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“Feito é melhor que perfeito.” (Susan Garrett) 



 

RESUMO 

O queijo coalho é um produto regional que movimenta a economia do Ceará e de outros 

Estados do Nordeste, por isso se desenvolveu o interesse no estudo do queijo coalho.  

O presente trabalho teve como objetivo compreender a força exercida pelo regionalismo  

no comportamento de compra deste produto e identificar a tendência de mercado futuro  

deste produto regional, diante da globalização das culturas. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o comportamento do consumidor, a cultura e o alimento, e uma pesquisa 

exploratória com abordagem quantitativa. Foi utilizada uma amostra por julgamento de 107 

respondentes, com o perfil do público jovem e consumidor de queijo coalho. Os resultados 

permitiram identificar a força do regionalismo no comportamento de compra e o interesse  

dos respondentes em manter a sua identidade cultural e os alimentos que reforçam  

essa identidade, dentre eles está o queijo coalho. O estudo permitiu levantar hipóteses  

sobre a preferência do consumo do queijo coalho, a preferência por produtos regionais,  

o reconhecimento como um produto regional e sua força na comercialização deste produto 

atualmente e em mercado futuro. 

Palavras-chave: Queijo coalho. Regionalismo. Comportamento do consumidor. 



 

ABSTRACT 

Queijo coalho is a regional product that moves the economy of Ceará and other Northeastern 

states of Brazil, reason why it was developed the interest in studying this cheese, which had as 

an objective to understand the force exerted by the regionalism in the buying behavior of this 

product and to identify the future market trend of this regional product in the face of cultures 

globalization. A bibliographic survey was carried out on Consumer Behavior, Culture and 

Food and Culture as well as an exploratory research with a quantitative approach. A sample 

was used for the judgment of 107 respondents, who should be in agreement with the profile of 

the young and consumer public of “queijo coalho”. The results allowed to identify the 

strength of the regionalism in the buying behavior and an interest of the respondents in 

willing to maintain its cultural identity and the foods that reinforce to this cultural identity, 

among them is the curd cheese. This study allowed to hypothesize on the preference of the 

cheese curd, the preference for regional products, the recognition as a regional product and its 

strength in the commercialization of this product currently and in future market. 

Keywords: Curd cheese. Regionalism. Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de alimentos, nas últimas décadas, vem apresentando um processo  

de transformação rumo à homogeneização dos produtos no cenário global. Os grandes 

conglomerados se fazem presentes nos principais mercados com marcas globalizadas. Esse 

cenário pode ser interpretado como uma ameaça ou oportunidade para os produtos locais, 

dependendo de diversos fatores que permitem, ou não, uma maior abertura a produtos globais. 

A partir desta perspectiva foi desenvolvido o tema dessa monografia, a força do regionalismo 

no comportamento de compra, com foco no queijo coalho. 

Segundo Paiva (2011), mesmo com a padronização do consumo, devido à 

globalização, existe, ainda hoje, uma complexa geografia de hábitos alimentares. A produção 

e o consumo de alimentos tradicionais ainda persistem aonde esses alimentos estão enraizados 

na identidade cultural do Nordeste. Isso pode indicar que as especificidades locais 

permanecem arraigadas nos hábitos de grupos sociais. Esses fatores contribuem para a 

continuidade da demanda e o mercado futuro destes alimentos tradicionais. 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender a influência do regionalismo 

no comportamento de compra deste produto e identificar a tendência de mercado futuro deste 

produto regional, diante da globalização das culturas. E como objetivos específicos têm-se: 

analisar a percepção da identidade cultural e/ou interesse de valorizar/manter/perpetuar a 

identidade cultural nordestina; verificar a tendência de aceitação do público jovem a 

identidade local x globalização; investigar a influência de memórias históricas/afetivas e a 

influência de hábitos culturalmente aprendidos no consumo. 

O objeto do estudo são os consumidores de queijo coalho, alimento tradicional 

produzido em vários Estados do Nordeste brasileiro a partir de leite de vaca. O queijo coalho 

é fabricado com massa semicozida e, tradicionalmente, consumido fresco ou maturado. Em 

geral, o formato deste queijo é retangular ou redondo e o seu peso varia entre 1,0 e 5,0 kg 

(CAVALCANTE et al., 2007). 

Dada a importância do queijo coalho para a região nordestina e na tentativa de 

compreender e identificar os fatores que influenciam o comportamento do consumidor, foi 

realizado um estudo de comportamento do consumidor e de fatores de influência no consumo 

de queijo coalho, estudando o que impacta as decisões do consumidor e as forças que atuam 

nesse processo de decisão, avaliando de quê forma essas forças determinam o mercado futuro 

do queijo coalho. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa de campo e a 

pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como meio para construção  

do referencial teórico, para embasar a pesquisa de campo, que se deu através do estudo  

e fichamento de materiais como livros, artigos, revistas, sites e outras publicações.  

A estrutura do presente trabalho está dividida por sete seções. Esta “Introdução” 

constitui a primeira seção, onde são apresentados o tema, o problema, a justificativa, os 

objetivos gerais e específicos, as hipóteses resultantes, a metodologia e a estrutura do 

trabalho. A segunda, terceira e quarta seções compreendem o pilar teórico deste estudo, onde 

se discutem o comportamento do consumidor, os aspectos culturais que influenciam o 

consumo e a relação entre o alimento e a cultura. A quinta seção é a descrição da metodologia 

utilizada na pesquisa. A sexta seção é feita a análise e discussão dos dados. E por fim, a 

sétima seção, apresentam-se as conclusões do estudo abordado. 
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2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Os fatores que estimulam e moldam o comportamento do consumidor são 

importantes para se entender tudo o que envolve a compra de um produto. Para fim desta 

monografia, citam-se a seguir, de forma breve, os principais temas que envolvem o 

comportamento do consumidor para compreender as forças que atuam na compra do queijo 

coalho. 

O comportamento do consumidor, segundo Kotler e Keller (2012, p. 164), “é o 

estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam 

bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos”.  

O comportamento do consumidor pode ser definido também, de acordo com Engel, Blackwell 

e Miniard (2000), “como aquele que compreende as atividades diretamente envolvidas na 

obtenção, consumo e descarte de produtos e serviços, incluindo o processo de decisão que 

precede e segue estas ações”. 

A Associação Americana de Marketing (AMA apud PETER; OLSON, 2009, p. 5) 

define o comportamento do consumidor como a “interação dinâmica entre afeto e cognição, 

comportamento e ambiente por meio do qual conduzem a troca”. Podendo ser simplificada 

com a definição de Peter e Olson (2009), o comportamento do consumidor envolve tudo que 

as pessoas pensam e experimentam no ato do consumo, envolvendo assim vários fatores de 

estímulos, tornando complexo e amplo o seu estudo. 

O ato de consumo é um processo dinâmico de escolha, que é entendido por Giglio 

(1996) como sendo uma série de passos que, em geral, se inicia com a percepção dos desejos  

e expectativas, seguido pela busca de alternativas que o satisfaçam, julgamento sobre  

o consumo, ato de compra e avaliação pós-compra. Isso não quer dizer, necessariamente,  

que o consumidor passe por todos esses passos conscientemente. Para Giglio (1996, p. 24), 

“consumir é escolher, entre as alternativas oferecidas pelo mercado, aquela que nos parece 

mais apropriada para suprir nossas expectativas”. 

O processo de decisão dos consumidores pode ser influenciado por fatores 

internos e externos. As influências internas podem ser divididas em fatores psicológicos, tais 

como motivações, atitudes, percepções, aprendizado e estilo de vida; seguido pelos fatores 

sociais, como família, grupos de referências e cultura; e, por último, pelos fatores situacionais, 

como a situação específica de compra, de comparação ou estado temporal (GREWAL; 

LEVY, 2012). 
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Há três principais grupos de teorias sobre o comportamento do consumidor, são 

eles: racionais, motivacionais e comportamentais. Para fins desta monografia, aborda-se a 

teoria comportamental por estar alinhada com o objetivo deste trabalho (GIGLIO, 2005). 

A teoria comportamental, em contraponto as demais teorias que estudavam o 

comportamento do consumidor, de acordo com a teoria do condicionamento de Skinner, 

estuda os fenômenos observáveis, as emoções, a inteligência e os afetos, que eram ignorados 

pelos outros estudos (GIGLIO, 2005). 

Tudo o que as pessoas passam no ato do consumo, ou antes dele, como 

apresentado mais adiante, quando ele identifica a necessidade de consumo, diversos fatores 

influenciam a sua decisão de compra, e ter uma compreensão básica sobre essas forças que 

atuam no comportamento do consumidor é fundamental para compreender um aspecto 

específico que é o foco do estudo, a força do regionalismo no comportamento de compra. 

2.1 Tipologias do comportamento do consumidor 

De forma a facilitar o estudo do comportamento do consumidor, autores  

como Kotler e Keller (2012) e Solomon (2011) classificam quanto à tipologia, ou seja, o 

agrupamento de consumidores pertencentes a um determinado padrão. Giglio (2005) 

classifica os consumidores quanto ao tipo por critérios demográficos, traços de personalidade, 

estilos de vida e variáveis comportamentais. 

Os critérios demográficos são muito utilizados nos estudos e pesquisas de 

mercado que tem interesse em uma determinada região geográfica. Este critério deve ser 

avaliado com cuidado para não gerar conclusões erradas em cima de dados restritos, porém 

muito importa quando se trata de estudos focados em uma região. Para este critério podem  

ser criadas subdivisões infinitas, no entanto, as mais usadas são as sociais, econômicas e 

geográficas (GIGLIO, 2005). 

A tipologia também classifica o consumidor quanto às características de 

personalidade, que são subdivididas em traços cognitivos, traços emocionais e traços 

atitudinais. Os traços cognitivos são os determinantes para o raciocínio, a lógica e o padrão de 

solução de problemas de uma pessoa. Os traços emocionais podem ajudar a explicar o modo 

característico das pessoas comprarem. O modelo dos opostos dos tipos junguianos compara as 

emoções em pares opostos de emoções que podem classificar uma pessoa em seu 

comportamento de compra, como por exemplo: extroversão x introversão, pensamento x 

sentimento, sensação x intuição e julgamento x percepção (GIGLIO, 2005). 
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O comportamento de compra e consumo é reflexo do estilo de vida adotado por 

uma pessoa, pois, ao adotar determinado estilo de vida, ela adere a elementos culturais, 

objetos, valores morais, rotina, entre outros. Para isso, a pessoa adquiri determinados 

comportamentos de consumo, se encaixando em um modelo padronizado de estilo de vida, 

mesmo considerando que as pessoas não são iguais e que elas fogem em algumas 

características, ainda assim, este é considerado um critério eficaz de classificação do tipo de 

comportamento do consumidor (GIGLIO, 2005). 

2.2 Decisão de consumo 

Em vista dos variados tipos de problemas e a forma que encarada a tomada de 

decisão para solucioná-los, fica a utilizar um padrão de explicação do comportamento do 

consumidor, para facilitar o estudo da tomada de decisão ela pode ser separada em três 

diferentes esferas a tomada de decisão cognitiva, habitual e afetiva (SOLOMON, 2011). 

Antes de abordar cada perspectiva de tomada de decisão do consumidor, se faz 

necessário entender o porquê consumidores diferentes podem abordar uma mesma  

situação por perspectivas totalmente distintas, para entender, isto é, preciso conhecer o 

envolvimento do consumidor. Envolvimento, de acordo com Solomon (2011, p. 163), é  

“a relevância do objeto percebida por uma pessoa com base em suas necessidades, valores e 

interesses inerentes”. O envolvimento pode ocorrer com um produto ou marca, anúncio ou a 

situação de compra. 

Envolvimento situacional ocorre no local em que as pessoas consomem o produto, 

na loja física ou na virtual. As formas de aumentar esses estímulos são através da visão e  

sons, além de estímulos que remetam a alguma memória do consumidor para envolver o 

consumidor e incentivar a decisão de consumo (SOLOMON, 2011). 

A decisão de consumo pode ser classificada em: tomada de decisão cognitiva, 

tomada de decisão habitual e tomada de decisão afetiva. 

2.2.1 Tomada de decisão cognitiva 

Uma decisão de compra cognitiva, segundo Solomon (2011), “resulta de uma 

série de etapas na escolha de um produto em detrimento de opções concorrentes”. 
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No processo de decisão de compra o consumidor passa por cinco etapas, 

normalmente segue a passos: reconhecimento do problema, busca de informações, 

avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra, mas 

nem sempre o consumidor passa por todas elas, eles podem pular ou inverter 

algumas delas, em geral em produtos de consumo habitual o cliente vai direto da 

necessidade à compra. (KOTLER; KELLER, 2012) 

Os clientes tendem a considerar certos critérios para a escolha de um produto, 

estes critérios são chamados de atributos determinantes, aqueles que realmente influenciam  

o processo de avaliação. Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que os fatores 

determinantes para o critério utilizado são os seguintes: influência da situação (os 

consumidores podem comprar um produto, visando a um determinado grupo social e não a 

eles próprios); semelhança das ofertas; motivação; envolvimento; conhecimento. 

2.2.2 Tomada de decisão habitual 

O consumidor constantemente, consciente ou inconscientemente, tenta 

economizar energia, e no processo de tomada de decisões habitual toma escolhas feitas com 

pouco ou nenhum esforço. Diferentemente da decisão cognitiva, na qual analisa a melhor 

solução que gere o melhor resultado e que tenha menos riscos negativos e mais positivos, na 

realidade fica feliz quando obtêm bons resultados com o menor esforço mental. Para ter esse 

menor esforço mental omite boa parte das etapas de tomada de decisão cognitiva ou todas  

elas (SOLOMON, 2011). 

Muitas das decisões habituais estão sujeitas ao viés da contabilidade mental, para 

facilitar as decisões criam atalhos, esses atalhos são chamados de heurísticas, alguns 

exemplos dessas heurísticas são nomes de marcas familiares, preços mais altos associados à 

qualidade e país de origem do produto (SOLOMON, 2011). 

De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), a tomada de decisão habitual 

pode assumir a forma de lealdade ou inércia. A lealdade é a relação mais desejada pela 

empresa com o seu consumidor, pois este comportamento representa o forte desejo verdadeiro 

em comprar da marca, pode implicar em uma resistência à mudança. A inércia, o consumidor 

pode trocar de marca, mesmo sem incentivo para trocar de marca, pois diferentemente da 

lealdade, não há forte desejo de continuar comprando da marca (LARENTIS, 2012). 

Pode se inferir que o consumidor para facilitar a tomada de decisões cria 

heurísticas ou atalhos, esses atalhos quando constantemente usados na compra de determinado 

produto, definem o hábito de compra ou a compra habitual, em geral produtos de consumo 
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diário, como por exemplo produtos de higiene pessoal e alimentação, entre eles está o produto 

em estudo, o queijo tipo coalho. 

2.2.3 Tomada de decisão afetiva 

Os sentimentos servem de informação quando decide a compra de um produto, 

interferem positiva e/ou negativamente na escolha de um produto (SOLOMON, 2011). 

Peter e Olson (2009) afirmam que “as pessoas podem experimentar quatro tipos 

de reações afetivas: emoções, sentimentos específicos, estados de humor e avaliações. Cada 

tipo de afeto pode gerar uma reação positiva ou negativa”. 

