____  
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