Uma propriedade das reações afetivas é que elas são aprendidas. Os consumidores 

aprendem algumas de suas reações afetivas mediante repetição. Segundo Peter e Olson 

(2009), “Os consumidores adquirem várias reações afetivas em suas primeiras experiências de 

socialização na infância. Pelo fato de as reações afetivas serem aprendidas, elas podem variar 

entre diferentes culturas, subculturas ou outros grupos sociais”. Desse modo, as pessoas 

tendem a reagir de maneira diferente ao mesmo estímulo. 

As reações afetivas variam dependendo da cultura, significa que ao comprar 

determinado produto pode gerar reações afetivas diferentes, pois determinado produto tal 

como carne de cachorro na cultura chinesa é tido como produto nobre, porém é visto de forma 

negativa em geral nas culturas ocidentais (PETER; OLSON, 2009). 

2.3 Influências no comportamento do consumidor 

O consumidor recebe influências internas e externas que determinam seu 

comportamento de compra. Os fatores internos do indivíduo são moldados de acordo com o 

aprendizado, memória, percepção e atitude, que são diferentes conforme a sua idade, 

personalidade e estilo de vida. Estes fatores internos por sua vez são aprendidos em um 

contexto social, imerso dentro de determinada cultura, entender de quê forma estes fatores da 

cultura regional interfere nas escolhas do indivíduo e se o regionalismo atua como força de 

influência e de quê forma atua no consumo do queijo coalho, é o objetivo desta monografia. 
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2.3.1 Influências internas 

As decisões do consumidor podem ser influenciadas por diversos fatores, dentre 

eles os fatores psicológicos e internos, que compõem as influências internas. Considerando 

que esses fatores moldam a percepção dos produtos, a motivação para o consumo e as 

atitudes, e estes fatores variam de acordo com os fatores pessoais tais como a ocupação, 

personalidade e autoimagem, idade e estilo de vida. 

2.3.1.1 Fatores psicológicos 

Os fatores psicológicos são divididos em quatro: motivação, percepção, 

aprendizagem, memória e atitude. 

a) Motivação 

A motivação refere-se aos processos que moldam como as pessoas se comportam. 

“Ela ocorre quando uma necessidade é despertada e a pessoa por sua vez deseja satisfazê-la, 

essa necessidade pode ser utilitária ou hedônica” (SOLOMON, 2011). 

Todos são motivados por necessidades e desejos. Necessidades são as  

forças básicas que motivam uma pessoa a fazer algo, a necessidade de obter benefício 

funcional ou prático, chamada necessidade utilitária, ou a necessidade de experiências 

envolvendo respostas ou fantasias emocionais, chamada necessidade hedônica (McCARTHY; 

PERREAULT, 1997). 

b) Percepção 

A percepção pode ser conceituada, segundo Kotler e Keller (2012), como sendo 

“o processo pelo qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para 

criar uma imagem do mundo. A percepção depende tanto de estímulos físicos quanto da 

relação desses estímulos com o ambiente e as condições internas individuais”. Para Giglio 

(2005), é pela percepção que o indivíduo concebe a forma de ver e moldar o mundo. Há três 

tipos de processos que são geralmente empregados: atenção seletiva, distorção seletiva e 

retenção seletiva. 

c) Aprendizagem 

O comportamento do consumidor sofre influência da forma pela qual os 

consumidores aprendem; o consumidor pode aprender na experiência de uso do produto ou no 

ato da compra, algumas teorias explicam os mecanismos de aprendizado do indivíduo, são 

eles o aprendizado cognitivo, behaviorista ou condicionante e modelagem (GIGLIO, 2005). 
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Aprendizagem é o processo pelo qual a experiência leva a mudança no 

conhecimento, atitudes e/ou comportamento. Esta definição reflete o pensamento de duas 

perspectivas de aprendizagem, a abordagem cognitiva, sob esta perspectiva a abordagem é 

refletida por mudanças no conhecimento, e a abordagem behaviorista, sob a perspectiva desta 

a aprendizagem é mostrada por mudanças no comportamento devido ao desenvolvimento de 

associações entre estímulos e respostas. A modelagem é outra forma de se aprender. Nesse 

caso, aprende-se observando os outros, trata-se de um aprendizado pela imitação (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

A abordagem behaviorista de aprendizagem possui dois tipos básicos, são o 

condicionamento clássico e condicionamento instrumental. O condicionamento clássico é a 

construção de associações estímulos-resposta que também podem levar ao aprendizado, em 

resumo o condicionamento clássico é o aprendizado que ao receber determinado estímulo ela 

terá uma determinada resposta, aprendida pela repetição. O condicionamento instrumental 

ocorre com o aprendizado após a experiência de uso de um produto, no qual ele cria o 

condicionamento de repetir o produto caso ele tenha gostado ou de não repetir caso não tenha 

gostado (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

d) Memória 

A memória pode ser distinta entre as memórias de curto prazo e a memória de 

longo prazo. Todas as experiências acumuladas das pessoas ao longo do tempo podem ser 

armazenadas na memória de longo prazo. A memória é um processo muito construtivo, 

porque não é possível lembrar de informações e eventos em sua totalidade, muitas vezes as 

lembranças são fragmentadas (KOTLER; KELLER, 2012). 

e) Atitudes 

Para Las Casas (2006), “atitudes são predisposições aprendidas que permitem  

ao indivíduo ter uma resposta favorável ou não a um objeto ou uma classe de objetos”.  

A atitude, observada enquanto comportamento dos consumidores, pode ser interpretada  

como preferência do consumidor. 

2.3.1.2 Fatores pessoais 

As decisões do consumidor, segundo Kotler e Keller (2012, p. 167), “são 

influenciadas por fatores internos pessoais, tais como idade e estágio no ciclo de vida, 

ocupação e circunstâncias econômicas, personalidade, estilo de vida e valores”. O critério de 
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estágio no ciclo de vida e personalidade não contribui de forma decisiva no caso do objeto em 

estudo. 

a) Idade 

Kotler e Keller (2012) afirmam que “Os padrões de consumo vão se moldando de 

acordo com o ciclo de vida da família e com o número, a idade e o sexo de seus membros em 

qualquer ponto no tempo”. Além disso, existem os ciclos de vida psicológicos, os adultos 

vivem certas mudanças durante a vida adulta que também influenciam seu comportamento de 

compra, essas mudanças ocorrem pelas experiências vividas, maturidade adquirida, cada 

mudança de ciclo pode atrair o consumidor para determinados tipos de produtos, alguns 

exemplos de experiências que mudam o comportamento do consumidor são se tornar  

pai, casar, mudanças de profissão, mudança de cidade, doenças, entre muitas outras. As 

necessidades e desejos com o passar do tempo vão se modificando . 

Mesmo admitindo o que é proposto por Kotler e Keller (2012), em que as 

necessidades e desejos das pessoas vão se moldando ao longo de suas vidas, hipoteticamente a 

única forma de avaliar a possibilidade da força do regionalismo no comportamento de compra 

e sua manutenção no mercado futuro é avaliando as pessoas que farão parte deste mercado, 

que são os jovens e jovens adultos com a faixa de idade de 18 a 35 anos. 

b) Ocupação e circunstâncias econômicas 

A ocupação do indivíduo, quer dizer quanto à profissão exercida pelo indivíduo, 

juntamente com informações de sua situação econômica podem indicar muito sobre o perfil 

do indivíduo enquanto consumidor. Um indivíduo pode ter a mesma profissão, porém 

condições econômicas bastante distintas. 

Para Kotler, os fatores que afetem diretamente a escolha de produtos em relação 

às condições econômicas de um indivíduo, se caracterizam como renda disponível, poupança 

e patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação às despesas versus poupança, de 

forma resumida, afetam diretamente a escolha de produtos (MEDEIROS; CRUZ, 2006). 

c) Estilo de vida e valores 

O estilo de vida é, conforme Solomon (2011), “o padrão de vida de uma pessoa 

expresso por atividades, interesses e opiniões, representa a pessoa interagindo com o seu 

ambiente”. O estilo de vida é refletido no padrão de consumo. Para o marketing, o estilo de 

vida reconhece que as pessoas se classificam em grupo com base nas coisas que gostam de 

fazer, como gostam de usar seu tempo livre e como resolvem gastar sua renda disponível.  

O estilo de vida demonstra muito sobre o comportamento e perfil do consumidor, e facilita o 

seu estudo pelo seu enquadramento de padrões de estilo de vida (SOLOMON, 2011). 
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Um valor é uma crença de que alguma condição é preferível em relação à sua 

condição oposta, dependendo da cultura em que esteja inserido, um produto pode ser visto de 

forma completamente diferentes devidos aos valores culturais (KOTLER; KELLER, 2012). 

Os valores culturais profundamente arraigados, chamados de valores centrais, 

ditam os tipos de produtos e serviços que o consumidor procura ou evita, pois os produtos  

são vistos como instrumentos para auxiliar a pessoa atingir um determinado valor, como a 

individualidade ou a liberdade, por exemplo. Cada cultura é caracterizada por um conjunto de 

valores centrais, aos quais muitos de seus membros aderem, e ao aderir estes valores culturais 

eles irão consumir de acordo com esses valores (SOLOMON, 2011). 

2.3.2 Influências externas 

As classificações das variáveis que influenciam o comportamento do consumidor, 

segundo Las Casas (2006), dividem-se em influências externas e internas. As externas são 

classificadas em culturais, sociais, família e classes sociais. As influências externas ao 

consumidor são aquelas atuam de forma a moldar as decisões do consumidor, dependendo  

do seu contexto, que pode influenciar também suas características internas através de suas 

motivações, percepções e atitudes. 

2.3.2.1 Fatores sociais 

O consumidor é influenciado por fatores sociais, como grupos de referência, 

família, papéis sociais e status, fatores que são determinantes no processo de compra.  

De acordo com Kotler e Keller (2012), “Quando a influência do grupo de referência é forte,  

as empresas devem atingir e influenciar os líderes de opinião de tais grupos. Pois o líder de 

opinião é a pessoa que oferece conselho e informações de modo informal sobre um produto”. 

Para Kotler (2000, p. 181), “A família é a mais importante organização de compra 

de produtos de consumo na sociedade”, sendo, em geral, o meio de influência primário que 

tem uma ação que praticamente molda o comportamento pelo processo de socialização. As 

famílias são as principais responsáveis por integrar as pessoas à sociedade e por isso são 

fortes influenciadores (LAS CASAS, 2006). 

A família possui um importante papel na determinação dos hábitos e 

personalidade de seus membros, além de ser uma das fontes de construção da cultura de  



22 

um indivíduo, principalmente no que tange a figura dos pais. Teoricamente, são eles os 

responsáveis de ensinar aos filhos os valores aceitos pela sociedade (LAS CASAS, 2006). 

2.3.2.2 Fatores culturais 

A cultura é a principal determinante dos desejos e comportamento compra de uma 

pessoa. E é sob a influência da família e outras importantes instituições, que uma pessoa 

nasce, cresce e desenvolve-se, tendo sua formação de caráter, valores, hábitos, todos dentro de 

uma influência cultural, valores, por exemplo, que para uma região ou país podem ser 

importantes, mas em uma cultura distinta podem não fazer sentido (KOTLER; KELLER, 

2012). 

Muitos desejos pessoais são aprendidos pela cultura. A necessidade de alimento, 

por exemplo, pode levar muitos desejos específicos de alimento, dependendo de diversos 

fatores, um deles é a cultura (McCARTHY; PERREAULT, 1997). 

A cultura estará descrita melhor na próxima seção, pois o mesmo é dedicado 

somente à cultura. 
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3 CULTURA 

Nesta seção, aborda-se a cultura de forma mais aprofundada ao contexto que 

envolve e molda o ambiente cultural. Um desses fatores é o fato de que a cultura permite ser 

mais assertivo em prever o comportamento de uma comunidade. 

Em relação às características da cultura, Las Casas (2006) afirma que a cultura é 

aprendida; regula certos padrões da sociedade; deve tornar a vida mais eficiente, pois ela vem 

da evolução das culturas mais eficientes historicamente; é adaptável; faz parte do ambiente, 

quando a cultura é assimilada, as pessoas não a percebem que estão arraigadas em seus 

hábitos até que alguém quebre as regras tradicionais. 

De acordo com Solomon (2011), “a cultura pode ser vista como a personalidade 

de uma sociedade, pois ela inclui os valores, ética e objetos materiais produzidos pela 

sociedade”. Esses objetos englobam desde vestuário, alimentos, arte, bens intangíveis, tais 

como uma marca que pode ter um valor elevado em uma cultura e nenhum em outra.  

A cultura inclui também a acumulação de significados, rituais, conhecimentos, crenças, 

moral, leis, costumes, tradições ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade. Para Kotler e Armstrong (2003, p. 76): 

[...] o ambiente cultural é constituído de instituições e outras forças que afetam os 

valores, as percepções, as preferências e os comportamentos básicos de uma 

sociedade. As pessoas crescem em determinada sociedade que molda suas crenças e 

seus valores básicos. Elas absorvem uma visão de mundo que define seu 

relacionamento com os outros. 

Segundo Keegan (2005), “cultura é um comportamento aprendido, passado de 

geração para geração e, por isso, é difícil para alguém de fora, inexperiente ou sem treino, 

entendê-la em profundidade”. Este comportamento por ser aprendido de geração para geração, 

como colocado pelo autor, é moldado pela sociedade em que vivem, apesar das influências 

culturais globais, tendo algumas culturas com influência mais forte sobre outras. Ainda assim, 

a cultura precisa ser estuda a um nível mais regional, pois existem muitas especificidades que 

mudam os valores e significados da cultura, independente da localização e do tamanho da 

região (KEEGAN, 2005). 

Cobra (1992, p. 204 apud CASTELO BRANCO, 2005, p. 5) entende que  

“a cultura é a mais importante determinante dos desejos de compra de uma pessoa. As pessoas 

crescem aprendendo a estabelecer valores, percepções e preferências, através do processo de 

socialização que envolve a família, os amigos e outros grupos”. 
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Solomon (2011) afirma a cultura do consumidor determina prioridades gerais que 

ele confere a diferentes atividades e produtos e também define o sucesso ou o fracasso de 

determinados produtos. 

Na relação entre o comportamento do consumidor e a cultura há sempre uma 

influência de um sobre outro, a forma como o consumidor se comporta durante determinado 

tempo passa a incorporar a cultura e sucessivamente a cultura influencia a forma de se 

comportar (SOLOMON, 2011). 

Para Schiffman e Kanuk (1997 apud CASTELO BRANCO, 2005, p. 6), “a cultura 

existe para satisfazer às necessidades das pessoas dentro de uma sociedade”. As necessidades 

culturais, segundo Dias (2003, p. 54 apud CASTELO BRANCO, 2005, p. 6), são relacionadas 

com o consumo, “dependendo da cultura de cada pessoa, haverá maior ou menor 

predisposição ao consumo e, consequentemente mercado maior ou menor para determinados 

produtos e serviços”. 

Schiffman e Kanuk (1997 apud CASTELO BRANCO, 2005, p. 7) declaram que 

“padrões sobre quando comer, onde comer e o que é apropriado para comer, são determinados 

pela cultura”. Dentro de um mesmo país, como o Brasil, há uma ampla variedade de refeições 

matinais, como o beiju de Teresina, o cuscuz de Natal, o mungunzá da Paraíba, a mortadela 

de São Paulo, o pão de queijo em Belo Horizonte, o queijo coalho com café no Ceará. Essas 

características estão enraizadas na cultura de consumo do povo, sendo transmitidas de geração 

em geração. A cultura define em grande parte o consumo de um povo, o que se come, bebe e 

veste (CASTELO BRANCO, 2005). 

O consumidor compra um produto para satisfazer suas necessidades, dependendo 

da cultura local a necessidade por determinado produto pode ser diferente, alguns elementos 

externos podem favorecer o desenvolvimento de culturas específicas associadas a regiões, 

Estados ou até microrregiões (STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010). 

3.1 Formas de compartilhamento cultural 

Existem quatro formas de compartilhamento cultural, conforme Schiffman e 

Kanuk (1997), são elas: a família, as instituições de ensino, as instituições religiosas e as 

mídias de massa. A família é a principal influência cultural, é com ela que as crianças 

aprendem o significado do dinheiro, a relação preço e qualidade, as preferências e hábitos. As 

instituições de ensino também exercem forte influência, pois é na escola que se aprende sobre 
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história, cidadania e treinamento técnico. As instituições religiosas são responsáveis pelo 

treinamento moral, consciência religiosa e orientação espiritual. 

A mídia de massa é considerada por alguns autores como modificadoras de 

culturas, devido a sua influência e repetição constante, interfere nos hábitos, na forma de se 

comportar, consequentemente, na cultura. As formas de compartilhamento cultural estão 

ilustradas na Figura 1, ela retrata a tríade de transferência cultural que moldam a cultura de 

um indivíduo, juntamente com as experiências de início de vida e os colegas, moldam a 

cultura e ajudam o indivíduo internalizar os valores (SCHIFFMAN; KANUK, 1997). 

Figura 1 – Influências ambientais na decisão do consumidor: transmissão de valores 

intergerações 

 
Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 396). 

A cultura é adaptativa, conforme os valores vão se modificando há o 

compartilhamento desses valores e a cultura vai evoluindo, essa evolução é constante. Mesmo 

com essa evolução constante, compreender a cultura no período corrente desta pesquisa 

facilita a projetar o mercado futuro desta cultura (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 

2000). 
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3.2 Valores 

Para Schwartz e Bilsky (1987 apud STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 

2010), “valores são representações de necessidades humanas, tanto biológicas quanto sociais, 

de sobrevivência e de bem-estar de grupos”. 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), os valores de uma sociedade 

definem como os produtos serão usados e moldam a cultura da sociedade, como descrito nos 

fatores internos, esses fatores estão mudando continuamente, embora alguns sejam 

permanentes. Entender os valores característicos de culturas diferentes é uma forma de 

entender um pouco mais as variações culturais no comportamento do consumidor. Rokeach 

(1973, p. 5 apud STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010, p. 119) define valor como: 

“[...] uma crença central e duradoura que guia as ações e julgamentos através de situações 

específicas e além dos objetivos imediatos para os estados finais da existência”. 

Os valores aprendidos em suas primeiras experiências de socialização da infância, 

pois a cultura em que esses valores foram incutidos era diferente, podem influenciar a forma 

de o indivíduo tomar decisão e compra dos produtos (PETER; OLSON, 2009). 

3.3 Diferenças culturais relevantes 

A cultura de uma sociedade pode ser examinada pela mensuração de dimensões 

culturais do país ou região. “Em um esforço para entender as dimensões culturais, Kluckhohn 

(1962 apud TORRES; ALLEN, 2009) dividiu o conceito de cultura entre elementos objetivos 

e elementos subjetivos, ou seja, valores, crenças e normas sociais de um grupo social”. Ao 

analisar a cultura subjetiva, cuja correlação com as expectativas e a satisfação do consumidor, 

avaliam-se as diferenças culturais e seus impactos no comportamento do consumidor por 

região (TORRES; ALLEN, 2009). 

Os aspectos gerais da cultura brasileira podem influenciar no consumo em geral, 

para melhor entender as diferenças culturais de mercado devem ser levados em consideração 

os critérios para individualizações de especificidades culturais, além da qualidade e os limites 

da cultura brasileira (COBRA, 2003). 
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3.4 Subcultura 

Para Kotler e Keller (2003, p. 165), cada cultura é composta de subculturas que 

fornecem identificação e socialização de determinado grupo. Entre as subculturas estão as 

nacionalidades, religiões, grupos raciais, e regiões geográficas. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 329 apud STREHLAU; CLARO; 

LABAN NETO, 2010, p. 118), microcultura corresponde aos “valores e símbolos de um 

grupo restrito ou segmento de consumidores, definido de acordo com variáveis como idade, 

religião, etnia, classe social [...]”. 

Para Edgar e Sedgwick (2003, p. 323 apud STREHLAU; CLARO; LABAN 

NETO, 2010, p. 118), a subcultura pode ser vista como “negociadora de um espaço cultural, 

em que as exigências contraditórias da cultura-mãe dominante podem ser trabalhadas ou 

receber resistência, e em que o grupo possa expressar e desenvolver sua identidade”. 

Microcultura, ou subcultura como às vezes é chamada, refere-se a valores e 

símbolos de um grupo restrito, tais como grupos religiosos, étnicos, tribos ou qualquer  

outra subdivisão do todo. As normas e valores desses grupos específicos são chamados de 

padrões étnicos, que afetam dentre outras coisas, o comportamento de consumo (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 

Com as dimensões continentais do Brasil existem diferenças culturais, as 

microculturas, entre suas próprias regiões geográficas, diferenças tais como o sotaque e gírias, 

alimentação típica de cada região, vestimentas, devido à variedade de climas e diferentes 

influências de colonização, dentre outras diferenças. 

3.5 Regionalismo: histórias, rituais e tradições culturais 

Regionalismo é o caráter de qualquer obra (produto, música, literatura, teatro, 

etc.) que expressa costumes, histórias, rituais ou tradições regionais. Devido à imensa 

extensão territorial, a mistura de diversas nacionalidades na colonização e o povoamento  

que ocorreu de forma desigual, juntas permitiram o surgimento de um país multicultural com 

variedades culturais enormes entre as regiões, permitindo ao Brasil possuir uma grande 

variedade de regionalismos, onde dentro de cada região há rituais e tradições distintas 

(SOLOMON, 2011). 

Toda cultura desenvolve histórias, cerimônias, rituais e práticas que auxiliam seus 

membros a dar sentido ao mundo. Muitas vezes ao analisar atividades de outro grupo elas às 
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vezes parecem estranhas, entretanto as próprias práticas culturais parecem bastante normais 

(SOLOMON, 2011). 

Para Rook (2007, p. 83 apud CUPOLLILO; CASOTTI; CAMPOS, 2013), “um 

ritual é um tipo de atividade expressiva e simbólica construída de múltiplos comportamentos 

que se dão numa sequência fixa e episódica e tendem a se repetir com o passar do tempo”.  

Os rituais, sejam eles de consumo ou não, podem se repetir e consolidar, ou se transformar, 

desaparecer ou se iniciar. Compreender essa mudança de rituais consiste em compreender as 

mudanças no comportamento do consumidor (CUPOLLILO; CASOTTI; CAMPOS, 2013). 

O Brasil, segundo DaMatta (1984 apud CUPOLLILO; CASOTTI; CAMPOS, 

2013), reconhece a sociedade brasileira como um sistema complexo e com muitos desafios 

para serem reconhecidos os diferentes significados culturais. DaMatta propõe que os rituais de 

consumo do brasileiro, tais como outras práticas ritualizadas pelo brasileiro como a comida, o 

futebol e o carnaval, fazem parte desta relação da casa com a rua, já que as práticas 

ritualísticas incluem situações socialmente programadas e inventadas pela própria sociedade 

em suas rotinas diárias. 

Os rituais podem ser representados no preparo do alimento, na escolha do 

cardápio, no momento da refeição, na ida ao supermercado e nas feiras. Isso em se tratando  

de rituais alimentares, mas os rituais podem ser expressos de diversas outras formas.  

Os alimentos, além de terem seus rituais em torno deles, são um fator integrante que também 

engrandecem os momentos de rituais de comemoração (ARAÚJO; OLIVEIRA-CRUZ; 

WOTTRICH, 2012). O alimento servido ou preparado é algo para honrar as refeições, faz 

parte de rituais de socialização, criação e manutenção de relações e tem papel que vai além de 

apenas a “alimentar” (ROMANELLI, 2006, p. 334 apud ARAÚJO; OLIVEIRA-CRUZ; 

WOTTRICH, 2012). 

Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa 

“entregar” ou “passar adiante”. Para Dalmoro e Nique (2012), “a tradição é a transmissão de 

costumes, comportamentos, rituais, memórias, rumores, crenças, lendas, para pessoas de uma 

comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura”. Uma 

tradição de um determinado grupo social representa suas memórias, sua identidade cultural 

suas crenças, seus mitos, seus rituais e sua história. 

Jodelet (2002 apud DALMORO; NIQUE, 2012) afirma que a tradição é uma 

forma de conhecimento elaborado e compartilhado pela sociedade, com um objetivo prático, e 

que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Portanto, 

exercem influência nas pessoas daquele grupo. 
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Para alguns teóricos a cultura de consumo de uma determinada região, pode não 

ser aceito por alguns membros da sociedade ou por toda ela, o que constitui a rejeição, que 

gera uma resistência por parte do consumidor. A resistência do consumidor, pode se 

apresentar por comportamentos que advogam por mudanças na composição do mercado 

(SANDLIN; CALLAHAN, 2009 apud DALMORO; NIQUE, 2012). 

Com a uniformização e a homogeneização cultural de consumo globalizada, o 

consumidor se depara com duas opções: manter as tradições culturais e preservar os hábitos e 

valores da cultura de origem ou aceitar a aculturação global (AMINE; LAZZAOUI, 2008 

apud DALMORO; NIQUE, 2012). 

A opção de preservação cultural local é o foco deste trabalho, devendo verificar o 

quanto ela ainda atua como força de influência nos hábitos alimentares regionais dos jovens, 

de forma a verificar a aceitação dos jovens a esta cultura de consumo que está posta para os 

habitantes da região nordestina, e verificar a manutenção dessa tradição no mercado futuro. 

Assim, a tradição permanece sendo extremamente atual, pelo fato de as pessoas 

continuarem a nascer num determinado país e região e a se identificar com seus símbolos  

e valores (OLIVEN, 2006 apud DALMORO; NIQUE, 2012). Para Durkheim (1963),  

“os elementos cunhados pela tradição passam a fazer parte das representações coletivas, ou 

seja, um grande guarda-chuva de crenças, mitos, imagens, idioma, religião e as próprias 

tradições” (DURKHEIM; MAUSS, 1963 apud DALMORO; NIQUE, 2012). 

Nessa abordagem, o consumidor está entre duas opções: a força global 

dominadora e a resistência local. Contudo, de acordo com Hall (2006 apud DALMORO; 

NIQUE, 2012), “nem todos os indivíduos utilizam a “tradição” na busca de identidades que 

são sentidas como perdidas ao longo do tempo”. Alguns indivíduos optam pelas influências 

externas e abandonam suas identidades culturais. 

3.6 Identidade cultural 

A identidade cultural, conforme Oliveira (2006), “é um sistema de representação 

das relações entre indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios 

comuns como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros”. 

Identidade cultural, segundo Sousa (2009), são as construções culturais e as características 

próprias do povo, que diferenciam as comunidades, é um conjunto vivo de relações sociais e 

patrimônios simbólicos que são compartilhados entre as gerações, cujos valores são comuns 
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entre os membros da comunidade. É um processo dinâmico, de construção continuada, 

modificado por várias fontes no tempo e no espaço (OLIVEIRA, 2006). 

Triandis (1994) destaca que “a identidade cultural que os indivíduos desenvolvem 

é resultado de um processo de assimilação em que pode haver perdas das características 

dominantes de cada grupo ou adição de habilidades e características de outros grupos” 

(STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010). 

A formação de identidades, sejam elas nacionais ou locais, não são nem genéticas 

nem hereditárias, ao contrário, são formadas e transformadas no interior de uma 

representação. Uma nação ou região é, nesse processo formador de uma identidade, uma 

comunidade simbólica em um sistema de representação cultural (MIRANDA, 2000). 

Warnier (2003, p. 151 apud STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010,  

p. 118) afirma que as culturas modernas enfrentam a “explosão e dispersão de referências 

culturais mais do que da homogeneização”. Entretanto, para Miranda (2000), mesmo 

considerando a globalização desigual, pois pode favorecer mais a determinadas culturas, a 

globalização, paradoxalmente, vem fortalecendo a proliferação de identidades locais. 

Na seção seguinte, serão discutidos aspectos que relacionam a cultura ao 

alimento, a cultura alimentar, os rituais e os hábitos alimentares que envolvem o consumo do 

produto. 
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4 ALIMENTO E CULTURA 

4.1 Cultura alimentar 

A cultura alimentar, de acordo com Braga (2004, p. 39), refere-se aquilo que  

“dá sentido às escolhas e aos hábitos alimentares: as identidades sociais. Sejam as escolhas 

modernas ou tradicionais, o comportamento relativo à comida faz referência direta ao sentido 

que damos a nós mesmos e à nossa identidade social”. Assim, os hábitos alimentares 

destacam a cultura que cada um está inserido, assim como a cultura de um determinado local 

pode revelar as práticas alimentares de determinado grupo social visto que as comidas são 

associadas a povos em particular. 

Um dos mais óbvios domínios de estilo de vida influenciados pelo lugar em que 

se vive é a comida. A cultura alimentar do local influencia o estilo da culinária local, o estilo 

de vida e, consequentemente, os alimentos que são consumidos e a forma como são 

consumidos (SOLOMON, 2011). 

As preferências alimentares dizem muita coisa a respeito e a cultura que pertence, 

pois muitos dos gostos e desgostos são respostas aprendidas no ambiente em que a pessoa está 

imersa, tais como: família, sociedade, cultura local, escola e religião. Isso exemplifica um dos 

fatores pelos quais o consumo de determinados alimentos varia no mundo, pois em certos 

locais a cultura não admite o consumo de determinado alimento ou o alimento pode ser 

considerado sagrado, o que aumentaria o seu consumo (SOLOMON, 2011). 

Para Solomon (2011), uma cultura alimentar é um padrão de consumo de comida 

e bebida que reflete os valores de um grupo social. Como esses valores variam de forma 

radical, as empresas do setor alimentício normalmente acham difícil padronizar as receitas.  

Às vezes essas preferências se baseiam em gostos e tradições, mas em outros casos as pessoas 

em outros países ou regiões possuem focos diferentes para sua saúde. Segundo Braga (2004), 

a cultura alimentar não diz respeito somente ao que tem raízes históricas e tradições, mas, 

principalmente, aos hábitos cotidianos que são compostos pelo que é tradicional e pelo que se 

constituem como novos hábitos. 

Dentro da cultura alimentar há inúmeras manifestações culturais da pessoa na 

sociedade, além de simplesmente comer, há manifestações das relações pessoais, sociais e 

culturais que estão envolvidas naquele ato. O alimento é básico para a existência de um povo, 

e o processo de compra destes alimentos tem um papel importante na formação de qualquer 
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cultura. Os métodos de procurar e processar estes alimentos estão intimamente ligados à 

expressão cultural e social de um povo (LEONARDO, 2009). 

Para Montanari (2013), procurar as raízes das culturas alimentares leva a um 

amplo cruzamento de elos na medida em que o indivíduo se afasta do presente. A identidade 

existe no fim do percurso e não no seu início, sendo que as pessoas em sua existência são o 

ponto fixo, o produto visível e definido, enquanto que as raízes, amplas, numerosas e difusas, 

representam a história que os construiu. 

A cultura alimentar brasileira é composta pela união de diferentes culturas, tais 

como a africana, a portuguesa e a indígena, dentre outras culturas que tiveram influência 

localizada em algumas regiões do pais. Cada cultura tem sua participação na formação da 

cultura alimentar brasileira, a indígena, estes viviam exclusivamente da caça, pesca e das 

raízes colhidas, com produtos base como mandioca, inhame, milho verde, batata doce, banana 

da terra, brotos. A herança alimentar dos africanos: são as comidas misturadas na mesma 

panela. A herança alimentar dos portugueses: é a oliva, a gordura, os pastéis, as massas e os 

doces. Sendo a calda para conservar o doce, e o queijo para quebrar um pouco do doce das 

compotas. A herança portuguesa em hábito alimentar brasileiro: alto teor de gordura e açúcar. 

Percebe-se que o queijo coalho tem sua origem ligada principalmente às heranças 

portuguesas, por ter trazido o queijo, e a herança africana, que influenciou a forma de 

cozinhar o queijo (LEONARDO, 2009). 

4.2 Hábitos alimentares 

O hábito alimentar, de acordo com Botelho (2006 apud PAIVA, 2011, p. 29), 

“pode ser definido como um código elaborado e complexo que extrapola o ato de comer, 

possibilitando a compreensão da organização econômica de uma sociedade e suas relações 

sociais”. Como parte de uma cultura, religião, da moral e da saúde. Diante do significado de 

cultura, Braga (2004, p. 39) afirma “que os hábitos alimentares fazem parte de um sistema 

cultural repleto de símbolos, significados e classificações, de modo que nenhum alimento está 

livre das associações culturais que a sociedade lhes atribui”. 

Os hábitos alimentares são fenômenos que são originados nas condições 

históricas, vivências e convenções sociais (PAIVA, 2011). Segundo Freitas e Minayo (2009 

apud PAIVA, 2011), “o indivíduo se habitua a alimentar-se no cotidiano da cultura a qual está 

inserido, enquanto inscrição cultural, revelador de identidades e valores que fazem referência 

ao cotidiano próprio da estrutura social”. 
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Para Freitas e Minayo (2009 apud PAIVA, 2011), compreender os significados do 

hábito alimentar é buscar os sentidos e percepções acerca da sua experiência alimentar no 

cotidiano e contexto social em que vive, que estão relacionados a recordações da infância e 

valores afetivos próprios da comensalidade. 

No Brasil, alguns alimentos representam a identidade nacional, o arroz e o feijão, 

por exemplo, pois fazem parte do hábito alimentar diário dos brasileiros. Regionalmente, há 

alguns alimentos que são característicos e marcam determinada região, ou seja, pratos que 

estão associados à sua região de origem: o churrasco gaúcho, o vatapá e o acarajé baianos, o 

pão de queijo mineiro, o queijo coalho no Nordeste, entre outros (BRAGA, 2004). 

De acordo com Botelho (2006 apud PAIVA, 2011), a união das diferentes 

culturas alimentares, formados principalmente pelas influências culturais no Brasil e os 

diversos gêneros alimentícios trazidos para o Brasil, contribuiu para as particularidades das 

cozinhas regionais brasileiras. Com o decorrer dos anos, particularidades desenvolvidas 

regionalmente e os acontecimentos históricos no Brasil e no mundo, desenvolveu-se e 

consolidou-se gastronomias regionais, cada uma com suas particularidades, embora marcadas 

por alguns produtos representativos da cultura alimentar nacional como o feijão com arroz. 

A cozinha regional nordestina foi diretamente influenciada pelos fatores 

socioeconômicos da região, seu bioma e aspectos culturais. Teve influência da culinária 

portuguesa, da cultura africana e da comida indígena. Um dos ingredientes muito utilizados 

nesta culinária são o queijo de coalho, produto típico do sertão nordestino. As formas de uso 

variam de Estado para Estado, às vezes variam até mesmo dentro do Estado, mas carregam 

traços em comum e os ingredientes típicos da região (FOOD MAGAZINE, 2015). 

Os hábitos alimentares sugerem e comunicam diversas formas de identidades, 

peculiares a cada localidade. Uma dessas formas é a do território, o “comer geográfico” 

(MONTANARI, 2013). 

Para estudar a cultura expressa através dos alimentos é preciso, antes disso, 

distinguir os produtos, os pratos e a cozinha da localidade. Enfatiza-se que os pratos locais, 

ligados aos produtos locais, sempre existiram e que, neste sentido, a comida está vinculada ao 

território, aos recursos do lugar e às tradições. Já a cozinha não depende dos recursos locais e 

pode ter sofrido grandes alterações com influências de outros locais (MONTANARI, 2013). 

O “Gosto da geografia”, ou alimentos regionais, ocorreu somente no decorrer dos 

últimos dois séculos de mutação cultural, o momento de desenvolvimento das culinárias que 

são chamadas de “regionais” é o século XIX, exatamente o período da industrialização 

(MONTANARI, 2013). Segundo Montanari (2013, p. 141), embora pareça paradoxal: 
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O início do processo de uniformização e, potencialmente, de globalização dos 

mercados e dos modelos alimentares estimulou um novo cuidado em relação às 

culturas locais, a invenção – com base em fragmentos transmitidos pela história – de 

“sistemas” que gostamos de denominar de cozinhas regionais. 

Com a globalização do consumo e informação mundial, se tornou uma tendência à 

padronização do consumo, por vários fatores, a influência da mídia interferindo em culturas 

locais, troca de informações muito intensas entre pessoas de localidades e culturas distintas e 

a consolidação da indústria alimentar (PAIVA, 2011). 

Os hábitos alimentares podem ser tradicionais em determinado local, mas ter 

origem em outro, principalmente diante do aumento de trocas entre culturas diversas. Toda 

cultura, tradição ou identidade é um produto histórico que se configura dinâmico e instável e 

desencadeado por fenômenos complexos de troca, que se modificam e se redefinem 

incessantemente, adaptando-se a situações novas, pelo contato com culturas diversas 

(MONTANARI, 2013). 

Para Giddens (1991), a tradição é reinventada constantemente, a cada geração na 

medida em que assume a herança cultural dos precedentes, não sendo estática. Determinado 

hábito alimentar ou alimento, que representam uma identidade cultural de um grupo social 

pode deixar de representar este mesmo grupo, por diversos fatores, a herança cultural pode se 

perder, pode haver mudança de valores, entre outros fatores (PAIVA, 2011). 

4.3 Alimento e cultura 

Alguns estudos têm a alimentação como uma necessidade básica, nesta 

perspectiva ela é estudada como fonte de proteínas, vitaminas, elementos indispensáveis à 

manutenção do corpo. No entanto outros estudos que percebem a alimentação como uma 

experiência culturalmente construída, que atende a uma necessidade básica, mas é preciso 

responder, sobretudo, porquê as sociedades e cultura elegem determinados alimentos em 

detrimento de outros para a sua alimentação (GONÇALVES, 2002). 

Os traços culturais podem ser identificadores nacionais ou regionais, pois eles 

ocupam posições dentro de sistemas de relações sociais e de significados. Portanto é preciso 

apurar os significados que podem assumir nas relações e discursos sociais, pois podem ser 

distintos tais como “fome” e “paladar”; “alimento” e “comida”. A fome remete as 

necessidades biológicas. Enquanto paladar, pode identificar as pessoas e distingui-las 
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enquanto culturas, pois o alimento passa a ser um fator de identificação de determinado grupo 

social (GONÇALVES, 2002). 

Os alimentos que vão representar as pessoas de forma coletiva não são escolhidos, 

pois não se trata de uma escolha consciente. Na verdade, segundo Gonçalves (2002), as 

pessoas não escolhem os alimentos, eles é que as escolhem, isso porque os alimentos que são 

escolhidos estão inseridos dentro de um sistema culinário que faz parte da constituição social. 

De acordo com Maciel (2001), a escolha do que será considerada “comida” e  

do como, quando e por que comer tal alimento, é relacionada com a imposição cultural.  

O homem se alimenta conforme o meio que vive, a forma da sociedade e o grupo a  

que pertence, marcando distinções precisas a cada cultura quanto alimentação e tudo que 

envolve ela. 

A alimentação não desempenha somente uma função identitária, mas também, no 

plano mais inconsciente, uma função constitutiva da identidade social. Os alimentos não são 

simplesmente escolhidos para representar uma identidade regional ou nacional, eles são 

coletivamente celebrados dentre outros alimentos e tornam-se uma marca da identidade 

regional (GONÇALVES, 2002). 

A pessoa não escolhe apenas o que se come, com quem come, mas também o 

como, se é vivo, cru, assado, cozido, apodrecido, etc., qual a técnica utilizada e o quando se 

come. Isso ocorre na alimentação rotineira e em momentos especiais, determinando o que 

pode ser consumido ou não em determinadas situações (MACIEL, 2001). 

A comida, a forma como é consumida, como é preparada, quem acompanha 

enquanto come, e todos os rituais que envolvem a comida envolve emoção, trabalha com a 

memória e com sentimentos. Para Maciel (2001), “as expressões ‘comida da mãe’, ou 

‘comida caseira’ ilustram bem este caso, evocando infância, aconchego, segurança, ausência 

de sofisticação ou de exotismo”. 

4.4 Categorias de produtos 

4.4.1 Produtos regionais 

Por serem apontadas como uma das alternativas ao desenvolvimento do meio 

rural e desenvolvimento da economia, as políticas de promoção e valorização de produtos 

agroalimentares tradicionais e regionais, têm sido objeto de atenção constante em diferentes 

documentos comunitários nos últimos anos, no objeto desse estudo visa identificar os hábitos 
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e preferências do consumidor, de forma a identificar se o produto tradicional em estudo tem 

alguma forma de representação para o consumidor (CABO et al., 2015). 

Tibério e Cristóvão (2001 apud CABO et al., 2015), baseados nas suas pesquisas, 

consideram que “os produtos agrícolas tradicionais locais têm um grande potencial que, a ser 

aproveitado. Alguns alimentos foram, de forma gradual, fazendo parte da dieta alimentar por 

diversos motivos, nomeadamente, culturais e tradicionais” (ZANDONADI; SILVA, 2005 

apud CABO et al., 2015). 

4.4.1.1 Queijos regionais 

A história de como surgiu o queijo traz à memória tempos imemoriáveis em 

diferentes espaços geográficos, com diferentes povos. O aparecimento do queijo, considerado 

uma iguaria por Bastos, Ulisses e Fontenele (2013), pode ser ligado ao longo processo que se 

deu o controle dos grupos humanos sobre a natureza. 

Não temos como dissociar produção leiteira e produção queijeira das possibilidades, 

avanços no que diz respeito ao armazenamento e criatividades culinárias possíveis 

em relação a diferentes tempos e espaço geográficos durante a história da 

humanidade. (BASTOS; ULISSES; FONTENELE, 2013, p. 11) 

Historicamente, o queijo, inicialmente, era elaborado apenas com a coagulação do 

leite, com ou sem sal. As técnicas foram se desenvolvendo, e aos poucos o queijo teve sua 

inserção no cotidiano de diferentes grupos, adaptando-se a aspectos sociais, econômicos e 

geográficos. Essas adaptações estão ligadas às características de cada local, que podem variar 

desde a variação do clima, qualidade de matéria prima, além de adaptações relacionadas à 

preferência de sabores, diferentes formatos e tamanhos diferentes para a sua feitura 

(BASTOS; ULISSES; FONTENELE, 2013). 

Dias (2010 apud BASTOS; ULISSES; FONTENELE, 2013) afirma que  

“alguns dos mais conhecidos queijos do Brasil, como os de Minas Gerais (Serra da Canastra, 

o do Serro), do Rio Grande do Sul (Serrano) e os de coalho no Nordeste, são herdeiros do 

queijo Serra Estrela (Portugal) chegados aqui no período da colonização portuguesa”. 

O Brasil possui alguns queijos típicos tradicionais de várias regiões do país, que 

carregam bagagem cultural da região que representam. O queijo coalho é comercializado nas 

formas artesanais e industrializado, que diferem no processo de pasteurização e conservação, 

principalmente. Em virtude da grande variedade de queijos existentes é muito difícil a sua 
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classificação. De acordo com o site GT Queijos Artesanais (2015, online), podem ser 

adotados diversos critérios para classificação, tais como o lugar de origem, o tipo de leite, a 

quantidade de matéria gordurosa, os diferentes procedimentos na fase de elaboração, a 

textura, o tempo de maturação, o acabamento, a forma, o tamanho, a cor, o gosto, o aroma, o 

tipo de casca, entre outros. 

Para ilustrar algumas características de queijos artesanais brasileiros, no Quadro 1, 

estão descritos alguns dos principais queijos artesanais brasileiros, com suas respectivas 

denominação, origem, tipo de leite utilizado para fabricação, aspecto e característica de sabor. 

Quadro 1 – Queijos artesanais brasileiros (denominação, origem, leite utilizado, aspecto e 

características de sabor) 
Nome Região/Estado Leite Aspecto Sabor 

Coalho Nordeste 
Vaca ou 

Cabra 

Sem casca,  

cor marfim clara. 

Suave, pouco salgado, textura 

levemente “borrachenta”, bem 

diferente da versão pasteurizada. 

Serra da 

Canastra 

Microrregião da Serra da 

Canastra, Minas Gerais 
Vaca 

Casca lisa e ligeiramente 

oleosa. Pode apresentar 

mofos brancos. 

Levemente ácido, pouco salgado. 

Se mais curado, picante e rígido. 

Serra do 

Salitre 

Microrregiões de 

Patrocínio e Patos de 

Minas, Minas Gerais 

Vaca 
Casca dura e coberta  

por resina laranja. 
Bem picante e muito salgado. 

Araxá 
Microrregião de Araxá, 

Minas Gerais 
Vaca 

Casca fina amarelo claro, 

sem trincas, com 

carimbo do produtor. 

Ácido, amanteigado e pouco 

salgado. Se mais curado,  

picante e rígido. 

Serro 

Microrregiões do Vale  

do Rio Doce e do Serro, 

Minas Gerais 

Vaca 

Casca natural amarelo 

marfim, textura lisa e 

sem rachadura. 

Brando, ligeiramente salgado, 

úmido e ácido. Aromas florais. 

Serrano 
Campos de Cima da 

Serra, Rio Grande do Sul 
Vaca 

Casca amarelo clara 

macia, comestível; 

retangular. 

Ácido, amanteigado. 

Alagoa 

Município de Alagoa, 

Serra da Mantiqueira. 

Minas Gerais. 

Vaca 
Casca natural e lisa, sem 

rachaduras, comestível. 

Muito aromático, levemente 

picante, intenso, salgado e 

persistente. 

Marajó Ilha de Marajó Búfala Casca branco-pérola. 

Aroma de leite fresco,  

sabor suave, gorduroso e  

pouco salgado. 

Campo 

Redondo 

Campo Redondo,  

Minas Gerais 
Vaca 

Casca amarela,  

textura pastosa. 

Adocicado quando jovem  

e salgado com fundo doce  

quando curado. 

Fonte: Costa (2013, online). 

Alguns destes queijos regionais são certificados com registro de Indicação 

Geográfica (IG) que é conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de 

origem, o que lhes atribui reputação, valor e identidade própria, além de os distinguir em 

relação aos seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma 

qualidade única em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer. 
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Existem duas espécies ou modalidades de Indicação Geográfica: “Indicação de Procedência 

(IP)” e “Denominação de Origem (DO)”. 

Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 2016), instituição 

que concede o registro e emite o certificado, apesar de haverem muitas outras solicitações, 

dos queijos regionais que já têm o selo de indicação de procedência, são o Canastra e o Serro, 

ambos de Minas Gerais, conseguidos em 2012 e 2011, respectivamente. 

Selo regional de indicação geográfica 

Nos últimos anos, de acordo com Menezes (2014), observou-se uma crescente na 

demanda pelo registro de indicação geográfica para queijos tradicionais em diferentes regiões 

brasileiras. Desse modo, preservar as tradições, além de adquirir maior valor, credibilidade ao 

produto regional, inserção a novos mercados, reconhecimento da qualidade e a preservação de 

produtos obtidos a partir de recursos locais e saberes repassados por gerações, de igual modo 

aos queijos e vinhos europeus com os selos de qualidade. Indicações geográficas existem no 

Brasil, não como em países europeus, como França, Portugal e Itália, onde são conhecidas há 

muito tempo devido grande tradição na produção de vinhos e produtos alimentícios. Este tipo 

de certificação é atribuído a produtos ou serviços que são característicos de determinada 

região e apresentam qualidade diferenciada em virtude de seus recursos naturais, como solo, 

vegetação, clima e know-how (saber fazer). 

Existem duas espécies ou modalidades de Indicação Geográfica: “Indicação de 

Procedência (IP)” e “Denominação de Origem (DO)”. A definição de Denominação de 

origem (DO), conforme o MAPA (1996 apud MENEZES, 2011) é “o nome geográfico de 

país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 

qualidades ou características se devam exclusiva, ou essencialmente, ao meio geográfico, 

incluídos fatores naturais e humanos”. O MAPA (1996 apud MENEZES, 2011) define 

Indicação de Procedência (IP) como sendo “o nome geográfico de país, cidade, região ou uma 

localidade de seu território, que se tornou conhecido como centro de extração, produção ou 

fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço”. Artigos para 

alimentação humana, produtos agropecuários não-alimentícios, produtos industriais e 

produtos artesanais podem receber o selo de IG. 

O registro no INPI é uma garantia da proteção do nome do local geograficamente 

reconhecido, uma forma de obter uma diferenciação do produto ou serviço no mercado e uma 

forma de garantia para os consumidores. Pois o registro de IG permite delimitar a área 

geográfica, restringindo o uso da IG aos produtores e prestadores de serviços da região e 

onde, mantendo os padrões locais, impede que outras pessoas utilizem o nome da região em 
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produtos ou serviços indevidamente, impede também que só recebam o selo, além de estar na 

região delimitada geograficamente, tenham o padrão de qualidade e produção definido. Com 

isso, o interesse por esse sinal distintivo é cada vez maior (INPI, 2015). 

O reconhecimento da IG, no Brasil, pode iniciar-se por meio da organização de 

grupo de produtores, sindicato, instituto, associação ou qualquer outra pessoa jurídica que seja 

estabelecida no território, motivados pela defesa do produto como um patrimônio inserido na 

história de uma localidade, arraigado na vida de uma comunidade e integrado a um mercado 

consumidor mantenedor de uma identidade com o território e com o produto referenciado 

(MENEZES, 2014). 

Foi constatado no diagnóstico das possíveis indicações geográficas, no site do 

Ministério da Agricultura, o queijo de coalho produzido em Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Ceará e o queijo manteiga produzidos nos dois últimos Estados. Os processos de 

certificação não têm divulgados as etapas e prazos para a certificação pelo MAPA, os que 

estão em processos de certificação em estágio mais avançado os Estados de Pernambuco, com 

a solicitação de certificação do queijo coalho da região de Garanhuns e o Ceará com a 

solicitação de certificação do queijo coalho da região de Jaguaribe (MENEZES, 2014). 

A região do Jaguaribe (CE), berço do queijo coalho, objeto de estudo desta 

monografia, é identificada como uma região produtora tradicional de queijo coalho que está 

passando por um período de estudo para adquirir o selo de indicação geográfica de produção 

de queijo coalho, reforçando assim, a sua influência regional. 

Queijo coalho 

O queijo de coalho é um alimento reconhecido por representar a identidade 

cultural nordestina, enraizado na alimentação dos nordestinos. Os alimentos são tomados 

como representações sociais no cotidiano das pessoas, representam um valor simbólico que 

remete à sua origem territorial e contêm códigos culturais que influenciam determinantemente 

a sua escolha (MENEZES, 2011). 

O queijo coalho é derivado de leite de vaca cru e/ou leite pasteurizado, que pode 

utilizar o coalho natural ou industrializado. O nome coalho deve-se à utilização de uma 

enzima do estômago de animais como mocó, preá, cabritos, bezerros, entre outros, para a 

produção do queijo, substituída pelo uso do coalho industrial (BASTOS; ULISSES; 

FONTENELE, 2013). 

História 

A prática cultural da elaboração dos derivados de leite, no Nordeste, foi 

transmitida pelos antepassados, na época era exclusivamente para o autoconsumo. Como 
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reflexo do movimento migratório, após a década de 1970, vislumbrou-se a estratégia de 

produção artesanal, para comercialização nas capitais nordestinas. Reforçado pela identidade 

que os produtos expressam, os consumidores legitimaram e fortaleceram o “saber-fazer” 

territorial no Sertão e Agreste nordestino. Ao longo do tempo, esse “saber-fazer” sofreu 

influência, sendo ressignificado, desde a produção de leite à elaboração dos derivados, 

formada pelos tipos considerados tradicionais: o queijo de coalho, queijo-manteiga, a 

manteiga em creme, manteiga da terra. Isso é resultante das mudanças, influências das inter-

relações entre o homem/espaço, rural/urbano, local/territorial, que além de ser uma atividade 

econômica são vinculadas à preservação dos laços de identidades com o território 

(MENEZES, 2011). 

O queijo de coalho destaca-se em todos os Estados do Nordeste, o seu consumo 

está incorporado à identidade cultural nordestina, constatado na pesquisa também tal 

reconhecimento como um produto que representa a identidade cultural nordestina, e, 

atualmente, sua produção consome a maior parte da produção leiteira em relação aos demais 

derivados do leite no Nordeste (MENEZES, 2011). 

Para efeito de monografia, situando o leitor na história do queijo coalho,  

discorre-se um pouco da história do município de Jaguaribe, local que faz parte da origem e 

fama do objeto de estudo deste trabalho, o queijo coalho. Situado a 308 km de Fortaleza, o 

município de Jaguaribe possui pouco mais de 34 mil habitantes (IBGE apud BASTOS; 

ULISSES; FONTENELE, 2013). Nessa região, Dias (2010 apud BASTOS; ULISSES; 

FONTENELE, 2013) relata o surgimento de um dos mais antigos queijos brasileiros, o coalho 

do Nordeste, que no período desta pesquisa ocorre com maior frequência nos Estados de 

Pernambuco e Ceará. 

A produção de queijo coalho em Jaguaribe está associada às instalações das 

fazendas para a criação de gado, passando pelo período das charqueadas no século XIX, que 

movimentava a economia local, o queijo surgiu como opção para evitar que o leite produzido 

por esses rebanhos estragasse. E devido ao modelo de comercialização da época, os chamados 

comboieiros, que viajavam pela região nordestina comercializando, ajudaram a difundir o 

queijo coalho de Jaguaribe. Com os comboieiros e as feiras de comércio e trocas realizadas na 

região do Vale do Jaguaribe, o queijo coalho de Jaguaribe se consagra devido ao sabor e 

feitura peculiares pela tradição (BASTOS; ULISSES; FONTENELE, 2013). 

O queijo coalho de Jaguaribe insere-se no atual conceito de patrimônio, como 

objeto da cultura e iguaria relacionada ao “saber fazer” e à cultura alimentar/material das 

pessoas do lugar, pois ao longo de sua trajetória, foi constituído como elemento da identidade 
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cultural e memória social. Os produtores da região resguardam a tradição do queijo, mantendo 

o queijo como um “objeto/produto híbrido”, de modo que o artesanal e o industrial se 

misturam, pois os produtores se adequam à modernidade, exigências sanitárias de produção e 

buscam inserir as tradições, seja na adaptação do gosto do consumidor que vêm mudando 

junto do queijo (BASTOS; ULISSES; FONTENELE, 2013). 

Mercado 

A produção e consumo de alimentos tradicionais, no Brasil, embora seja 

constatado o avanço do setor industrial, no Nordeste, persiste o consumo desses produtos  

que estão enraizadas na identidade, denotando que as especificidades locais permanecem 

arraigadas nos hábitos de grupos sociais. Hernández (2005 apud MENEZES, 2014, p. 10) 

assevera que muitos consumidores buscam “um produto conhecido e com identidade”, uma 

vez que conhecem os processos que foram elaborados e as matérias-primas utilizadas, fatores 

que contribuem para a continuidade da demanda dos alimentos tradicionais (MENEZES, 

2014). Neste contexto, de acordo com Menezes (2014, p. 10-11): 

[...] os migrantes, para fortalecer a suas identidades, procuram tais produtos como 

um símbolo que os caracteriza e contribui para a manutenção dos costumes e hábitos 

vivenciados no seu território [...]. Nos deslocamentos, independentemente da 

distância, as populações carregam os seus hábitos e tradições alimentares. Como 

ressaltou Maciel (2005, p. 51) com os movimentos migratórios, as populações ao se 

deslocarem “levavam com elas seus hábitos, costumes e necessidades alimentares, 

enfim, todo um conjunto de práticas culturais alimentares”. Alguns conseguem 

continuar a produzir; outros buscam adquirir de terceiros, alimentando o seu corpo e 

a sua identidade cultural e territorial. Como ressaltaram Canesqui e Garcia (2005), 

não comemos apenas nutrientes que contribuem para mantermos vivos, pois o ato de 

alimentar-se está integrado aos rituais e seleções que contribuem na socialização dos 

indivíduos. 

Este vínculo cultural estabelecido pela identidade cultural percebida nos alimentos 

pode ser um fator que mantém o consumo do queijo coalho e a economia do setor, 

estimulando os produtores permanecer com a tradição, tornando um ciclo virtuoso de 

manutenção da tradição. 

O referencial teórico se encerra aqui. Na seção seguinte serão tratados assuntos 

metodológicos, como foi conduzida a pesquisa e o quadro de congruência que explicita como 

este referencial teórico foi utilizado na construção da pesquisa. 
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5 METODOLOGIA 

Esta seção tem como objetivo apresentar o método utilizado na pesquisa, que teve 

como foco entender a influência do regionalismo no comportamento de compra, com destaque 

ao queijo coalho. 

5.1 Características da pesquisa 

As principais formas de classificação da pesquisa são: quanto à natureza; quanto 

aos objetivos (exploratória, descritiva e explicativa); quanto aos procedimentos; e quanto ao 

objeto (bibliográfica, de laboratório e de campo) (ANDRADE, 2009). 

Quanto à natureza, a pesquisa pode constituir-se em básica ou aplicada. Neste 

critério, o trabalho classifica-se como pesquisa básica, pois é uma pesquisa que destina a 

investigar fenômenos e seus fundamentos (ANDRADE, 2009). 

A metodologia deste estudo, quanto aos objetivos, pode ser classificada como um 

estudo exploratório, pois o objetivo desse tipo de estudo é examinar um tema ou um problema 

de pesquisa pouco estudado, do qual se tem muitas dúvidas ou não foi abordado antes 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, com o objetivo de explorar um problema 

ou uma situação a fim de oferecer maior compreensão, dentre os seus objetivos podem se 

desenvolver hipóteses (MALHOTRA, 2012). 

Os procedimentos utilizados foram pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa 

bibliográfica foi utilizada como meio para construção do referencial teórico, que se deu 

através do estudo de livros, artigos, revistas, sites e outras publicações. A pesquisa de campo é 

aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um 

problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, 

ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou a relação entre eles (ANDRADE, 2009). 

A pesquisa de campo se deu através da coleta de dados com aplicação de 

questionários com os consumidores da categoria de produto estudado, enviados através da 

Internet, usando ferramenta Google formulários. 
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5.2 Objeto de estudo 

O objeto do estudo são os consumidores de queijo coalho, alimento tradicional 

produzido em vários Estados do Nordeste brasileiro a partir de leite de vaca. O queijo coalho 

é fabricado com massa semicozida e, tradicionalmente, consumido fresco ou maturado. Em 

geral, o formato deste queijo é retangular ou redondo e o seu peso varia entre 1,0 e 5,0 kg 

(CAVALCANTE et al., 2007). 

5.3 Amostra 

A amostra foi composta por consumidores de queijo coalho, de ambos os sexos, 

com idade de 18 a 35 anos, com renda familiar acima de 1 (um) salário mínimo, residentes no 

Nordeste. A amostragem é do tipo não probabilística, por julgamento e conveniência.  

De acordo com Malhotra (2012), uma amostra é escolhida arbitrariamente pelo entrevistador, 

caso contrário, opta-se por uma decisão consciente sobre quais elementos incluir na amostra 

conforme a conveniência. 

5.4 Instrumento da pesquisa 

Foi elaborado um questionário individual e não presencial, aplicado via 

formulários, ferramenta de aplicação e tabulação de questionários disponibilizada  

pelo Google. Os questionamentos deste trabalho serviram de base na fundamentação do 

questionário, relacionando a teoria explanada no referencial teórico e os objetivos do trabalho. 

A relação da teoria com os objetivos está listada no Quadro 2, a seguir: 
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Quadro 2 – Quadro de congruência (continua) 
Objetivos 

principais 
Objetivo Autor 

Teoria 
Questões 

Analisar a 

percepção de 

identidade 
cultural 

Investigar a influência  

da cultura no consumo. 

Giglio (2005) 

O comportamento de compra e consumo é reflexo do estilo de vida adotado por 

uma pessoa, pois ao adotar determinado estilo de vida ele adere a elementos 
culturais, objetos, valores morais, rotina. 

10a,b 

McCarthy e  
Perreault (1997) 

Muitas necessidades pessoais são aprendidas pela cultura. A necessidade de 

alimento, por exemplo, pode levar muitos desejos específicos de alimento, 

dependendo de muitos fatores, um deles é a cultura. 

10c 

Kluckhohn (1962 

apud TORRES; 
ALLEN, 2009) 

O conceito de cultura pode ser dividido entre elementos objetivos e subjetivos, ou 

seja, valores, crenças e normas sociais de um grupo social. Ao analisar a cultura 

subjetiva, cuja correlação com as expectativas e a satisfação do consumidor, 
avaliam-se as diferenças culturais e seus impactos no comportamento do 

consumidor por região. 

10a, 14 

Braga (2004) 

“A cultura alimentar refere-se aquilo que dá sentido às escolhas e aos hábitos 
alimentares: as identidades sociais. Desse modo, práticas alimentares revelam a 

cultura em que cada um está inserido, assim como a cultura de um determinado 

local pode revelar as práticas alimentares de determinado grupo social visto que 
comidas são associadas a povos em particular.” 

12 

Solomon (2011) 

“A cultura alimentar do local influencia o estilo da culinária local, o estilo de vida e 

consequentemente os alimentos que são consumidos e a forma como são 

consumidos.” 

 

Interesse de 

valorizar/manter/
perpetuar a 

identidade 

cultural 
nordestina 

Descobrir se existe o  

hábito de consumo  

e se há interesse  
em mantê-lo. 

Solomon (2011) 

Muitas das nossas decisões habituais estão sujeitas ao viés da contabilidade mental, 

para facilitar as decisões criamos atalhos, esses atalhos são chamados de 

heurísticas, alguns exemplos deles são nomes de marcas familiares, preços mais 
altos associados a qualidade e país de origem do produto. 

07 

A força de hábitos  

aprendidos durante a 

infância/juventude  
são forças que  

moldaram hábitos. 

Peter e Olson  

(2009) 

“As reações afetivas são aprendidas. Os consumidores aprendem algumas de suas 

reações afetivas mediante processo de condicionamento clássico, ou seja, a 

repetição. Os consumidores adquirem várias reações afetivas em suas primeiras 
experiências de socialização na infância. Pelo fato de as reações afetivas serem 

aprendidas elas podem variar entre diferentes culturas, subculturas ou outros 

grupos sociais. Desse modo, o sistema afetivo tende a reagir de maneira diferente 
ao mesmo estímulo.” 

08, 15 

Engel, Blackwell  
e Miniard (2000) 

A abordagem behaviorista de aprendizagem possui dois tipos básicos, são o 

condicionamento clássico e instrumental. O condicionamento clássico é o 
aprendizado que ao receber determinado estímulo ela terá uma determinada 

resposta, aprendida pela repetição. O condicionamento instrumental ocorre com o 

aprendizado após a experiência de uso de um produto, no qual ele cria o 

condicionamento de repetir o produto caso ele tenha gostado ou de não repetir caso 

não tenha gostado. 

Descobrir a força  
da família e das  

experiências de  

início de vida no  
consumo de  

queijo coalho. 

Engel, Blackwell  

e Miniard (2000) 

Segundo Engel, dois tipos de força explicam essa constante mudança de valores, a 
primeira está na tríade de instituições: família, instituições religiosas e escolas. A 

segunda fonte são as experiências de início de vida. 06, 08, 

11, 16 

Investigar a  

perpetuação dos  
valores centrais da  

cultura no consumo. 

Solomon (2011) 

Os valores culturais profundamente arraigados, chamados de valores centrais, 

ditam os tipos de produtos e serviços que procuramos ou evitamos, pois os 
produtos são vistos como instrumentos para auxiliar a pessoa atingir um 

determinado valor, como a individualidade ou a liberdade, por exemplo. Cada 

cultura é caracterizada por um conjunto de valores centrais, aos quais muitos de 
seus membros aderem, e ao aderir estes valores culturais eles irão consumir de 

acordo com esses valores. 

 

Verificar a 

tendência  
de aceitação do  

público jovem a  

identidade local x  
Globalização. 

Verificar a tendência  

de aceitação do  

público jovem a  
identidade local x  

Globalização. 

Strehlau, Claro  

e Laban Neto  
(2010) 

As identidades são dinâmicas e híbridas, elas estão em constante construção, 
modelando e remodelando a identidade de uma sociedade, de acordo com Canclini 

(2008 apud STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010), a construção 

continuada leva a relativizar a noção de identidade. Esta perspectiva põe em 

evidência o risco de delimitar identidades locais que tendem a afirmar-se como 

radicalmente opostas à sociedade nacional ou à globalização. Isto mostra que a 

globalização pode ter consequências de acabar com uma identidade local ou de 
acordo com Hall (2006 apud STREHLAU; CLARO; LABAN NETO, 2010) que 

supõe que uma consequência da globalização é a possibilidade do fortalecimento 

de identidades locais ou à reprodução de novas identidades. 

11 

Paiva (2011) 

Mesmo com a padronização de consumo, devido a globalização do consumo, existe 

ainda hoje uma complexa geografia de hábitos alimentares, que influenciam e 

definem o hábito, onde algumas especificidades regionais permanecem enraizadas. 
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Quadro 2 – Quadro de congruência (conclusão) 
Objetivos 

Principais 
Objetivo Autor 

Teoria 
Questões 

Interesse de 
valorizar/manter/pe

rpetuar a identidade 

cultural nordestina 

Identificar o quanto  
a identidade regional  

influencia no processo  

de compra de queijo 
coalho e na manutenção  

dos hábitos/tradições de 

consumo. 

Gonçalves 

(2002) 

A identificação social pelos alimentos é muito importante, como instrumento 

de representação de um grupo. Nós não escolhemos os alimentos que vão nos 
representar coletivamente, não se trata de uma escolha consciente. Na verdade, 

nós não escolhemos os alimentos, eles nos escolhem, isso porque os alimentos 

que escolhemos estão inseridos dentro de um sistema culinário inserido na 
constituição social. 

10c 

Gonçalves 
(2002) 

Mais que alimentar-se conforme o meio a que pertence, o homem se alimenta 

de acordo com a sociedade a que pertence e ao grupo, estabelecendo distinções 

e marcando fronteiras precisas. 

Menezes (2014) 

Os migrantes, para fortalecer a suas identidades, procuram tais produtos como 

um símbolo que os caracteriza e contribui para a manutenção dos costumes e 

hábitos vivenciados no seu território. Nos deslocamentos, independentemente 
da distância, as populações carregam os seus hábitos e tradições alimentares. 

10c 

Maciel (2005 

apud 
MENEZES, 

2014) 

Como ressaltou Maciel (2005, p. 51) com os movimentos migratórios, as 

populações ao se deslocarem “levavam com elas seus hábitos, costumes e 
necessidades alimentares, enfim, todo um conjunto de práticas culturais 

alimentares”. 

 

Solomon (2011) 

As preferências alimentares dizem muita coisa a nosso respeito e a cultura que 

pertencemos, pois muitos dos nossos gostos e desgostos são respostas 
aprendidas no ambiente em que a pessoa está imersa, tais como a família, 

sociedade, cultura local, escola e religião. Isso exemplifica um dos fatores 

pelos quais o consumo de determinados alimentos variam no mundo. 

07, 12, 

13 Gonçalves 

(2002) 

Há estudos que percebem a alimentação como uma experiência culturalmente 

construída, que atende a uma necessidade básica, mas é preciso responder 

sobretudo porque as sociedades e cultura elegem determinados alimentos em 
detrimento de outros para a sua alimentação. 

Freitas e Minayo  

(2009 apud  

PAIVA, 2011) 

O indivíduo se habitua a alimentar-se no cotidiano da cultura a qual está 

inserido, enquanto inscrição cultural, revelador de identidades e valores que 

fazem referência ao cotidiano próprio da estrutura social. 

Investigar  a 

influência de 
memórias 

históricas/afetivas e 

a inflência de 
hábitos 

culturalmente 

aprendidos no 
consumo 

Descobrir se há  

sustentabilidade  

para o consumo de 
queijo coalho. 

Menezes (2014) 

A produção e consumo de alimentos tradicionais, no Nordeste persiste o 

consumo desses produtos que estão enraizadas na identidade, denotando que as 

especificidades locais permanecem arraigadas nos hábitos de grupos sociais. 
Hernández (2005 apud MENEZES, 2014), assevera que muitos consumidores 

buscam “um produto conhecido e com identidade”, uma vez que conhecem os 

processos que foram elaborados e as matérias-primas utilizadas, fatores que 

contribuem para a continuidade da demanda dos alimentos tradicionais. 

07 

Investigar a tendência  

de repetição das  

memórias  
históricas/afetivas. 

Canesqui e 

Garcia  
(2005 apud  

MENEZES, 

2014) 

“Não comemos apenas nutrientes que contribuem para mantermos vivos, pois o 

ato de alimentar-se está integrado aos rituais e seleções que contribuem na 
socialização dos indivíduos.” 16 

Maciel (2001) 

A comida, a forma como é consumida, como é preparada, quem acompanha 
enquanto come, e todos os rituais que envolvem a comida envolve emoção, 

trabalha com a memória e com sentimentos. As expressões “comida da mãe”, 

ou “comida caseira” ilustram bem este caso, evocando infância, aconchego, 
segurança, ausência de sofisticação ou de exotismo. 

16 

O queijo coalho lhe  
identifica ou representa  

a sua região. 

Menezes (2014) 

Os migrantes, para fortalecer a suas identidades, procuram tais produtos como 

um símbolo que os caracteriza e contribui para a manutenção dos costumes e 
hábitos vivenciados no seu território. Nos deslocamentos, independentemente 

da distância, as populações carregam os seus hábitos e tradições alimentares. 

10c 

Maciel (2005 

apud 
MENEZES, 

2014) 

Como ressaltou Maciel (2005, p. 51) com os movimentos migratórios, as 

populações ao se deslocarem “levavam com elas seus hábitos, costumes e 
necessidades alimentares, enfim, todo um conjunto de práticas culturais 

alimentares”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O questionário é do tipo estruturado e está composto por perguntas fechadas e 

perguntas abertas. Os tipos utilizados de perguntas fechadas são: escala de Likert, múltipla 

escolha e dicotômicas. 

Foi obtido um total de 142 questionários, sendo validados apenas 107, que se 

encaixaram dentro do perfil da pesquisa. Os dados da pesquisa foram levantados no período 

de 13 a 19 de janeiro de 2017. 
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O questionário foi dividido em duas seções: a primeira seção, com perguntas 

escalares sobre os fatores de escolha de alimentos e um comparativo entre os alimentos 

regionais e outros alimentos; a segunda seção, com uma pergunta filtro onde somente quem 

consome, ou já consumiu, queijo coalho respondeu. Nesta última seção, as questões eram 

direcionadas aos fatores que influenciam no consumo de queijo coalho. 

5.5 Análise de dados 

Depois de coletados, os questionários foram tabulados, utilizando o Microsoft 

Excel, a fim de comparar e analisar o resultado. Foi utilizada a estatística descritiva: Média, 

Desvio-padrão e Variância. 
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6 RESULTADOS 

A partir dos conceitos apresentados no referencial teórico, apresenta-se,  

a seguir, o resultado da pesquisa, analisando a força do regionalismo no consumo do  

queijo coalho. 

6.1 Perfil da amostra 

Na análise do perfil da amostra são apresentados os aspectos socioeconômicos, 

abrangendo o sexo, a idade, a renda, a escolaridade, o local de origem e o local que cada 

respondente reside na data da pesquisa. 

Foram validados 107 respondentes, que consomem queijo coalho e se encontram 

dentro da faixa etária de interesse, que é compreendida entre 18 a 35 anos. 

O perfil do sexo dos respondentes caracterizou-se sendo 46% feminino e 54% 

masculino. Esse perfil não apresentou interferência na amostra planejada, pois o público-alvo 

planejado abrangia homens e mulheres, consumidores de queijo coalho. 

O perfil validado se compõe de jovens de 18 a 35 anos, como o objetivo é avaliar 

a força do regionalismo no consumo de queijo coalho, verificando a manutenção de tradições 

regionais pelo público jovem, diante de uma globalização que permite o acesso a outras 

culturas alimentares. 

A proporção de renda familiar que compôs os questionários foi de 4% com renda 

de até R$ 937,00 (1 salário mínimo), 41% para 2 a 4 salários mínimos, 24% para 5 a 7 

salários mínimos, e 31% para que recebia acima de 7 salários mínimos. A renda foi 

compatível ao planejado para a amostra cuja renda esteja acima de um salário mínimo. 

O perfil dos respondentes está descrito na Tabela 1, onde é comparada a 

distribuição dos respondentes entre renda familiar, sexo, idade e escolaridade: 

Tabela 1 – Perfil de critérios socioeconômicos 

Renda 
Sexo Idade (anos) Escolaridade 

M F 18-20 21-25 26-30 31-35 Até Ensino Médio Ensino Superior 

Até 1 salário mínimo 2 2 1 3 
  

1 3 

Entre 2 e 4 salários mínimos 19 25 10 18 10 6 8 36 

Entre 5 e 7 salários mínimos 13 13 2 16 6 2 1 25 

Acima de 7 salários mínimos 18 15 6 19 6 2 3 30 

Totais 52 55 19 56 22 10 13 94 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 
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O grau de instrução dos respondentes foi definido para fins de análise em dois 

grupos: “até Ensino Médio”, completo ou não, e “Ensino Superior”, completo ou não.  

O grupo “até Ensino Médio” teve 13 respondentes, enquanto o grupo “Ensino Superior” teve 

94 respondentes. 

Foram obtidas respostas de 89 respondentes que tem origem no Nordeste, 18 de 

outros Estados brasileiros. A distribuição do local onde residem no momento da pesquisa está 

descrita na Tabela 2: 

Tabela 2 – Distribuição de respostas por região que mora no momento da pesquisa 
Local onde mora Quantidade de pessoas 

Nordeste 96 

Outras regiões 11 

Total 107 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

As cidades foram usadas como critério comparativo entre as pessoas que  

moram no Nordeste ou em outros locais divididos entre dois grupos, os Estados nordestinos  

e o restante dos Estados brasileiros. 

6.2 Apresentação e discussão dos resultados 

O objetivo central deste trabalho é identificar a força do regionalismo no 

comportamento de compra de produtos regionais, com foco no queijo coalho, com 

direcionamento para o público jovem, pois, neste público, identifica-se a aceitação das 

tradições regionais atuais e seus interesses em mantê-las ou aderir à cultura alimentar 

globalizada. Dessa forma, é possível se ter uma visão sobre o mercado futuro do queijo 

coalho. 

De acordo com Gonçalves (2002), há estudos que percebem a alimentação como 

uma experiência culturalmente construída, que atende a uma necessidade básica, mas é 

preciso responder, sobretudo, porquê as sociedades e cultura elegem determinados alimentos 

em detrimento de outros para a sua alimentação. 

Sobre as preferências de consumo de alimentos regionais aos estrangeiros ou de 

outras regiões, apresentam-se os resultados obtidos na Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 – Perguntas escalares sobre a preferência de alimentos regionais 
Perguntas Média 

Eu tenho prazer quando consumo produtos alimentícios nordestinos. 4,43 

Eu dou preferência a produtos locais. 3,69 

Eu gosto de consumir alimentos de origem estrangeira. 3,13 

Preocupo-me com a origem do produto para consumi-lo. 3,03 

Acho que o produto alimentício europeu/americano tem mais qualidade. 2,52 

Prefiro consumir alimentos típicos de outras regiões aos do Nordeste. 1,93 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

A partir das médias obtidas nas questões escalares de 1 a 5 citadas na tabela 

acima, a preferência por produtos locais mostrou-se acentuada, com média 3,69, e a 

preferência por alimentos nordestinos mostrou-se forte, com a média alta de 4,43, na pergunta 

“Eu tenho prazer de consumir alimentos nordestinos” e uma média muito baixa, com média 

de 1,96, de preferência por alimentos de outras regiões quando comparados aos do Nordeste. 

De forma a entender e ter um critério comparativo, sobre a preferência de 

alimentos regionais, foram feitas perguntas referentes ao objetivo de investigar a força de 

alimentos regionais, de forma a identificar a preferência em geral, por alimentos locais ou de 

origem estrangeira. Segundo Paiva (2011), mesmo com a padronização de consumo, devido à 

globalização do consumo, algumas especificidades regionais permanecem enraizadas. 

Analisando as respostas, mesmo se tratando de um público jovem, que sofre mais 

ativamente a interferência de mídias e pode ter um acesso mais fácil a outras culturas,  

pode-se inferir que, de forma geral, eles têm preferência por alimentos regionais, reforçando a 

afirmação de Paiva (2011), quando diz que, mesmo com a globalização do consumo, algumas 

especificidades regionais continuam enraizadas. 

Na pergunta “Você consome algum alimento característico/regional do local onde 

vive?”, 96% afirmaram que consomem, conforme está descrito na Tabela 4. Comparando com 

as perguntas anteriores, pode-se perceber alguns fatos que se aproximam do que afirmam 

Freitas e Minayo (2009), ao dizerem que o indivíduo se habitua a alimentar-se no cotidiano da 

cultura a qual está inserido, enquanto inscrição cultural, revelador de identidades e valores 

que fazem referência ao cotidiano próprio da estrutura social. 

Tabela 4 – Pessoas que consomem algum alimento característico/regional do local em que 

vive 

 
f % 

Sim 102 96 

Não 5 4 

Total 107 100 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 
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Considerando que 96% da amostra consomem algum produto regional, dentre eles 

o motivo mais citado foi o “gosto”, citado por 87 pessoas, seguido pelo “hábito” (51), 

“memória” (histórica, afetiva e social), “valorização da cultural local” (33) e “manter a 

tradição” (19), conforme mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – O que influencia/estimula o consumo de produtos regionais 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 102 respondentes 

Os motivos de influência/estímulo para consumo de produtos regionais 

nãopermitem inferências a respeito do público-alvo especificamente. Entretanto, Solomon 

(2011) afirmar que as preferências alimentares dizem muita coisa a respeito da pessoa e da 

cultura a qual ela pertence, pois muitos dos gostos e desgostos são respostas aprendidas no 

ambiente em que a pessoa está imersa, tais como: família, sociedade, cultura local, escola e 

religião. Ressalta-se que o gosto das pessoas é influenciado pela cultura local, ou seja, mesmo  

não reconhecendo diretamente a influência da cultura regional, reconhece-se isso de forma 

indireta. 

Quando tratados de alimentos regionais nordestinos, sem especificação,  

percebe-se que quase toda a amostra diz consumir algum alimento local. Gonçalves (2002) 

afirma que a alimentação é percebida por alguns estudos, como culturalmente construída, que 

atende a uma necessidade básica, mas é preciso responder, sobretudo, porquê as sociedades e 

cultura elegem uns em detrimento de outros para a sua alimentação. 

De forma a entender o porquê determinados alimentos são elegidos como 

regionais, quando se analisam os motivos do consumo, tais motivos remetem as forças 

culturais construídas no entorno da cultura alimentar. O porquê que os alimentos regionais 

foram elegidos não se tem como responder, mas sua manutenção pode ser sugerida como um 
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ciclo de transmissão de informação cultural, onde dentre outras informações, a forma de 

alimentar-se é transmitida pela cultura, fortalecendo os regionais. 

Ao fim das perguntas que abordaram os alimentos regionais em geral foi colocada 

uma pergunta filtro, que separou as pessoas que afirmaram consumir, ou já ter consumido, 

queijo coalho das que não consomem. As pessoas que não consumiam queijo coalho tinham o 

questionário encerrado. Para fins de análise desta monografia, somente foram validados os 

respondentes que afirmaram já ter consumido alguma vez o queijo coalho. 

No início da segunda seção do questionário, em relação à preferência do consumo 

de queijo coalho aos demais queijos de outras regiões, percebe-se uma tendência, mesmo que 

pequena, do público jovem à identidade local. Neste caso, através do objeto do estudo, o 

queijo coalho apresenta uma média de preferência de 3,60, como descrito na Tabela 5. 

Tabela 5 – Prefiro consumir queijo coalho aos queijos de outras regiões 
 01 02 03 04 05 Média Geral 

Total de respostas por item 14 04 30 21 38 3,60 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

Em pergunta projetiva, o que vem a mente do consumidor, no intuito de descobrir 

as associações que a pessoa tem ligado ao queijo coalho, o mais citado foi o “Interior”, 

seguido pela “Família”, na ordem que se apresentam no Gráfico 2 abaixo: 

Gráfico 2 – O que vem à mente quando se fala em queijo coalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

O resultado apresentado acima também pode expressar a associação do queijo 

coalho à memória histórica que remete a culturas locais que foram incorporadas, pois segundo 
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Paiva (2011), mesmo com a padronização de consumo, devido à globalização do consumo, 

existe ainda hoje uma complexa geografia de hábitos alimentares, que influenciam e definem 

o hábito, onde algumas especificidades regionais permanecem enraizadas. 

No local onde as pessoas afirmaram ter tido o primeiro contato com queijo coalho 

foi em casa, consequentemente, junto à família. Essa resposta foi citada 99 vezes dentre os 

107 respondentes, o que demonstra a influência da família e das experiências de início de 

vida. Este local pode reforçar a hipótese feita anteriormente, que conforme Kotler (2000), a 

família é a mais importante organização de compra de produtos de consumo na sociedade, 

sendo, em geral, o meio de influência primário que tem uma ação que praticamente molda o 

comportamento pelo processo de socialização. 

Gráfico 3 – Local onde teve o primeiro contato com o queijo coalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

As razões valorizadas e/ou fazem consumir o queijo coalho, descritas no Gráfico 

4, foram o “sabor”, citada por 89% da amostra, seguida pelo fato de ter adquirido o hábito e 

sempre ter consumido desde a infância (51%) e a “tradição” (42%), ambas as características 

aprendidas por influências culturais. 

De acordo com Solomon (2011), muitos dos gostos e desgostos são respostas 

aprendidas no ambiente em que se está inserido. Já sobre o consumo desde a infância, Peter e 

Olson (2009) afirmam que os consumidores adquirem várias reações afetivas em suas 

primeiras experiências de socialização na infância. Pelo fato de as reações afetivas serem 

aprendidas, elas podem variar entre diferentes culturas, subculturas ou outros grupos sociais. 
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Gráfico 4 – Razões que são valorizadas e/ou fazem consumir o queijo coalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

As repostas que vieram à mente das pessoas, uma parte delas reforça a afirmação 

de Maciel (2001), que a comida, desde a sua preparação até o seu consumo, trabalha com 

memória e sentimentos, que fazem invocar a infância, o aconchego e a segurança. O fato  

de o queijo coalho evocar boas memórias pode sinalizar a tendência do consumidor em  

tentar repetir essas lembranças ao consumir o queijo coalho. De certa forma, as memórias 

influenciam a tendência de consumo futuro. 

Realizando uma análise comparando a questão projetiva, “O que vem à mente do 

consumidor quando se fala de queijo coalho?”, com o local onde eles afirmaram ter o 

primeiro contato com queijo coalho, pode-se afirmar que as respostas seguem uma linha de 

teoria de Engel, Blackwell e Miniard (2000), que propõem dois tipos de força que atuam na 

mudança de valores. A primeira está na tríade de instituições: família, instituições religiosas e 

escolas. A segunda fonte são as experiências de início de vida. E também pelo resultado 

mostrado no Gráfico 4, onde as pessoas disseram o que valorizam ou fazem consumir o queijo 

coalho, onde o hábito adquirido quando adulto foi citado somente por 4% da amostra. 

Alinhado com a pergunta escalar “Prefiro consumir queijo coalho aos queijos de 

outras regiões”, que teve uma média de 3,60, descrita na Tabela 5, pode-se identificar os 

fatores que fazem preferir o queijo coalho, que são fatores apreendidos no ambiente no qual o 

indivíduo está inserido. De acordo com Freitas e Minayo (2009), o indivíduo se habitua a 

alimentar-se no cotidiano da cultura a qual está inserido, enquanto inscrição cultural, 

revelador de identidades e valores que fazem referência ao cotidiano próprio da estrutura 

social. 
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A imersão desse indivíduo nessa cultura tende a valorizar mais o queijo coalho, 

pois o ciclo de aprendizagem cultural tende a manter-se. Segundo Solomon (2011), os valores 

culturais profundamente arraigados, chamados de valores centrais, ditam os tipos de produtos 

e serviços que se procuram ou evitam, uma vez que os produtos são vistos como instrumentos 

para auxiliar a pessoa atingir um determinado valor, como a individualidade ou a liberdade, 

por exemplo. Cada cultura é caracterizada por um conjunto de valores centrais, aos quais 

muitos de seus membros aderem, e ao aderirem estes valores culturais, eles irão consumir de 

acordo com esses valores. 

Considerando que os valores culturais centrais determinam os tipos de serviços 

procurados e evitados, investigou-se se as pessoas consideravam o queijo coalho como um 

produto que simboliza a cultura nordestina, para desta forma constatar se este produto era 

visto como possível de atingir os valores centrais adotados na cultura nordestina. O resultado 

obtido foi um alto reconhecimento do queijo coalho como produto que simboliza a cultura 

nordestina, com uma média de 4,59. Na Tabela 6, as respostas ficaram distribuídas da 

seguinte forma: 

Tabela 6 – O quanto concorda com a frase: O queijo coalho é um produto que simboliza a 

cultura nordestina 
 01 02 03 04 05 Média Geral 

Total de respostas por item 03 01 09 26 68 4,59 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

O motivo mais citado como principal que as pessoas deixariam de consumir o 

queijo coalho foi por motivo de saúde, a “restrição alimentar” (66%), seguido por 

acessibilidade/distribuição do produto, na opção de “não encontrar” (56%), ambos não 

diretamente por motivos de influência de outras culturas ou por mudanças de gostos, que 

foram as opções menos citadas, “variar o tipo de queijo” (21%) e “encontrar um queijo mais 

saboroso” (10%), respectivamente. Isso mostra que os principais motivos expressos na 

mudança de hábito do consumo do queijo coalho podem ser muito mais impactados por 

motivos de saúde ou distribuição, do que por influência de outras culturas ou por meio de 

mídias onde as pessoas poderiam conhecer outros queijos que gostassem mais, dessa forma, 

identificando a tendência da manutenção do consumo por este público no mercado futuro. 
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Gráfico 5 – Razões que fariam deixar de consumir queijo coalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

As associações feitas ao consumo de queijo coalho, em geral, estão ligadas a 

produtos típicos ou que fazem parte do cardápio diário de consumo, indicando a regularidade 

do consumo do produto. Por outro aspecto, não foi citado nenhum outro prato de outras 

culturas ou outras formas de uso do produto, exceto pelas associações feitas a pratos típicos. 

Quase todas elas são formas que existem há muito tempo, tais como o consumo associado 

com pão e com café. Essas novas associações são de suma importância para a manutenção da 

tradição e consumo do produto. Foram citados em “Outros” o consumo associado a “assado 

com mel” (2), “tapioca” (3), “sopa” (1) e “na cartola” (1). 

Gráfico 6 – Como consome o queijo tipo coalho 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 
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Conhecer os alimentos e hábitos associados ao consumo de queijo coalho é muito 

importante para entender os rituais de consumo que envolvem o produto, pois estes rituais 

tendem a perpetuar o consumo. De acordo com Canesqui e Garcia (2005 apud MENEZES, 

2014, p. 11), “Não comemos apenas nutrientes que contribuem para mantermos vivos, pois o 

ato de alimentar-se está integrado aos rituais e seleções que contribuem na socialização dos 

indivíduos”. Tese reforçada também por Maciel (2001), que afirma que a comida, bem como 

todos os rituais que a envolvem, trabalha com a memória e com sentimentos. As expressões 

“comida da mãe” ou “comida caseira” ilustram bem este caso, evocando infância, aconchego, 

segurança, ausência de sofisticação ou de exotismo. 

Um dos objetivos deste trabalho foi compreender se as pessoas, mesmo passando 

por algum tipo de mudança de cultura, continuariam a manter os hábitos aprendidos na sua 

cultura de origem onde tiveram influência da tríade de transfusão cultural e as experiências de 

início de vida que, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), moldam a forma de consumo 

das pessoas. 

Mesmo com a padronização do consumo, devido à globalização, existe ainda hoje 

uma complexa geografia de hábitos alimentares, com identidades locais fortes e percebidas 

por seus integrantes como uma identidade a ser mantida. Bem como também há identidades 

locais que se modificam ou se perdem ao longo dos anos, porque não são percebidas pelos 

habitantes ou por influências da globalização. Como já foi obtido em respostas anteriores, o 

queijo coalho é percebido como alimento regional. 

Com intuito de descobrir se uma diferenciação dos demais queijos com um selo 

de indicação geográfica seria valorizado e comprado, foi feita a pergunta se o selo de 

indicação geográfica ajudaria a comprar determinado produto, conforme mostra a Tabela 7. 

Tabela 7 – A existência de um selo de indicação geográfica ajuda na decisão de compra ou o 

faz comprar aquele produto? 

 
f % 

Sim 92 86 

Não 15 14 

Total 107 100 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 

Como demonstrado na tabela acima, a existência de um selo de indicação 

geográfica ajuda na decisão de compra ou ajuda a comprar um produto. Se tratando do estudo 

desta monografia, que objetiva analisar a força do regionalismo no consumo do queijo coalho 

direcionado para o mercado futuro, uma fatia majoritária das pessoas (86%) afirmaram que o 
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selo de indicação geográfica ajudaria na decisão, o que pode identificar o valor percebido no 

selo e que o público jovem reconhece a identidade, percebendo como um valor do produto a 

sua identificação de produção. Demonstra também o valor de se conseguir o selo de indicação 

geográfica que está em estudo para atestar a região das atribuições ao produto característicos e 

que apresenta qualidade diferenciada em virtude de seus recursos naturais como solo, 

vegetação, clima ou know-how (saber fazer), que garantiria as peculiaridades e o fato de ser 

um produto atestado e com qualidades reconhecidas, fortalecendo a tese da influência regional 

no consumo. 

Desse modo, o selo de indicação geográfica permitirá preservar as tradições, além 

de adquirir maior valor, credibilidade ao produto regional, inserção a novos mercados, 

reconhecimento da qualidade e a preservação de produtos obtidos a partir de recursos  

locais e saberes repassados por gerações, que por si só não garantiriam uma sustentabilidade 

no mercado futuro do queijo coalho, porém serviria como uma forma de mercado, 

principalmente o público jovem, que irá fazer parte do mercado futuro, reconhecendo e 

valorizando esse produto com garantia de qualidade e origem (MENEZES, 2014). 

Para os respondentes que responderam “sim”, a pergunta se o selo de indicação 

geográfica ajudaria a comprar o produto, foi a qualidade reconhecida (67%) e a confiabilidade 

(62%), o que pode-se observar a preocupação do público jovem com a qualidade do alimento 

consumido. 

Gráfico 7 – Porque o selo de indicação ajudaria ou faria comprar aquele produto 

 
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Base: 107 respondentes 
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“O importante é a confiabilidade no laticínio” e “Eu consumo, mas não compro no mercado, 

por exemplo”. 

Com intuito de investigar o apego das pessoas a sua cultura de origem, para 

entender sobre a força exercida pelo regionalismo, mesmo se passando por mudança de locais 

onde há mudança de culturas, foi perguntado se “A cultura/hábitos do local onde mora 

atualmente são diferentes do seu local de origem?”. As pessoas que afirmaram morar em 

locais diferentes ao de origem (32) foram questionadas se essa mudança fez com que 

mudassem seus hábitos. Com uma média de 3,24, em uma escala de 1 a 5. 13 delas afirmaram 

em outra questão que o ambiente/cultura que está inserido não influencia a consumir algum 

tipo de alimento que não tinha hábito de consumir. Este resultado, apesar de ser um número 

pequeno de amostragem, indica este indício de carregar os seus hábitos mesmo passando por 

mudança de cultura. 

A mudança de local onde há mudança de cultura pode provocar no indivíduo  

o interesse em procurar fortalecer sua identidade cultural, alimentando-se diariamente, ou 

assim quando possível, de produtos que caracterizam o seu território, como pode provocar 

mudanças em seus hábitos fazendo-o consumir alimentos que não consumia antes. 

Os resultados desta pesquisa apontaram, nas perguntas de mudança de local se 

houve mudança de alimentação e na pergunta se o ambiente/cultura que a pessoa está inserida 

influencia a consumir algum tipo de alimento que não tinha hábito, tiveram 13 repostas que 

não tiveram mudanças e 18 que passaram a consumir algum tipo de alimento que não tinham 

o hábito de consumir. Em geral, não há mudanças drásticas de hábitos, as pessoas tentam 

manter suas tradições culturais e também sofrem influência do meio que estão inseridas, ou 

seja, ela tende a incorporar hábitos alimentares e manter a sua cultura. Portanto, observa-se 

uma oportunidade de mercado de produtos regionais para as pessoas que moram fora de seu 

local de origem. 

Encerrada a discussão dos resultados, a seguir têm-se as conclusões obtidas com o 

estudo, as hipóteses geradas, o alcance dos objetivos deste trabalho e de quê forma o estudo 

poderá ser aproveitado, tanto para fins acadêmicos como comerciais. 
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo geral compreender a força exercida pelo 

regionalismo no comportamento de compra deste produto e identificar a tendência de 

mercado futuro deste produto regional, diante da globalização das culturas. Os objetivos 

específicos foram os seguintes: investigar a influência da cultura no consumo; analisar a 

percepção da identidade cultural e/ou interesse de valorizar/manter/perpetuar a identidade 

cultural nordestina; verificar a tendência de aceitação do público jovem a identidade local x 

globalização; investigar a influência de memórias históricas/afetivas e a influência de hábitos 

culturalmente aprendidos no consumo. 

Avaliando os resultados, pode-se inferir que, mesmo se tratando de um público 

jovem que tem contato com diversas mídias de massa e pode ter um contato mais fácil com 

outras culturas, os respondentes têm uma preferência reconhecida pelos produtos regionais e 

valorizam sua identidade local, sendo exemplificado nos seguintes resultados: a média de 

preferência por produtos locais foi de 3,69 e a preferência por alimentos nordestinos 

apresentou uma média alta de 4,43. Isso expressa uma complexa geografia de hábitos 

alimentares que influenciam e definem o hábito, onde algumas especificidades regionais 

permanecem enraizadas. 

Considerando que 96% da amostra consomem algum produto regional e diante 

dos motivos citados que influenciam/estimulam os produtos regionais, os mais citados foram 

o gosto e a memória (histórica, afetiva e social). Isso ressalta que o gosto das pessoas é 

influenciado pela cultura local, ou seja, mesmo não reconhecendo diretamente que a 

influência no consumo é devido à influência cultural regional, reconhecem isso de forma 

indireta. 

A família mostrou-se como um dos mais importantes fatores de formação das 

preferências do consumidor, sendo a sua própria casa o local onde as pessoas afirmaram ter 

tido o seu primeiro contato com queijo coalho. Associado às repostas que vieram à mente das 

pessoas, a maior parte delas remete a forma como é consumida e todos rituais que envolvem 

da sua preparação ao consumo. Além disso, ao trabalhar com memória e sentimentos,  

elas invocar a infância, o aconchego e a segurança. O fato de o queijo coalho evocar boas 

memórias afetivas pode sinalizar a tendência do consumidor em tentar repetir essas 

lembranças consumindo o queijo coalho. 

O fato de a família ter se apresentado como um dos mais importantes fatores de 

formação, pode ter implicações para campanhas de marketing e posicionamento de marca. 
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Os mesmos fatores de preferências de alimentos regionais se repetem, pois as 

razões valorizadas e/ou fazem consumir o queijo coalho foram o “sabor”, razão citada por 

89% da amostra, seguida pelo fato de ter adquirido o hábito e sempre ter consumido desde a 

infância (51%) e a “tradição” (42%), ambas as características aprendidas por influências 

culturais, o que demonstra que o consumo deste produto é aprendido nas experiências 

vivenciadas no início da vida. 

Percebeu-se dentro da amostra uma preferência por queijo coalho, atingindo uma 

média de 3,60, uma tendência do público jovem, mesmo que pequena, à valorização da 

identidade local, alinhado com a preferência do queijo coalho em relação aos demais, pode se 

identificar os fatores que fazem preferir o queijo coalho, que são fatores apreendidos no 

ambiente no qual o indivíduo está inserido. Portanto, a imersão desse indivíduo nessa cultura 

tende a valorizar mais o queijo coalho e o ciclo de aprendizagem cultural tende a manter-se, 

pois os valores culturais que tendem a ficar arraigados orientam os tipos de produtos e 

serviços que se procura ou evita. 

Considerando que os valores culturais centrais de uma cultura, ditam os tipos de 

serviços procurados e evitados, investigou-se se as pessoas consideravam o queijo coalho 

como um produto que simbolizava a cultura nordestina, para desta forma constatar se este 

produto era visto como um possível de atingir os valores centrais adotados na cultura 

nordestina. O resultado obtido com esta pergunta foi um alto reconhecimento do queijo 

coalho como um produto que simboliza a cultura nordestina, com uma média de 4,59, o fato 

de seu reconhecimento como um produto regional, lhe dá um atributo que pode fortalecer sua 

comercialização em um mercado futuro, mesmo mediante a interferência de outros fatores que 

venham a interferir na cultura regional. 

O principal motivo citado para as pessoas deixariam de consumir o queijo coalho 

foi o de saúde, portanto, não foi por motivos de influência de outras culturas ou por meio de 

mídias onde as pessoas poderiam conhecer outros queijos que gostassem mais. Como o 

público jovem está se preocupando com o alimento consumido, os produtores deveriam 

divulgar os valores do queijo coalho que são benéficos à saúde. 

Com intuito de descobrir se uma diferenciação dos demais queijos com um selo 

de indicação geográfica seria valorizado e comprado, foi feita a pergunta se o selo de 

indicação geográfica ajudaria a comprar determinado produto. 86% das pessoas pesquisadas 

afirmaram que o selo de indicação geográfica ajudaria na decisão, o que pode identificar o 

valor percebido pelo selo regional, percebendo como um valor do produto a sua identificação 

de produção regional. Desse modo, o selo regional permitirá preservar as tradições, além de 
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adquirir maior valor, credibilidade ao produto regional, inserção a novos mercados, 

reconhecimento da qualidade. Também ajudará na preservação de produtos obtidos a partir de 

recursos locais e saberes repassados por gerações, que por si só não garantiriam uma 

sustentabilidade no mercado futuro do queijo coalho, porém serviria como uma forma de 

mercado, principalmente o público jovem, que irá fazer parte do mercado futuro, 

reconhecendo e valorizando esse produto com garantia de qualidade e origem. 

Assim, diante dos resultados obtidos na pesquisa e levando-se em conta as 

considerações feitas, sugerem-se as seguintes hipóteses: 

• H1 – Ainda com a globalização e o intercâmbio cultural, a preferência por 

produtos regionais é maior que o de outras culturas no Nordeste; 

• H2 – O reconhecimento como um produto regional, dá ao queijo coalho um 

atributo que pode fortalecer sua comercialização em um mercado futuro, 

mesmo mediante a interferência de outros fatores na cultura regional; 

• H3 – O consumo de queijo coalho, na tentativa de repetir essas boas memórias, 

demonstra a influência da memória afetiva à tendência de consumo futuro. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso em administração na Universidade 

Federal do Ceará, do estudante Murilo Diógenes. As informações deste questionário não serão 

utilizadas para nenhum propósito ou atividade alheia à pesquisa da qual ele faz parte. Desde já 

agradeço a disponibilidade para participação. Tempo médio de resposta: 04 minutos 

Seção 01: 

01. Sexo 

 Masculino  Feminino 

02. Idade 

 18-20 anos  41-45 anos 

 21-25 anos  46-50 anos 

 26-30 anos  51-55 anos 

 31-35 anos  56-60 anos 

 36-40 anos  Acima de 60 anos 

03. Escolaridade 

 Sem escolaridade  Ensino Superior incompleto 

 Ensino Médio incompleto  Ensino Superior completo 

 Ensino Médio completo  Pós-graduação, Mestrado ou Doutorado 

04. Renda Familiar 

 Até R$ 937,00 (1 salário mínimo) 

 Entre R$ 938,00 e R$ 3.748,00 (2 e 4 salários mínimos) 

 Entre R$ 3.749,00 e R$ 6.559,00 (5 e 7 salários mínimos) 

 Acima de R$ 6.560,00 (Acima de 7 salários mínimos) 

05. Cidade de origem: ________________________________________________________  

06. Cidade onde mora atualmente: ______________________________________________  

As frases a seguir dizem respeito do consumo de alimentos. Numa escala 01 (um) para 

discordo totalmente e 05 (cinco) para concordo totalmente. Marque a que mais se aproxima da 

sua opinião. 

07. Eu gosto de consumir alimentos de origem estrangeira. 
 

1 2 3 4 5 

08. Eu dou preferência a produtos locais. 
 

1 2 3 4 5 

09. Acho que os produtos alimentícios europeus/americanos tem mais qualidade. 
 

1 2 3 4 5 

10. Eu tenho prazer quando consumo produtos alimentícios nordestinos. 
 

1 2 3 4 5 



67 

11. Prefiro consumir alimentos típicos de outras regiões aos do Nordeste. 
 

1 2 3 4 5 

12. Preocupo-me com a origem do produto para consumi-lo. 
 

1 2 3 4 5 

13. Você consome algum alimento característico/regional do local em que vive? 

 Sim 

 Não 

a. O que o influencia/estimula a consumir produtos regionais? 

 Memória (histórica, afetiva, social) 

 Gosto 

 Valorização da cultura local 

 Manter a tradição 

 Hábito/comodismo 

 Outro. Qual? ________________________________ 

14. Você consome ou consumia queijo coalho? 

 Sim 

 Não 

Caso “Não”, encerra a pesquisa. 

Seção 02: 

15. (Likert) Eu prefiro consumir queijo coalho aos queijos de outras regiões. 
 

1 2 3 4 5 

16. Quando se fala em queijo coalho o que vem a sua mente? Resposta de múltipla escolha. 

 Família  Sertão 

 Interior  Fazenda 

 Tradição  Tradição cultural 

 Infância  Outro. Qual? ____________________________ 

 Nostalgia 

17. Quais razões, a seguir, valoriza e/ou o faz consumir o queijo coalho? 

 Sabor  Adquiri o hábito já adulto 

 Preço  Tradição 

 Traz-me boas lembranças  Acessibilidade/Fácil de encontrar 

 Lembra-me a casa dos meus pais  Outra. Qual? ____________________________ 

 Sempre consumi, desde criança 

a. Por quais razões deixaria de consumir? 

 Não encontrar 

 Restrição alimentar 

 Variar de tipos de queijo 

 Encontrar um queijo mais saboroso 

 Preço 

 Outro. Qual? ____________________________ 
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18. Onde teve o primeiro contato com o queijo coalho? 

 Casa  Praia 

 Escola  Em viagens em contato com outras culturas 

 Mercado  Outro. Qual?___________________________ 

 Feiras 

19. Como consome o queijo coalho? 

 Puro  Frito na chapa 

 Com café  No baião de dois 

 Com doce de leite  Temperando comidas 

 Com goiabada  Outro. Qual?___________________________ 

 Com pão 

20. O quanto concorda com a frase: O queijo coalho é um produto que simboliza a cultura 

nordestina. 
 

1 2 3 4 5 

21 A cultura/hábitos do local onde mora atualmente são diferentes dos hábitos de seu local 

de origem? 

 Sim 

 Não 

22. Se você mora fora do seu local de origem, isso fez com que mudasse seus hábitos 

alimentares? 
 

1 2 3 4 5 

23. Se mudou seus hábitos alimentares, numa escala de 01 (nunca) a 05 (sempre), o quanto 

você procura alimentos típicos da sua região de origem para consumo 

contínuo/diário/regular? 
 

1 2 3 4 5 

24. A existência de um selo de indicação geográfica garantindo a qualidade do produto ajuda 

na decisão de compra ou o faz comprar aquele produto? 

a. Sim 

b. Não 

Quais as alternativas a seguir são reforçadas pelo selo de indicação geográfica? (Marque 

as que considerar) 

 Teria qualidade reconhecida  Apresentação 

 Valorizar a região  Confiabilidade 

 Sabor  Vínculo afetivo 

 Marca  Outro. Qual?________________________ 

c. Não, Por quê? 

 Não vejo diferença 

 Não valorizo ou não gosto dessa cultura 

 Seria mais caro 

 Outro. Qual?___________________________ 
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25. A cultura/hábitos do local onde mora atualmente são diferentes do seu local de origem? 

 Sim 

 Não 

26. Se você mora fora do seu local de origem, isso fez com que mudasse seus hábitos? 
 

1 2 3 4 5 

27. O ambiente/cultura que está inserido influencia a consumir algum tipo de alimento que 

não tinha hábito de consumir? Se sim, qual? 

 _______________________________________________________________________  

28. “De vez em quando eu procuro consumir queijo coalho para matar a saudade de casa.” 
 

1 2 3 4 5 
 


